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Bakgrunn
Handlingsplanen ble første gang besluttet utarbeidet av Hovedutvalg for kultur, oppvekst og familie
og kommunestyret i 2013. Dette er en revidering.

HKOF-007/18 Vedtak:

1. Revidert plan for Hortenskolen utarbeides i prosess som beskrevet i saksfremstillingen.
Tidligere vedtatte arbeidsgruppe og referansegruppe erstattes med følgende involvering
av partene:
a. Hovedtillitsvalgte ved direkte deltakelse i arbeidet sammen med rektorene og som
tema på medbestemmelsesmøter i skole
b. KFU ved informasjon og dialog i møte
c. Elever ved at kommunalsjef deltar i Barne- og ungdomsråd med planen som tema.
d. HKOF får en presentasjon av arbeidets fremdrift som en del av skolesjefens vanlige
møteinnledning .
e. Planen sendes på høring til skolenes organer og partene i arbeidslivet

2. Planen behandles politisk i samme møterunde som Økonomi- og handlingsplan 2019
3. Planen vil gjelde fra 01.01.2019

Handlingsplanen skal oppdateres årlig for således å være status – og kvalitetsmelding for
tjenesteområde skole. Dette skal utarbeides i henhold til Opplæringsloven § 13.10.
Dersom det i 4-års perioden er behov for å endre overordnede målsettinger eller fokusområder skal
dette behandles politisk.
Dersom delmål skal endres i løpet av fireårsperioden, skal dette forankres politisk ved sak til HKOF.
Indikatorer og tiltak kan revideres administrativt og refereres HKOF.
Visjon, målsettingene og fokusområdene skal inkluderes i virksomhetsplanen til den enkelte skole.
De skal benytte planens tiltak og i tillegg tiltak som er utarbeidet ved hver skole for å forsterke
gjennomføring og måloppnåelse.
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Oppsummering
Planen er en strategiplan for Hortenskolen som beskriver nåsituasjonen, visjon, målsettinger og
fokusområder. Samtidig er den et «oppslagsverk» for status og politiske vedtak som berører
tjenesten.
Tjenesten består av
7 barneskoler
3 ungdomsskoler
1 Voksenopplæring
1 Interkommunal ungdomsskole
Pedagogisk Psykologisk Tjeneste
Skoleadministrasjonen
Kapittel A – Status
Her gis en oversikt over nåsituasjonen og politiske vedtak.
Hver skole beskrives både bygningsmessig og med elevtallsutvikling for hver skolekrets.
Bygningsmessig er det en plan for alle skolene. Noen skoler er av nyere dato, mens andre trenger
større renovering. I denne 4-års perioden er det Fagerheim og Nordskogen som skal renoveres.
Totalt sett vil vi ha en negativ vekst i elevtall de neste 5 år dersom vi ikke får positiv befolkningsvekst.
Hortenskolen 2018/19
Barneskoler
2130
Ungdomsskoler
952
Sum
3082

2019/20
2152
921
3073

2020/2021 2021/2022
2127
2119
935
917
3062
3036

2022/2023
2053
966
3019

2023/2024
1963
977
2940

Alle barneskolene har en Skolefritidsordning (SFO). Det er utviklet en kvalitetsplan som har fokus på
noen utvalgte områder som skal prege SFO-tilbudet i Horten kommune.
Fokusområdene i kvalitetsplanen er:
1. Omsorg, trivsel, trygghet
2. Lek og aktiviteter
3. Helse og kosthold
Det er vedtatt en moderasjonsordning for SFO fra 01.08.2018
Det er vedtatt en IKT plan for Hortenskolen. I løpet av høsten 2018 vil alle elevene i Hortenskolen ha
tilgang på sin «digitale enhet» på skolen.
 1. og 2.trinn vil ha Ipad med fokus på skrive- og leseopplæring.
 3.- 10.trinn vil alle elever ha tilgang på «sin» PC
 Alle klasserom har Smartboard
Kommunen skal i henhold til Opplæringsloven gi tilbud om frivillig leksehjelp. Dette dekker
Hortenskolen opp ved at det er tilbud om 2 t/u fra 5. – 8.trinn med pedagog.
I tillegg har Hortenskolen tilbud om 1 t/u leksehjelp fra 1. – 4. trinn med pedagog
Ungdomskolen har som en prøveordning leksehjelp 2 t/u for skoleåret 2018/19 med pedagog.
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Hortenskolen har fokus på kompetanseutvikling av vårt personale. Skolene gjennomfører en årlig
kompetansekartlegging som danner grunnlaget for rektors og skoleeiers prioriteringer ved tildeling
av studieplasser og utlysning av stillinger i Hortenskolen. Kartleggingen viser at Hortenskolen samlet
har tilstrekkelig med lærere som oppfyller kompetansekravene. Det vil imidlertid være noen behov
på skolene.
Forebygging med god identifisering og riktige tiltak er viktig for å gi riktig nivå på tjenestene. Godt
forebyggende arbeid krever at en starter tidlig og handler langsiktig. «Vi bryr oss i Horten» er
kommunens modell for tidlig intervensjon og helhetlig oppfølging av barn og unge i risiko.
Koordineringsteam med identifiseringsprosess og involvering av flere profesjoner er implementert på
alle skolene
Kapittel B – Ståstedsanalyse resultater
Hortenskolen har hatt en bra utvikling på grunnskolepoeng de siste årene (gjennomsnittskarakter
multiplisert med 10) og har en god korrelasjon mellom standpunkt- og eksamenskarakter på siste
måling (skoleåret 2017/18)
På kartleggingsprøver og utvikling ligger vi på omtrent samme nivå som gjennomsnittet i Vestfold.
Brukerundersøkelsene (Foreldreundersøkelsen og elevundersøkelsen) ligger omtrent på nivå med
gjennomsnittet i Vestfold med de samme utfordringene.
Det er prosentvis færre elever som får spesialundervisning i Horten enn gjennomsnittet i Vestfold og
landet.
Horten 2017
6,4%

Vestfold
8,8%

Kostragr. 13
7,5%

Hortenskolen har gode rammefaktorer (tall fra 2017) og har en gjennomsnittlig gruppestørrelse som
er innenfor normen på alle tre hovedgrupper
Kapittel C – Visjon og målsettinger
Visjon: Hortenskolen ”Best i Vestfold” - En skole med tilhørighet, kunnskap og glede for alle.
Hortenskolens visjon speiler ønsket om å være en skole som utvikler hele mennesket
Målsettingene er strukturert under fokusområdene til kommuneplanens samfunnsdel
Under hver målsetting er det indikatorer med ønsket resultat på måloppnåelse. Det er videre
beskrevet strategi for måloppnåelse med tiltak.
Ved utarbeidelse av virksomhetsplaner på hver skole skal dette inngå.
Attraktivitet
Hortenskolen gir opplæring som fremmer medborgerskap, muligheter til utdanning, yrke og
samfunnsdeltakelse.
God oppvekst
Hortenskolen fremmer folkehelse og livsmestring
Trygghet for innbyggerne
Hortenskolen gir alle et trygt og inkluderende skolemiljø
Natur og miljø
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I Hortenskolen lærer alle elevene om bærekraftig utvikling i et lokalt, regionalt og globalt
perspektiv

Kapittel D – Fokusområder
Planen beskriver 3 fokusområder
1. Trygt og inkluderende skolemiljø
2. Vurdering for læring
3. Fagfornyelsen
Kapittel E – Andre satsningsområder
For videreutvikling av Hortenskolen er det viktig å vurdere nye muligheter.
I de siste tre år har vi hatt forsøk med en Teknologiklasse på ungdomsskolen og fått erfaringer med
et slikt tilbud. I planperioden bør det vurderes andre «temaklasser»
Pr. dato har vi Horten natursenter ved Borrevannet som er mye benyttet av Hortenskolen. Som en
teknologikommune bør vi i perioden vurdere opprettelse av et «teknologisenter»
Hortenskolen forventes å bli sertifisert som «Dysleksivennlig skole» i 2019.
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Kapittel A – Status
1 Skolene i Hortenskolen
1.1

Fagerheim

Bygning
Skole
Adresse
Byggeår
Areal bygg
Areal uteområde
Renovert

Tilstand/ behov bygning

Fagerheim skole
Kopstadveien 14, 3180 Nykirke
1900
2779 kvm
Ca 9300 kvm
Tilbygg i 1953. Gymsal ferdig i 1970.
I 1990 ble skolen fra 1900 revet, nytt bygg ferdig i 1992.
Renoverte taket på gymsalen i 2008 og 2010. Skolegården
oppgradert i 2015.
Vedtatt renovert 2019/2020
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Elevtallsutvikling
Tallene baserer seg på kartdata og befolkningssammensetning innenfor kretsen pr. 1.november
2018.

Fagerheim skole
140
120
100
80
60
40
20
0

Fremskrevet elevtallsutvikling ihht nåværene skolekretsgrense.
Trinn 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
1
11
16
19
15
16
13
2
15
11
16
19
15
16
3
12
15
11
16
19
15
4
16
12
15
11
16
19
5
21
16
12
15
11
16
6
18
21
16
12
15
11
7
18
18
21
16
12
15
Sum
111
109
110
104
104
105
Kapasitet
196
196
196
196
196
196
Ledig
85
87
86
92
92
91
Delingstall baserer seg på 28 elever pr. klasse. Kapasitet baserer seg på 7 klasser med 28 elever
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Skolestartere Fagerheim
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2018/19

2019/20

2020/2021

2021/2022

2022/2023

SFO antall elever pr. 1.september 2018

50

Spesialavdeling
Velkomstklasse

0
0

Nei
Nei

Antall elever
Antall elever
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1.2

Granly

Bygning
Skole
Adresse
Byggeår
Areal bygg

Granly skole
Borreveien 51, 3186 Horten
Ny skole var ferdig i august 2017
8736 kvm, inkl. Granlyhallen

Areal uteområde
Renovert
Tilstand/ behov bygning

46744 kvm
Nybygg
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Elevtallsutvikling
Tallene baserer seg på kartdata og befolkningssammensetning innenfor kretsen pr. 1.november
2018.

Granly skole
600
500
400
300
200
100
0

Trinn 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
1
67
65
75
55
63
51
2
82
67
65
75
50
63
3
86
85
67
65
75
50
4
73
86
85
67
65
75
5
58
73
86
85
67
65
6
63
58
73
86
85
67
7
55
63
58
73
86
85
Sum
484
497
509
506
491
456
Kapasitet
588
588
588
588
588
588
Ledig
104
91
79
82
97
132
Delingstall baserer seg på 28 elever pr. klasse. Kapasitet baserer seg på 21 klasser med 28 elever
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Skolestartere Granly
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2018/19

2019/20

2020/2021

2021/2022

SFO antall elever pr. 1.september 2018
Spesialavdeling - Granlystua
Velkomstklasse

Ja Antall elever
Nei Antall elever

2022/2023

2023/2024

244
7
1
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1.3

Lillås

Bygning
Skole
Adresse
Byggeår
Areal bygg
Areal uteområde
Renovert

Tilstand/ behov bygning

Lillås skole
Lillåsveien 7, 3189 Horten
1960
4877 kvm
24993 kvm
Rehabilitert i 1999.
Nytt påbygg på SFO 2015.
50 % av skolen har fått LED belysning sommer 2018 og
resten får i løpet av høsten 2018.
Gymsalen har behov for ny kledning/tak og bedre
sanitærforhold.
Belysning i klasserom , fellesrom trenger oppgradering .
Nød- og ledelys byttes 2018-2019
Generell innvendig oppgradering på overflater og belegg.
Varme sentralen trenger oppgradering for utfasing av olje
som spisslast.
Det vurderes at å bygge ny gymsal er billigere enn å
renovere den gamle.
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Elevtallsutvikling
Tallene baserer seg på kartdata og befolkningssammensetning innenfor kretsen pr. 1.november
2018.

Lillås skole
350
300
250
200
150
100
50
0

Trinn 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
1
43
41
43
37
29
27
2
40
43
41
43
36
29
3
52
40
43
41
43
36
4
43
52
40
43
41
43
5
44
43
52
40
43
41
6
47
44
43
52
40
43
7
32
47
44
43
52
40
Sum
301
310
306
299
284
259
Kapasitet
392
392
392
392
392
392
Ledig
91
82
86
93
108
133
Delingstall baserer seg på 28 elever pr. klasse. Kapasitet baserer seg på 14 klasser med 28 elever
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Skolestartere Lillås
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2018/19

2019/20

2020/2021

SFO antall elever pr. 1.september 2018
Spesialavdeling
Velkomstklasse

Nei
Nei

Antall elever
Antall elever

2021/2022

2022/2023

2023/2024

143
0
0
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1.4

Lysheim

Bygning
Skole
Adresse
Byggeår
Areal bygg
Areal uteområde
Renovert

Lysheim skole
Adalsveien 8, 3185 Skoppum
1971
3837 kvm
13000 kvm
Garasje og tilbygg bygget i 2008. Ventilasjon er utbedret i
1998 og 2012. Nye yttervegger og innsetting av vinduer i
noen klasserom i 2013. Nytt nød- og ledesystem i 2015.
Overflateovner byttet i 2016.
Nye vinduer på hele nordre føy og gymsal byttet 20162017. Nytt belegg på kontordel samt flere klasserom på
søndre fløy samt nye lydvegger og dører mot korridor
2017-2018. 4 klasserom og korridorer ble malt opp i 2018.
Alle eldre klasseromdører blir byttet til nye lydisolerte
dører.
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Tilstand/ behov bygning

Taket på bygget trenger en omfattende renovering.
Energisystem bør skiftes ut.
Utbytting av vinduer, belysning i undervisningsrom og
fellesrom. Trenger oppgradering til LED.
Flere klasserom, ganger, toaletter trenger oppgradering av
overflater og belegg.
Noe behov for solavskjerming.

Elevtallsutvikling
Tallene baserer seg på kartdata og befolkningssammensetning innenfor kretsen pr. 1.november
2018.

Lysheim skole
245
240
235
230
225
220
215
210
205
200
195
190

Trinn 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
1
27
37
29
39
27
26
2
28
27
37
29
39
27
3
38
28
27
37
29
39
4
42
38
28
27
37
29
5
26
42
38
28
27
37
6
37
26
42
38
28
27
7
24
37
26
42
38
28
Sum
222
235
227
240
225
213
Kapasitet
392
392
392
392
392
392
Ledig
170
157
165
152
167
179
Delingstall baserer seg på 28 elever pr. klasse. Kapasitet baserer seg på 14 klasser med 28 elever
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Skolestartere Lysheim
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2018/19

2019/20

2020/2021

2021/2022

2022/2023

SFO antall elever pr. 1.september 2018
Spesialavdeling
Velkomstklasse

Nei
Nei

2023/2024

88
Antall elever
Antall elever
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1.5

Nordskogen skole

Bygning
Skole
Adresse
Byggeår
Areal bygg
Areal uteområde
Renovert

Nordskogen skole
Kongeveien 37
1979
3904 kvm + leier paviljong på 110 kvm
71323 kvm
Nordstua bygget i 1992. Uteområde opprustet av FAU i
2014. Utført akutte tiltak ihht. MHV. Byttet alle lamper til
LED i hele bygget.

Tilstand/ behov bygning

Vedtatt rehabilitering i 2020/2021.
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Elevtallsutvikling
Tallene baserer seg på kartdata og befolkningssammensetning innenfor kretsen pr. 1.november
2018.

Nordskogen skole
340
330
320
310
300
290
280
270
260
250

Trinn 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
1
37
48
36
31
41
42
2
46
37
48
36
31
41
3
42
46
37
48
36
31
4
46
42
46
37
48
36
5
48
46
42
46
37
48
6
44
48
46
42
46
37
7
47
44
48
46
42
46
Sum
310
311
303
286
281
281
Kapasitet
350
350
350
350
350
350
Ledig
40
39
47
64
69
69
Delingstall er beregnet med 25 elever pr klasse i henhold til renoveringsvedtaket. Kapasitet baserer
seg på 14 klasser med 25 elever (Forslag til mindre klasserom i renoveringsplanen)
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Nordskogen skole
340
330
320
310
300
290
280
270
260
250

SFO antall elever pr. 1. september 2018
Spesialavdeling- Nordstua
Velkomstklasse

Ja
Nei

Antall elever
Antall elever

151
12
0
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1.6

Sentrum

Bygning
Skole
Adresse
Byggeår
Areal bygg
Areal uteområde
Renovert
Tilstand/ behov bygning

Sentrum skole
Sentroveien 15, 3182 Horten
1923
8529 kvm
15286 kvm
Totalrenovert i 2012
Utføres utbedringer 2018/2019
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Elevtallsutvikling
Tallene baserer seg på kartdata og befolkningssammensetning innenfor kretsen pr. 1.november
2018.

Sentrum skole
540
520
500
480
460
440
420
400

Trinn 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
1
61
63
59
65
73
67
2
66
61
63
59
65
73
3
61
66
61
63
59
65
4
72
61
66
61
63
59
5
61
72
61
66
61
63
6
79
61
72
61
66
61
7
78
79
61
72
61
66
Sum
478
463
443
447
448
454
Kapasitet
588
588
588
588
588
588
Ledig
110
125
145
141
140
134
Delingstall baserer seg på 28 elever pr. klasse. Kapasitet baserer seg på 21 klasser med 28 elever
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Skolestartere Sentrum
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2018/19

2019/20

2020/2021

2021/2022

2022/2023

SFO antall elever pr. 1. september 2018
Spesialavdeling
Velkomstklasse for barneskolene

2023/2024

192
Nei
Ja

Antall elever
Antall elever
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1.7

Åsgården

Bygning
Skole
Adresse
Byggeår
Areal bygg
Areal uteområde
Renovert
Tilstand/ behov bygning

Åsgården skole
Granåsveien 46, 3179 Åsgårdstrand
2013, ferdig oktober
5010 kvm
18130 kvm
Nybygd i 2013.
Alle reklamasjoner er utbedret.
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Elevtallsutvikling
Tallene baserer seg på kartdata og befolkningssammensetning innenfor kretsen pr. 1.november
2018.

Åsgården skole
300
250
200
150
100
50
0

Trinn
1
2
3
4
5
6
7
Sum
Kapasitet
Ledig

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021 /2022
39
30
32
30
28
39
26
31
34
28
39
41
30
34
28
27
40
30
34
28
26
40
30
38
27
26
40
42
224
227
229
237
392
392
392
392
168
165
163
155

2022/2023
23
32
31
41
27
28
38
220
392
172

2023/2024
16
20
32
31
41
27
28
195
392
197

Delingstall baserer seg på 28 elever pr. klasse. Kapasitet baserer seg på 14 klasser med 28 elever
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Skolestartere Åsgården
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2018 /2019

2019/2020

2020 /2021

2021/2022

SFO antall elever pr. 1. september 2018
Spesialavdeling
Velkomstklasse

Nei
Nei

Antall elever
Antall elever

2022/2023

2023/2024

94
0
0
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1.8

Borre ungdomsskole

Bygning
Skole
Adresse
Byggeår
Areal bygg
Areal uteområde
Renovert

Tilstand/ behov bygning

Borre ungdomsskole m/Borrehallen
Ynglingeveien 11B,3184 Borre
1963, ble rehabilitert i 2000. Påbygg i 2010
4736 kvm
63558 kvm
Rehabilitert i 2000, påbygget i 2010, renovert kjeller i B
bygg i 2012.
Drenering oppgradert i 2014.
Utv. dører ble byttet i 2017
Utv. solavskjerming ble byttet i 2017
Utbedring av ventilasjonsanlegg 2018
Deler av tak bør skiftes
Overgang til LED belysning

Handlingsplan for Hortenskolen Revidert : 1.november 2018

Side 30

Handlingsplan Hortenskolen
Elevtallsutvikling
Tallene baserer seg på kartdata og befolkningssammensetning innenfor kretsen pr. 1.november
2018.

Borre ungdomsskole
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Trinn
8
9
10
Sum
Kapasitet
Ledig

2018/2019 2019/2020 2020/21
107
90
108
92
107
90
99
92
107
298
289
305
360
360
360
62
71
55

2021/22
99
108
90
297
360
63

2022/23
113
99
108
320
360
40

2023/24
116
113
99
328
360
32

2024/25
112
116
113
341
360
19

2025/26
116
112
116
344
360
16

Delingstall baserer seg på 30 elever pr. klasse. Kapasitet baserer seg på 12 klasser med 30 elever
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Borre - Utvikling 8.trinn
140
120
100
80
60
40
20
0
2018/19

2019/20

Spesialavdeling - Broen
Velkomstklasse

2020/2021

Nei
Nei

2021/2022

Antall elever
Antall elever

2022/2023

2023/2024

2024/2025

2025/2026

0
0

Broen er tilrettelagt for elever med behov for helhetlig tilbud på linje med avd. F på Orerønningen.
Det er tilrettelagt og planlagt for at denne målgruppen kan benytte Broen når det ikke er kapasitet på
Orerønningen. Våre prognoser viser at det kan bli aktuelt skoleåret 2019/20.
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1.9

Holtan ungdomsskole

Bygning
Skole
Adresse
Byggeår
Areal bygg
Areal uteområde
Renovert

Holtan ungdomsskole m/Holtanhallen
Grønligata 23, 3186 Horten
1969
6382 kvm
226751 kvm
Belysningen i Holtanhallen ble byttet til LED i 2012.
Belysning i ganger og uteområdet ble byttet i 2014. Nytt
tak på bygg A i 2015.
Planlagt nytt tak på bygg B i 2016. ??
Ny varmepumpe og LED belysning i aulaen i 2015.
Varmeport på hovedinngang montert høst 2015.
Byttet brannsentral og nødlys i hele hallen 2016-2017.
Holtanhallen: malt tribune og vegger bak tribune, byttet
belegg inng.parti og oppgradert besøkstoaletter. LED lys i
hele hallen.

Tilstand/ behov bygning

Oppgradering av tak på Bygg B, inkluderer nytt
ventilasjonsanlegg som er et hybridanlegg som må byttes.
Ytterligere overgang til LED belysning.
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Elevtallsutvikling
Tallene baserer seg på kartdata og befolkningssammensetning innenfor kretsen pr. 1.november
2018.

Holtan ungdomsskole
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Trinn
8
9
10
Sum
Kapasitet
Ledig

2018/19
121
131
133
385
450
65

2019/20
104
121
131
356
450
94

2020/21
103
104
121
328
450
122

2021/22
118
103
104
325
450
125

2022/23
128
118
103
349
450
101

2023/24
121
128
118
367
450
83

2024/25
126
121
128
375
450
75

2025/26
98
126
121
345
450
105

Delingstall baserer seg på 30 elever pr. klasse. Kapasitet baserer seg på 15 klasser med 30 elever

Holtan - Utvikling 8.trinn
140
120
100
80
60
40
20
0
2018/19

2019/20

2020/2021

Spesialavdeling
Velkomstklasse for ungdomsskolene

2021/2022

2022/2023

Nei
Ja

Antall elever
Antall elever

2023/2024
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1.10 Orerønningen

Bygning
Skole
Adresse
Byggeår
Areal bygg
Areal uteområde
Renovert

Tilstand/ behov bygning

Orerønningen ungdomsskole
Evjeveien 16, 3189 Horten
1973
5221 kvm
25300 kvm
Rehabilitert i 2004. Oppgradert med ny forsterket enhet i
2010. Rehabilitert gulv i gymsal 2016
Byttet lys styring 2018
Pågår oppgradering til LED belysning 2018
Ny varmepumpe 2018
Asbestsanert scene og ventilasjonsrom 2018 -2019
Behov for nytt tak.
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Elevtallsutvikling
Tallene baserer seg på kartdata og befolkningssammensetning innenfor kretsen pr. 1.november
2018.

Orerønningen ungdomsskole
350
300
250
200
150
100
50
0

Trinn
8
9
10
Sum
Kapasitet
Ledig

2018/19
92
85
92
269
360
91

2019/20
99
92
85
276
360
84

2020/21
111
99
92
302
360
58

2021/22
85
111
99
295
360
65

2022/23
101
85
111
297
360
63

2023/24
96
101
85
282
360
78

2024/25
83
96
101
280
360
80

2025/26
77
83
96
256
360
104

Delingstall baserer seg på 30 elever pr. klasse. Kapasitet baserer seg på 12 klasser med 30 elever

Orerønningen - Utvikling 8.trinn
120
100
80
60
40
20
0
2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

Spesialavdeling Avd. F for alle ungdomsskolene
Velkomstklasse

2022/23

Ja
Nei
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1.11 Bakkeåsen

Bygning
Skole
Adresse
Byggeår
Areal bygg
Areal uteområde
Renovert

Bakkeåsen ungdomsskole
Kirkeveien 13
Ca.1950 - 1987
576
Ca 4400 kvm
Byttet utv. panel og vinduer hele bygget i 2010
Malt utv. 2016
Oppgradert toalett / garderobe rom 2016
Byttet syd vegg gavler og malt 2018
Ny brannsentral og nød og ledelys i hele bygget 2017

Tilstand/ behov bygning
Behov for oppgradering av noe belegg , inv. flater

Beskrivelse
Bakkeåsen skole er et ungdomsskoletilbud for elever med sosiale og emosjonelle vansker.
Undervisningen foregår i små grupper, og vi veksler mellom teoretisk og praktisk undervisning.
Skolen tar inn maksimalt tretten elever, og er seks ansatte. Skolen er interkommunal, og
elevplassene er fordelt slik at Sandefjord disponerer tre plasser, Tønsberg fem og Horten fem. Horten
er vertskommune.
Elevene følger ordinære læreplaner med mindre det spesifikt søkes unntak fra dette. Skolen har
felles frokost og lunsj hver dag. Dette inngår i skolens årstimetall, og det innebærer at elevene har
avvik fra årstimetallet i noen fag. Ansatte ved skolen har fokus på å bygge gode relasjoner med alle
elevene og legge til rette for mestringsopplevelser, utvikling og humor i hverdagen.
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1.12 Horten kommunale voksenopplæring

Bygning
Skole
Adresse
Byggeår
Areal bygg
Areal uteområde
Renovert

Tilstand/ behov bygning

Horten kommunale voksenopplæring
Kong Sverre
1862
2600
Ca 5900 kvm
Fjernet muggsopp og sanert bygget i 2015. Byttet en del
vinduer, malt opp og renovert i 2016. Installert HC toalett
og rampe 2017.
Bytte ytterligere vinduer 2018/2019, samt noe innvendig
overflatebehandling

Horten kommunale voksenopplæring gir grunnskoleopplæring til voksne ut fra Opplæringsloven og
opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ut fra Introduksjonsloven.
Grunnskoleopplæring for voksne er i dag særlig aktuelt for innvandrere med liten skolegang fra
hjemlandet. Opplæringen gis i fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag og følger
Kunnskapsløftets opplæringsplan, samme plan som grunnskole for øvrig. Grunnskolen for voksne
forbereder voksne for videre utdanning, og vitnemålet gir rett til inntak i videregående skole. Voksne
kan også ha rett til spesialundervisning på grunnskolens område.
Introduksjonsloven regulerer voksnes rettigheter og plikter til opplæring i norsk og samfunnsfag.
Opplæringen følger læreplanen for norsk og samfunnskunnskap, og gis på ulikt nivå ut fra
skolebakgrunn fra hjemland. Et spesielt fokusområde for skolen er arbeidsrettet norskopplæring og i
dette arbeidet er integreringsavdelingen i NAV viktig samarbeidspartner.
Skolen er en eksamens- og prøveskole, og tilbyr norsk- og samfunnsfagprøver ut fra
Introduksjonsloven, statsborgerprøver samt skjenke- og etablererprøver regelmessig gjennom året.
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Skolen har kontinuerlig opptak av elever gjennom hele året, samtidig som elever avslutter
opplæringen ut fra individuelle forhold gjennom hele året. Elevtallet ved skolen påvirkes direkte av
antall bosettinger av flyktninger i kommunen. Det gjør at elevtallet svinger fra måned til måned.
Elevtallsutvikling ved skolen:

Antall:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

180

180

180

180

180

180

210

260

466

540 512 350

190

De grønne tallene er opptelling på antall elever i gruppe på en telledato, de røde er
gjennomstrømmingstall.
Figuren nedenfor viser antall flyktninger fordelt etter bosetting i perioden 1995 til 2018 i Horten.
Kilde: IMDi, sist målt: 31.08.2018
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1.13 Horten natursenter

Horten natursenter er lokalisert ved Borrevannet og holder til i nye bygninger som ble tatt i bruk
høsten 2017. Vestfold fylkeskommune v/ Horten videregående skole er leietaker og vi samarbeider
om den daglige driften.
Horten natursenter er et undervisnings- og kompetansesenter innen natur, miljø og friluftsliv. Det er
utarbeidet feltkurs/ undervisningsopplegg i tråd med kompetansemålene i LK-06. Senteret tilbyr
undervisning primært for grunnskolene i Horten og de videregående skolene i Vestfold. Andre
brukere kan bestille undervisningsopplegg på senteret hvis det er ledig kapasitet. Det er stor aktivitet
på senteret i hele skoleåret.
Natursenteret er et unikt sted for læring gjennom praktiske oppgaver og gode sosiale rammer, og
målet er å gi elever og lærere gode opplevelser med naturen som klasserom.
3 pedagoger er ansatt på Horten natursenter, hvorav 2 er ansatt i Horten kommune og 1 er ansatt i
Vestfold fylkeskommune.
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2 Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en kommunal hjelpetjeneste for barn/unge i alder 0-16 år
og deres foresatte, voksne med rettigheter iht. opplæringsloven samt skoler og barnehager.
Tjenesten er hjemlet i opplæringsloven av 1998 i §5.6. Mandatet er todelt:
PPT skal hjelpe skoler i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge
opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov.
PPT skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det.
I barnehageloven av 2016 ble det i §19 c lagt inn at PPT også skal bistå barnehagen i arbeidet med
kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige
behov.
PPT er en rådgivende og veiledende tjeneste uten forvaltningsansvar. Den samarbeider med og gir
råd til foresatte, skoler, barnehager og andre aktuelle instanser. Tjenesten kan utrede ulike forhold
hos barn/unge som f.eks. kognitive ferdigheter, vansker med språk, lesing/skriving, matematikk,
sosiale/emosjonelle forhold osv. PPT kan gi råd om hvilken opplæring som kan gi utvikling og et
tilfredsstillende og forsvarlig utbytte.
PPT består i dag av 12 medarbeidere. Fagpersonalet har utdanning på minimum masternivå innenfor
pedagogikk og spesialpedagogikk. Personalet har fordypning innenfor ulike grener av fagfeltet som
f.eks. synspedagogikk, logopedi og utviklingshemming.
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3 Forventet elevtallsutvikling Hortenskolen
Analysen baserer seg på nåværende bosetting innenfor de enkelte skolekretsgrensene. Vi har ikke
tatt høyde for eventuell innflytting eller utflytting.
Hvor mange elever som går på private skoler er ikke hensyntatt. Erfaringsmessig er dette i underkant
av 100 elever totalt pr. skoleår.
3.1
3.1.1

Barneskolene
Forventede skolestartere i perioden 2018-2024

Skole
Fagerheim skole
Granly skole
Lillås skole
Lysheim skole
Nordskogen skole
Sentrum skole
Åsgården skole
Sum totalt

2018-19
11
67
43
27
37
61
39
285

2019-20
16
65
41
37
48
63
30
300

2020-21
19
75
43
29
36
59
32
293

2021-22
15
55
37
39
31
65
30
272

2022-23
16
63
29
27
41
73
23
272

2023-24
13
51
27
26
42
67
16
242

Skolestartere er basert på telling av årskull innenfor skolekretsen pr. 1.november 2018

3.1.2

Total elevtallsutvikling barneskolene

Skole
Fagerheim
Nordskogen
Lillås
Sentrum
Granly
Lysheim
Åsgården
Sum

2018/2019
111
310
301
478
484
222
224
2130

2019/2020
109
311
310
463
497
235
227
2152

2020/2021
110
303
306
443
509
227
229
2127

2021/2022
104
286
299
447
506
240
237
2119

2022/2023
104
281
284
448
491
225
220
2053

2023/2024
105
281
259
454
456
213
195
1963

Barneskolene
2200
2150
2100
2050
2000
1950
1900
1850
2018/19

2019/20

2020/2021

2021/2022

2022/2023
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3.2

Elevtallsutvikling ungdomsskolene

Skole
Orerønningen
Holtan
Borre
Sum

2018/19
269
385
298
952

2019/20
276
356
289
921

2020/21
302
328
305
935

2021/22
295
325
297
917

2022/23
297
349
320
966

2023/24
282
367
328
977

2024/25
280
375
341
996

2025/26
256
345
344
945

Ungdomsskolene
1020
1000
980
960
940
920
900
880
860
2018/19

3.3

2019/20

2020/2021

2021/2022

2022/2023

2023/2024

2024/2025

2025/2026

Elevtallsutvikling Hortenskolen totalt

Hortenskolen
Barneskoler
Ungdomsskoler
Sum

2018/2019
2130
952
3082

2019/2020
2152
921
3073

2020/2021
2127
935
3062

2021/2022
2119
917
3036

2022/2023
2053
966
3019

2023/2024
1963
977
2940

Hortenskolen samlet
3100
3050
3000
2950
2900
2850
2018/19

2019/20

2020/2021

2021/2022

2022/2023
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3.4

Utvikling i elevtall for hele kommunen i henhold til SSB

I henhold til SSB pr. 01.07.2018 er det i 2018 registrert ca 322 barn pr kull i barneskolealder. Samtidig
er det 305 elever pr kull i som går i barneskolene i Horten kommune. Dette tyder på at det kan være
15 – 20 barn pr kull som går i privat skole i eller utenfor kommunen eller kommunal skole i annen
kommune.
Tabellen under viser prognoser for gjennomsnittlig kullstørrelse på barnetrinnet og på
ungdomstrinnet basert på SSB pr. 01.07.2018

2018
2025
2030
2035
2040

MMMM
Barnetrinn Ungdomstrinn
322
321
303
349
295
319
314
306
326
328

MMMM står for:
Medium fruktbarhet
Medium levealder
Medium innenlandsk flytting
Medium innvandring.
Med utgangspunkt i prognosene fra SSB er det ikke sannsynlig med noen endring i barnetallet på
skolene de første ti årene. Fra 2025 til 2030 kan kullstørrelsen ha en liten nedgang for så å stige igjen
frem til 2035 og 2040.
3.5

Demografi

I relasjon til antall elever er det viktig å gi en kort analyse om demografien, og spesielt foreldrenes
utdanningsnivå. Foreldrenes utdanningsnivå kan i følge Hægeland, Kirkebøen, Raaum og Salvanes
(2003) forklare 20 % av variasjonen i elevenes læringsresultater.

Figuren illustrerer hvordan tre skoler med
ulik elevsammensetning vil kunne forventes
å oppnå ulike resultater. Man må ta hensyn
til demografien i skolekretsen når
resultatene fra for eksempel nasjonale
prøver, eksamen eller standpunkt
sammenliknes.
Skole A har foresatte med lavt inntekts- og
utdanningsnivå. Dette gjør at skolens bidrag
til elevenes resultater er større på denne
skolen enn på skole B, som har et annet
utgangspunkt med sine elever.
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Tallene i indikatoren nedenfor er beregnet med utgangspunkt i følgende: Andel foreldre med høyere
utdanning minus andel foreldre med grunnskole som høyeste utdanning. Dersom skåren er 17 %,
betyr dette at skolen har 17 % flere foreldre med høyere utdanning enn foreldre med grunnskole
som høyeste utdanning.

Foreldrenes utdanningsnivå

Horten kommune
(17-18)
22,92%

Vestfold
(17-18)
21,08%

Insight totalt
(17-18)
21,73%

Samtidig viser Folkehelseprofilen 2018 for Horten kommune under levekår:
 Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere enn i
landet som helhet. Lav inntekt defineres her som under 60 prosent av nasjonal
medianinntekt.
 Andelen barn (0-17 år) som bor trangt er lavere enn i landet som helhet.
Trangboddhet defineres her ut ifra boligens areal og antall rom.
Basert på dette ser det ut som om Horten er polarisert og utvikler seg i den retning. Det betyr at det
settes enda større krav til tilpasset opplæring både faglig og sosialt. Dette vil være ressurskrevende.
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4 Skolestruktur
Sak om skolestruktur ble behandlet i Kommunestyret 20.06.2016. Det ble fattet følgende vedtak:
KOM-121/16 Vedtak:
Modell A
1. Organisering med 1-7 og 8-10 skoler opprettholdes
2. Opprettholde dagens skoler
3. Endring av skolekretsgrensene i henhold til dokumentet Kap. E for barneskolene gjeldende
fra 01.08.2017
4. Endring av skolekretsgrensene i henhold til Kap. E for ungdomsskolene gjeldende fra 01.08.2017
Det har i henhold til vedtak vært etablert en arbeidsgruppe som har utarbeidet en plan for fremtidig
skolestruktur. Arbeidsgruppen har vurdert organiseringsformer og anbefaler 3 forskjellige
alternativer/modeller for struktur.
Referansegruppen har kontinuerlig vært involvert ettersom arbeidet har utviklet seg.
Det har vært gjennomført en høringsrunde i henhold til plan. Det innkom 23 høringsuttalelser. Disse
ligger vedlagt.
I tillegg har arbeidsgruppen gjennomført et åpent informasjonsmøte på rådhuset. Det var ca 30
personer tilstede.
Planen ”Fremtidig skolestruktur” konkluderer med å opprettholde nåværende organisering med
rene barneskoler 1.-7.klasse og rene ungdomsskoler 8.-10.klasse.
Arbeidsgruppen har også vurdert og anbefalt nødvendige justeringer av skolekretsgrensene.
Arbeidsguppen anbefalte 3 mulige modeller:
Modell A
1. Organisering med 1-7 og 8-10 skoler opprettholdes
2. Opprettholde dagens skoler
3. Endring av skolekretsgrensene i henhold til dokumentet Kap. E for barneskolene gjelder fra
01.08.2017
4. Endring av skolekretsgrensene i henhold til dokumentet Kap. E for ungdomsskolene gjelder
fra 01.08.2017

Model B
1. Organisering med 1-7 og 8-10 skoler opprettholdes
2. Lillås og Nordskogen barneskole slås sammen til en 4 parallell barneskole
3. Det etableres et forprosjekt for å vurdere lokasjon og fremdriftsplan med prosjektplan og
økonomiske konsekvenser inkl salg/utvikling av en av skolene. Forprosjektet gjennomføres
fortrinnsvis i 2017 og legges inn i budsjettet
4. Foresatte, elever og ansatte involveres i prosjektet
5. Nødvendige trafikksikringstiltak konkretiseres og kalkuleres i prosjektplan
6. De andre skolene består
7. Endring av skolekretsgrensene i henhold til dokumentet Kap. E for barneskolene gjelder fra
01.08.2017
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8. Endring av skolekretsgrensene i henhold til dokumentet Kap. E for ungdomsskolene gjelder
fra 01.08.2017

Modell C
1. Organisering med 1-7 og 8-10 skoler opprettholdes
2. Lillås og Nordskogen barneskole slås sammen til en 4 parallell barneskole
3. Holtan og Borre ungdomsskoler bygges om til 6 paralleller, Orerønningen legges ned
4. Nåværende avdeling F på Orerønningen flyttes til ”Broen” på Borre ungdomsskole
5. Det etableres et forprosjekt for å vurdere lokasjon av barneskole og utbygging av
ungdomsskolene inkl. salg/utvikling av Orerønningen og en av barneskolene. Forprosjektet skal
resultere i fremdriftsplan med prosjektplan og økonomiske konsekvenser. Forprosjektet
gjennomføres fortrinnsvis i 2017 og legges inn i budsjettet
6. Foresatte, elever og ansatte involveres i prosjektet
7. Nødvendige trafikksikringstiltak konkretiseres og kalkuleres i prosjektplan
8. De andre skolene består slik de er pr. dato
9. Nødvendige trafikksikringstiltak konkretiseres og kalkuleres i prosjektplan
10. Endring av skolekretsgrensene i henhold til dokumentet Kap. E for barneskolene gjelder fra
01.08.2017. Kretsgrensene for Lillås og Nordskogen slås sammen til en krets
11. Skolekretsgrensene for ungdomsskolene vil være flytende slik at begge skolene har tilnærmet
likt antall elever og imøtekommer nærskoleprinsippet

Hver modell er vurdert i forhold til arbeidsgruppens definisjon av robusthet, attraktivitet og
økonomi. Dette er alle elementer som har stor påvirkning for elevenes læringsmiljø.
Arbeidsgruppens definisjon av robusthet er presentert i plandokumentet. Selv om noe av
konklusjonen er at man trenger skoler av en viss størrelse for å kunne kalles robust etter
arbeidsgruppens definisjon, inneholder begrepet flere elementer som ikke entydig peker mot store
enheter.
Samtidig som begrepet inneholder flere faktorer, vil de ulike elementene gjensidig påvirke
hverandre. Elementet bærekraftig elevgrunnlag setter på mange måter standard for flere av de
andre. Eksempelvis vil en skole med et stabilt elevtall, som fører til det samme antall klasser fra år til
år, ha en bærekraftig økonomi, siden skolen får tilført midler i sitt budsjett etter elevtall og antall
klasser. Dette fører igjen til at skolen har mulighet til å opprettholde et stabilt personale som
sammen kan utvikle et godt fagmiljø og bygge opp sin kompetanse over tid.
Motsatt vil en skole med varierende elevgrunnlag, der antall elever og klasser varierer fra år til år,
oppleve at økonomien varierer tilsvarende, og behovet for lærere vil variere. Det vil føre til at man
det ene året må ansette flere lærere, for å foreta en nedbemanning året etter, og så ansette igjen
det tredje. Dette fører til vansker med å få til en god og stabil utvikling av fagmiljøer og kompetanse i
personalet.
Plandokumentet peker på at elevgrunnlaget faller, og denne utviklingen vil fortsette dersom
kommunen ikke øker andel innflyttere med barn.
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5 Skolekretsgrenser
Horten kommune har valgt å ha skolekretsgrenser istedenfor fritt skolevalg. Det betyr at elever som
flytter innenfor kommunen, men til en annen skolekrets, må bytte skole. Dersom eleven går i
7.klasse eller 10.klasse kan eleven fortsette på nåværende skole ut skoleåret. Det er elevens
folkeregistrerte adresse som er retningsgivende for hvilken skolekrets som eleven tilhører. Det er
mulig å søke skoleadministrasjonen om avvik fra dette, men det skal være «tungtveiende
pedagogiske og/eller sosiale forhold» dersom søknad skal imøtekommes.
Nærskoleprinsippet er viktig å vurdere i forhold til skolekretsgrenser.
«Elever i grunnskolen har rett til å gå på nærskolen. Dette følger av Opplæringsloven § 8-1,
første ledd, første punkt der det står at elevene ”har rett til å gå på den skolen som ligg
nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til”.
Hva som skal regnes som nærskolen avgjøres av en rekke forhold som er omtalt i opplæringslovens
forarbeider, jf NOU 18 1995 og Ot.prp. nr 46 (1998-1999). Det skal tas utgangspunkt i geografi, men
også andre objektive forhold som topografi og farlig skolevei er relevante hensyn.
Opplæringsloven § 8-1, første ledd, andre punkt gir kommunen hjemmel til å fastsette forskrifter
”om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til”. Dette er lovgrunnlaget for å fastsette
kommunale skolekretser og avgjør hva som er nærskole for de ulike områdene i kommunen.
I følge Utdanningsdirektoratet er forskriftshjemmelen om skolekretsgrenser først og fremst gitt for å
sikre forutsigbarhet for innbyggerne i kommunen, samt styre den kommunale saksbehandlingen og
sikre likebehandling ved tildeling av skoleplass.
Forskriften om skolekretsgrenser må være utformet i samsvar med formålet og nærskoleprinsippet i
opplæringsloven. Det kan ikke legges vekt på for eksempel ” lik belastning” på kommunens skoler,
opprettholdelse av skoler med svakt elevgrunnlag, spredning av faglig sterke og svake elever, samling
av minoritetselever osv.
Uansett hva som regnes som nærskolen i henhold til lov og forskrift, kan elever etter
opplæringsloven § 8-1, andre ledd søke om å få gå en annen skole enn den de sokner til.
De oppdaterte vedtatte skolekretsgrensene ligger på kommunens hjemmeside. Nedenfor er det en
«grov» beskrivelse av kretsgrensene for den enkelt skole.

5.1

Barneskolene

Sentrum skole
Denne skolen ivaretar elevene i hovedsak i sentrum, KJV og deler av Holtandalen.
Skolen har grense mot Granly, Nordskogen og Lillås.
Kretsen grenser mot Granly skole i sør med Johan Solliesgate og Rybergsgate. Strandparken er
innenfor kretsen. I vest er Holtanveien grense mot Nordskogen. Mot nord går grensen mot Lillås over
Røreåsen, ned Røreåsveien og Ollebakken til Strandpromenaden.
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Nordskogen skole
Denne skolen ivaretar i hovedsak elevene i Holtandalen vest for Holtanveien. Skolen har grenser mot
Lillås, Sentrum, Fagerheim og Granly.
I øst er Holtanveien grense mot Sentrum. I nord og øst er Holtanveien grensen mot Lillås. Den går
videre ned Falkenstensveien mot Bekkajordet og opp «slalombakken», mellom to boligfelt. I vest er
grensen mot Fagerheim, nordenden av Borrevannet og sørover midt i vannet. I sør er grensen mot
Granly nordenden av Borre idrettspark og Trimveien
Granly skole
Denne skolen ivaretar i hovedsak elevene på Steinsnes og Kirkebakken. Skolen grenser mot Sentrum,
Nordskogen, Fagerheim, Lysheim og Åsgården.
Kretsen grenser mot Sentrum skole i nord med Johan Solliesgate og Rybergsgate. Strandparken er
utenfor kretsen. I nord er grensen mot Nordskogen nordenden av Borre idrettspark og Trimveien. I
vest er grensen mot Lysheim tilnærmet rett linje fra Borrevannet til nord for Adalstjern. Kirkebakken
ligger innenfor kretsen. I sør er grensen mot Åsgården nord for Adalstjern og ned mot Mastebakke.
Lysheim skole
Denne skolen ivaretar i hovedsak elevene på Skoppum. Skolen grenser mot Granly, Fagerheim, og
Åsgården.
I øst er grensen mot Granly tilnærmet rett linje fra Borrevannet til nord for Adalstjern. Kirkebakken
ligger utenfor kretsen. I sør/øst er grensen mot Åsgården nord for Adalstjern, sør og vestover mot
Kimestad og videre sørover litt før for Dal. Den følger deretter kommunegrense sørover og vestover
og nordover tilbake til Bergan i nærheten av Nykirke. Derfra går den i tilnærmet rett linje til Bergstad
og krysser midt i Borrevannet med Granly krets
Fagerheim skole
Denne skolen ivaretar i hovedsak elevene på Nykirke. Skolen grenser mot Granly, Lysheim,
Nordskogen og Lillås.
I øst og nord følger kretsgrensen kommunegrensen. I sør er grensen mot Lysheim fra Bergan og i
tilnærmet rett linje vestover til midt i Borrevannet. I øst går grensen mot Nordskogen i tilnærmet rett
linje i Borrevannet og ut ved Øvremølle. Videre går grensen mot Lillås fra Øvremølle og ut i
Falkenstenbukta. Falkensten er utenfor grensen.
Lillås skole
Denne skolen ivaretar i hovedsak elevene på Falkensten, Løvøya, Evjeåsen, Ramsli og Apenes.
Skolen grenser mot Fagerheim, Nordskogen og Sentrum.
I vest og nord er Holtanveien grensen mot Nordskogen. Den går videre ned Falkenstensveien mot
Bekkajordet og opp «slalombakken», mellom to boligfelt. I vest går grensen mot Fagerheim
tilnærmet i rett linje ved Øvremølle og videre ut i Falkenstenbukta. Falkensten er innenfor grensen.
I sør går grensen mot Lillås over Røreåsen, ned Røreåsveien og Ollebakken til Strandpromenaden
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Åsgården
Åsgården skole ivaretar elevene som bor i Åsgårdstrand, på Kimestad og østre del av Adal.
Mot nord er grensen mot Lysheim og Granly skoler. Denne går nord for Adalstjern og ned mot
Mastebakke. Mot sør og sørvest følger kretsgrensen kommunegrensen mot Tønsberg. Mot vest
grenser kretsen til Lysheim krets øst for Adalveien opp mot Kimestad.

5.2

Ungdomsskolene

Orerønningen
Denne skolen ivaretar i hovedsak elevene fra Horten Nord og Nykirke.
På vestsiden følger den kommunegrensen. I sør samsvarer den med Fagerheim. Grensen går østover
«gjennom Borrevannet» ned Bjørnestien, sørover på Holtanveien, over Røreåsen og til
«Gjestehavna». Nordre del av Sentrum og KJV tilhører således Orerønningen.

Holtan
Denne skolen ivaretar i hovedsak elevene fra Horten Sentrum og Holtandalen.
På vestsiden går den fra ca midt på Borrevannet til nordsiden av Borre idrettspark, ned trimveien til
Borreveien, nordover og ned Pedersgata til Rørestrand (ligger utenfor kretsen). I nord følger den
Orerønningens grense, ned Bjørnestien, sørover på Holtanveien, over Røreåsen og til «Gjestehavna».

Borre
Denne skolen ivaretar i hovedsak elevene fra Horten syd, Borre, Skoppum og Åsgårdstrand.
På vest- og sørsiden følger den kommunegrensen. I nord i samsvar med Lysheim og Holtan.

5.3

Vurdering av nåværende og fremtidige grenser

Ved utbygging av boligfelt eller at det blir større tilflytting til enkelte skolekretser vil justering
vurderes og behandles politisk.
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6 SFO – Skolefritidsordning
Alle barneskolene i Hortenskolen har Skolefritidsordning (heretter kalt SFO). Det er utviklet en
kvalitetsplan for SFO.
SFO i Horten skal være et tilsyns- og aktivitetstilbud for barn fra 1. – 4. årstrinn, og for barn med
særskilte behov på 1. – 7. årstrinn. Skolefritidsordningen skal preges av det samme menneskesyn og
det samme verdisettet som er nedfelt i Opplæringslova, læreplaner og skolens øvrige
plandokumenter.
Tilbudet skal være med på å dekke barnas behov for tilsyn, omsorg, lek og aktiviteter i samspill med
skolen og barnas nærmiljø. I SFO skal barna oppleve mestring, trygghet og trivsel sammen med både
barn og voksne. Tilbudet i SFO skal preges av inkludering og samhandling mellom barn og voksne.
SFO i Horten skal ha ansatte som er tydelige voksne, gode rollemodeller og som tilrettelegger
aktiviteter ut ifra barnas behov og forutsetninger og kvalitetsplanens fokusområder.
Kvalitetsplanen har fokus på noen utvalgte områder som skal prege SFO-tilbudet i Horten kommune.
Fokusområdene i kvalitetsplanen er:
4. Omsorg, trivsel, trygghet
5. Lek og aktiviteter
6. Helse og kosthold
Alle skolefritidsordningene er forpliktet til å arbeide etter målsettingene i fokusområdene.
Alle fokusområdene har beskrivelser, mål og tegn på god praksis.
SFO – ledelse
Rektor har det faglige og administrative ansvaret for skolefritidsordningen ved sin skole. I tillegg har
hver SFO en SFO-leder. En SFO-leder ivaretar den daglige ledelsen, men inngår normalt som en del av
den ordinære bemanningen. SFO-leder er en del av skolens ledergruppe.
Samhandling barnehage – SFO
Overgangen fra barnehage til skole er en stor endring i et barns liv. En ny organisasjon, nye måter å
jobbe på og andre mennesker å forholde seg til. SFO er det første møtet for barna som skal begynne
på skolen. Det er derfor viktig at SFO har god samhandling med tilhørende barnehager.
Horten kommune har utarbeidet en plan for «Samarbeid for sammenheng – hjem, barnehage, SFO
og skole». Formålet er å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole og skape en god
overgang for barna, når de begynner på skolen.
I planen er det utarbeidet en årsplan med rutiner for samarbeidet. Blant annet skal barnehagene,
SFO og skole:
-

-

Utarbeide en” Lokal samarbeidsplan for barnehage, hjem, SFO og skole”. Her avklares
forventninger, felles rutiner, pedagogiske aktiviteter, turdager, pedagogiske metoder,
prosjekter, møteplasser, besøks - /bli kjent dager m.m.
Pedagog(er) fra barnehagen besøker skolen (1. klasse) inkl. SFO, i september, for å dele
erfaringer og få innsikt i hverandres pedagogikk.
Skolen/SFO deltar på foreldremøte i barnehage for skolestarterne.
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Samhandling skole og SFO
SFO og skole skal forstås som en enhet. Det er de samme barna og voksne som benytter seg av de
samme arealene. Det er viktig at SFO og skole samhandler om riktig bruk av voksne for å legge til
rette for ivaretakelse av barnas behov og kvalitetsplanens intensjoner.
Samhandling hjem og SFO
En forutsetning for en best mulig tilrettelegging av tilbudet i SFO er en god samhandling med de
foresatte. Den daglig kontakten som SFO har med hjemmet, ved levering og henting, er en viktig
relasjonsbygger dem imellom. I tillegg skal de ansatte i SFO være åpen for innspill som er med på å
videreutvikle tilbudet i SFO til det beste for barnet.
Kvalitetsplanen for SFO i Horten skal være tydelig og klar på ambisjonsnivået til SFO i Horten. Vi
ønsker med det å gi SFO den oppmerksomhet den fortjener med tanke på SFO’s betydning for barnas
utvikling. Foreldrenes forventninger må samtidig harmonere med de rammene som er fastsatt for
SFO. Gjennom årlige foreldremøter (1.klasse) skal hver SFO foreta en forventningsavklaring med
foreldrene.
Samhandling mellom SFO’ene
Alle SFO’ene i Horten kommune er bygget på samme «grunnmur», som kvalitetsplanen er et
eksempel på. I tillegg vil den enkelte SFO ha sitt særpreg med hensyn til nærmiljøet, arealer og dens
ansatte. SFO i Horten kommune skal være opptatt av å dele sine kunnskaper og kompetanse også på
tvers av skoler. Dette er viktig for å videreutvikle SFO som en helhet.

6.1

Retningslinjer for moderasjonsordning i SFO:

Moderasjonsordning ble vedtatt i KOM-143/17:
Administrasjonen har vurdert en ordning som baserer seg på 6-prosentsregelen, dvs. at
foreldrebetalingen for det første barnet skal maksimalt være seks prosent av husholdningens
samlede kapital- og personinntekt begrenset oppad til maksimalprisen for foreldrebetaling. For
andre, tredje og flere barn videreføres dagens bestemmelser om søskenmoderasjon slik at prisen blir
henholdsvis 75 prosent og 70 prosent av foreldrebetalingen for første barn.
 Det må, som i Hortensbarnehagen, søkes om moderasjonsordning.
 Alle søknader om moderasjonsordning sendes skoleadministrasjonen.
 Moderasjon innvilges for inntil ett SFO-år av gangen, slik at opplysningene i
dokumentasjonen (selvangivelse fra året før) er oppdaterte og eventuelt reflekterer
endringer i inntektsgrunnlaget.
 For de som får en vesentlig og varig endring i inntekt underveis i SFO-året, må kommunen
ta imot søknader fortløpende.
 Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og
personinntekt. Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon.
 Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt,
er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.
 Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
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 Kost/aktivitetspenger vil ikke bli berørt av moderasjonsordningen.

Arbeidsmengden hos skoleadministrasjonen vil øke ved innføring av ny moderasjonsordning fordi
søknader må saksbehandles.
En innføring av ny moderasjonsordning i SFO vil medføre reduserte inntekter i form av
foreldrebetaling.
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7 IT Strategi
IKT plan for Hortenskolen ble behandlet i Hovedutvalg for kultur, oppvekst og familie 30.05.2017 SAK
018/17
IKT er et nødvendig hjelpemiddel for at skolene i Horten skal kunne levere på sitt samfunnsoppdrag.
Det digitale må være en naturlig del i skolen og måten undervisningen gjennomføres på. Vi blir daglig
minnet på at digitale ferdigheter er en viktig kompetanse elevene trenger i sitt fremtidige liv, både i
arbeidslivet og ellers i samfunnet.
Dette krever et godt forankret planverk med forutsigbare økonomiske rammer, en
implementeringsplan for rektorene, utviklingsplan for lærerne, og en tett og god dialog mellom IKT
avdelingen og skolesektoren.
Det er avgjørende at man ser sammenhengen mellom disse komponentene - uten denne
sammenhengen er det vanskelig å lykkes med å utvikle digitale ferdigheter som er nedfelt i
Kunnskapsløftet og i det nye læreplanverket som skal implementeres i 2020.
I løpet av høsten 2018 vil alle elevene i Hortenskolen ha tilgang på sin «digitale enhet» på skolen.
 1. og 2.trinn vil ha Ipad med fokus på skrive- og leseopplæring.
 3.- 10.trinn vil alle elever ha tilgang på «sin» PC
 Alle klasserom har Smartboard
Ved hver skole har vi en «digitalpedagog» som har nedsatt undervisningstid for å bidra for å være
ressursperson for alle lærerne på skolen. Denne skal være oppdatert på relevant pedagogisk
programvare, gjennomføre opplæring av lærere og være pådrivere for aktiv bruk av digitale verktøy.
Gjennom en strukturert planprosess har vi jobbet frem et underlag som viser hvilke prioriteringer
som er viktig for Hortenskolen fremover, samt behovet for IKT tjenester og løsninger for å
understøtte disse. Det er jobbet i henhold til «Rammeverket for IKT i skolen» som forvaltes av Senter
for IKT i utdanningen. Rammeverket beskriver en anbefalt tilnærming til hvordan skolen skal sikre at
elevene tilegner seg den 5. ferdigheten i løpet av grunnskolen.
Hortenskolen har i prosessen kommet frem til 3 prioriterte satsninger (fokusområder):
Dagens elev – fremtidens voksen. Samfunnet er i rask endring og det er vanskelig å forutsi hvilken
hverdag elevene vil møte når de er ferdig på skolen. Det man imidlertid kan si noe mer kvalifisert om,
er ferdighetene fremtidens voksne trenger. Stikkord som samarbeid for å løse oppgaver, kritisk
tekning, evne til å vurdere informasjon som er tilgjengelig og samfunnsforståelse vil være ferdigheter
som elevene vil ha behov for.
Trygge og innovative lærere. Det er en erkjennelse at mange lærere mangler nødvendige digitale
ferdigheter. Når disse ikke er på plass blir lærerrollen utrygg og man kvier seg for å bruke digitale
verktøy – uten trygghet på plass mister en også evnen til å være innovativ.
Skape glede og motivasjon for læring. Hva som motiverer til læring varierer fra elev til elev, men det
er noen felles elementer. Tydelige forventninger til hva du skal lære, opplæring tilpasset ditt faglige
nivå og tett oppfølging fra skolen øker læringsutbytte for de fleste. På dette området kan digitale
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verktøy og løsninger bidra mye.
Disse tre prioriteringene har i planprosessen blitt bearbeidet og konkretisert i form av 4
funksjonaliteter som må på plass for å lykkes. Hortenskolen jobber kontinuerlig med å få på plass
disse fire funksjonalitetene.
1. En effektiv delingsplattform
Hortenskolen benytter Microsoft Teams som delings- og kommunikasjonsplattform internt
og med elever. Høsten 2018 ble Skooler valgt som læringsplattform for kommunikasjon
mellom skole og hjem. Her vil det etterhvert deles arbeidsplaner, fravær, vurderinger og
underveisvurderinger. Skooler erstatter Mobilskole våren 2019. Hortenskolen har utarbeidet
en implementeringsplan for Skooler for å sikre tilstrekkelig opplæring av elever, lærere og
foresatte i bruk av verktøyet.
2. Klientdekning
Som omtalt tidligere i avsnittet, anskaffer Hortenskolen enheter for å sikre en-til-en-dekning i
hele skoleløpet. I løpet av november 2018 er dette på plass på alle skoler. Utstyret leases og
byttes ut hvert 3.år.
3. Implementering av IKT-planen
Digitale ferdigheter er en grunnleggende ferdighet. IKT-planen hjelper skolene med å ivareta
læreplanens intensjoner knyttet til opplæring i digitale ferdigheter. IKT-planen er under
implementering. Ved utarbeidelse av nye lokale læreplaner i forbindelse med Fagfornyelsen,
vil IKT-planen innarbeides som en integrert del av disse.
4. Pedagogisk programvare
Målet er at Hortenskolen i størst mulig grad skal benytte samme pedagogiske programvare.
Dette gjøres i økende grad, men målet utfordres av at skoler har egne ønsker om hvilke
programmer de skal benytte. For å nå målet om felles programvare, gjøres alle innkjøp av
apper av IT-seksjonen og skoleadministrasjonen. Når det gjelder digitale læremidler som for
eksempel brettbøker tilknyttet læreverk, vil det være forskjeller mellom skolene avhengig av
hvilke lærebøker som benyttes. Opplæring av ansatte i pedagogisk bruk av programvare og
Ipad/PC er viktig for å sikre god kvalitet i arbeidet med elever.
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8 Innhold og organisering av skoledagen
Vedtak i HKOF 25.08.2015 – Organisering/utnyttelse av skoledagen
Administrasjonen vurderer mulige endringer i skoledagen ved å involvere elever, foresatte,
skoleledelse og partene i arbeidslivet.
En eventuelt sak om endring fremmes i forbindelse med budsjettbehandling 2017.
Protokolltilførsel til vedtak i politisk sak 25.08.2015: En helhetlig skolehverdag for kunnskap og like
muligheter
I løpet av den siste generasjonen har barn og familienes hverdag endret seg. Kvinners muligheter til å
delta i arbeidslivet på lik linje med menn resulterer i at nå er både mor og far i jobb. Innføringen av
SFO-tilbudet var i sin tid en tilpasning til den nye hverdagen. Flertallet av barnefamilier benytter seg i
dag av SFO-tilbudet. Samtidig er det slik at for noen barn så er det foreldrenes økonomiske situasjon
som avgjør om man får delta på SFO eller ikke. Det betyr at ofte er det de barna som trenger det
mest som bruker tilbudet minst.
Nå er det derfor tid for å se på om ordningen skole og skolefritidsordning er den mest optimale
måten å organisere skolehverdagen til barna våre på. Målet er å utjevne sosiale forskjeller hvor alle
barn gis like muligheter til læring og utvikling. I tillegg vil vi se på muligheten for å gi økt læringseffekt
av leksene ved å integreres som en del av skolehverdagen snarere enn kun å være nok en syssel som
må gjøres i en hektisk hverdag for småbarnsfamiliene.
For å oppnå dette ønsker vi å igangsette prosjektet Helhetlig skolehverdag. Prosjektet bør ta opp i
seg følgende faktorer:
 Aktiviteter skal bygge opp under skolens læringsprosesser og elevenes læring, helse og trivsel
 Prosjektet skal se på løsninger som i større grad gir en helhetlig skolehverdag og inkluderer
ekstraundervisning, fysisk aktivitet, kulturskolen og annet i SFO-tiden.
 Lekser skal integreres inn i skoletiden
 Det skal vurderes modeller for treffsikker gradert foreldrebetaling i SFO slik at alle barn får
reell mulighet til å delta
 Prosjektet skal styrke SFO-ansatte sin deltakelse og kompetanse i hele skolehverdagen
 Leksehjelptilbudet utvides i et samarbeid mellom pedagoger/lærere og SFO-ansatte
 Enkeltskoler velges ut i første omgang til et prøveprosjekt
 Prosjektet gjennomføres i tett dialog med ansatte, skoleledelse og foresatte
 Frivillige organisasjoner kan inviteres til samarbeid om aktiviteter
 Prosjektet retter seg i denne omgang til 1-4 klasse, på sikt kan det være mulighet for
utvidelse rettet mot hele grunnskolen.
Det ble fattet følgende vedtak i Kommunestyret 12.12 2017
KOM-143/17 Vedtak:
1. Det innføres nødvendig tid til spisepause og lengre friminutt ved alle barneskolene ved at
skoledagen forlenges med 30 minutter. Dette innarbeides ved timeplanleggingen ved hver
enkelt skole fra skoleåret 2018/19.
2. Tilrettelegging for mer tid til spisepause på ungdomstrinnet vurderes fra skoleåret
2019/20.
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3. Det innføres moderasjonsordning på SFO slik det er beskrevet i saksfremstillingen.
Egenbetaling blir fra 01.08.2018:
Ant.dager
5
4

Heldagstilbud
2605
2226

Morgentilbud
569
569

Kost- og aktivitetspenger
263
210

4. En undervisningstime i Hortenskolen utgjør 60 min. fra skoleåret 2018/19.
5. Det tilbys frivillig leksehjelp en time pr uke med pedagog i hver klasse på 1.-4. trinn, og det
skal legges til rette for leksetid på SFO. Dette kommer i tillegg til dagens ordning fra og med
skoleåret 2018/19. Ordningen evalueres etter første skoleår.
6. Høringsinnspillene vedrørende «Hvilke tiltak er nødvendig for å skape en bedre grunnskole
i Horten?» tas med i arbeidet med Handlingsplanen for Hortenskolen.
7. Administrasjonen kommer med sak om utvidelse av tilbudet om pedagogisk leksehjelp til
også omhandle 9- og 10-klasse.
8. Det legges frem sak om innføring av friplass SFO for barn i lavinntektsfamilier. Dette for å
unngå at lavinntektsfamilier blir NAV brukere eller avhengig av hjelpetiltak fra barnevernet
for å kunne finansiere SFO plass.

8.1

Leksehjelp

Kommunen skal i henhold til Opplæringsloven gi tilbud om frivillig leksehjelp. Dette dekker
Hortenskolen opp ved at det er tilbud om 2 t/u fra 5. – 8.trinn med pedagog.
I tillegg har Hortenskolen tilbud om 1 t/u leksehjelp fra 1. – 4. trinn med pedagog
Ungdomsskolen har som en prøveordning leksehjelp 2 t/u for skoleåret 2018/19 med pedagog.
24.04.2018 Kommunestyret
KOM-033/18 Vedtak:
a.

Tilbudet om pedagogisk leksehjelp utvides til å omfatte 9. og 10. trinn som en prøveordning
skoleåret 2018/19.

b.

Ordningen evalueres våren 2019 og fremmes til politisk behandling.

c.

Viktig at det er pedagoger tilstede, særlig med kompetanse på matte og engelsk.

d.

Det fremmes sak vedrørende prøveordning med leksefri skole med utvidet skoledag for en av
barne/ungdomsskolene.
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8.2

Leksefri skole

Leksefri skole med utvidet skoledag skal gjennomføres som en prøveordning på Lillås skole i
skoleåret 2019/20. Organisering av denne ble politisk behandlet i oktober 2018. Det ble fattet
følgende vedtak:
1. Prosjektet organiseres i henhold til saksfremstillingen
· Lillås skole velges som forsøksskole
· Skoledagen utvides med 75 minutter for 1. til 4.klasse, og 120 minutter for 5. til
7.klasse ved å gjøre dagens leksetid obligatorisk
· Skoledagen starter 8.15 hver dag på alle trinn
· Skoledagen slutter 45 minutter senere enn normalt en dag i uka for 5.til 7.trinn
· Morgenøkten benyttes til lesetid
· Ettermiddagsøkta er en måltime der elevene jobber med å nå egne læringsmål
2. Prosjektet evalueres i henhold til saksfremstillingen
· Elevenes faglig utvikling i perioden måles gjennom kartleggingsprøver
· Elevenes trivsel og motivasjon måles ved hjelp av Elevundersøkelsen
· Foresattes og skolens felles oppfatning av elevens utvikling måles i
Foreldreundersøkelsen og utviklingssamtaler.
3.

Tidsramme for prosjektet er skoleåret 2019 - 2020
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9 Kompetanseutvikling
Forskrift til Opplæringsloven fastslår gjeldende kompetansekrav til lærere på barne- og
ungdomstrinnet. I 2015 ble kravene gjort tilbakevirkende, noe som medførte et økt behov for
videreutdanning blant lærerne. Skoleeier har mulighet til å gjøre dispensasjon fra kravene frem til
2025. Kravene er at lærere på barnetrinnet skal ha 30 studiepoeng for å undervise i fagene norsk,
matematikk og engelsk. På ungdomstrinnet er kravet 60 studiepoeng i norsk, matematikk og engelsk,
og 30 studiepoeng i øvrige fag.
De skjerpede kravene møtes hovedsakelig gjennom å tilby lærerne i Hortenskolen studier gjennom
den statlige kompetansehevingsordningen «Kompetanse for Kvalitet». Ved nyansettelser sørger
skolene for å ansette lærer som oppfyller kompetansekravene.
Tabellen under viser antall lærer og skoleledere som har deltatt i videreutdanning gjennom
«Kompetanse for kvalitet» de siste seks årene.
Kompetanse for
kvalitet

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Lærere

3

10

20

28

26

15

Skoleledere

2

2

2

0

1

4

Skolene gjennomfører en årlig kompetansekartlegging som danner grunnlaget for rektors og
skoleeiers prioriteringer ved tildeling av studieplasser og utlysning av stillinger i Hortenskolen.
Kartleggingen viser at Hortenskolen samlet har tilstrekkelig med lærere som oppfyller
kompetansekravene. Det vil imidlertid være noen behov på skolene. Disse håndteres fortløpende
gjennom den enkelte skoles kompetanseplan. I barneskolen kan man samlet se et behov for mer
kompetanse innen engelsk. På ungdomstrinnet er kompetansekravet innen 2.fremmedspråk
krevende å møte, særlig gjelder dette tysk.
Praktisk-estetiske fag har et kompetansekrav om 30 studiepoeng på ungdomstrinnet. Skolene har
etter innføring av skjerpede krav, i større grad fått lærere som underviser i færre fag og får mer preg
av faglærere. Også innenfor praktisk-estetiske fag har noen skoler behov for mer kompetanse.
Skoleeier vil vurdere å prioritere disse fagene høyere i videreutdanningsordningen når behovene
innen basisfag (norsk, matematikk og engelsk) etter hvert er dekket.
Hver skole har utviklet en HMS plan for bruk av Kunst- og håndverksaler. I denne inngår
kompetanseutvikling.
Skoleåret 2018/19 gjennomfører 15 lærere og 4 skoleledere videreutdanning i den nasjonale
satsningen ”Kompetanse for kvalitet”. De siste 7 årene har 105 lærere og 11 skoleledere gjennomført
et eller flere studier innenfor denne satsningen. Lærerne har hovedsakelig tatt studier innenfor
grunnleggende ferdigheter, matematikk, norsk og engelsk. Lærere som søker studier for å oppfylle
nasjonale kompetansekrav for undervisningspersonale, blir prioritert fra skoleeier.
I tillegg driver alle skolene med skolebasert kompetanseutvikling. I handlingsplanperioden vil tema
for denne kompetanseutviklingen være vurdering for læring, skole- og læringsmiljø og fagfornyelsen,
i tråd med Hortenskolens fokusområder.
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10 Forebygging
Forebygging rettet mot barn og unge handler først og fremst om å legge til rette for et godt
oppvekstmiljø for alle. Dette handler både om kommunikasjon, holdningsarbeid og andre tiltak for å
skape et godt og trygt lokalsamfunn. Godt forebyggende arbeid krever at en starter tidlig og handler
langsiktig. Gode fellesskapsløsninger er et godt utgangspunkt for et inkluderende oppvekstmiljø i
Horten kommune. Nyere forskning og metoder skiller mellom universell, selektiv og indisert
forebygging. De tre nivåene speiler på ulike formål og ulike målgrupper.
 Universell forebygging omfatter innsats rettet mot hele befolkningsgrupper uten at en har
identifisert individer eller grupper med forhøyet risiko
 Selektiv forebygging er tiltak rettet mot grupper med kjent og eller forhøyet risiko for å
utvikle problemer. Tiltakene her skal motvirke negativ utvikling hos barn og unge
 Indisert forebygging er tiltak rettet mot individer med høy risiko eller klare tegn på
problemer
Samhandling er identifisert som en nøkkelfaktor for å lykkes med hovedmålene «God oppvekst» og
trygghet for innbyggerne». Horten kommune har en rekke tiltak for samhandling både på
kommunenivå, etatsnivå og individnivå.
«Vi bryr oss i Horten» er kommunens modell for tidlig intervensjon og helhetlig oppfølging av barn og
unge i risiko. Formålet har vært å utvikle og implementere en modell for systematisk og
kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av barn i risiko. Modellen skal forebygge at barn i
målgruppa utvikler alvorlige problemer på et senere tidspunkt. Horten kommunes modell baseres på
tverrfaglig samhandling, rett hjelp til rett tid og brukermedvirkning.
Jo tidligere man kan identifisere barn i risiko, desto tidligere kan man sette inn tiltak og sikre en god
oppvekst og trygghet i hverdagen. Modellen starter allerede før fødsel ved jordmortjenesten og
gjelder frem til fylte 18 år. Identifisering kan forekomme i alle møter med barn og deres foresatte.
Det er viktig å presisere at det forekommer en rekke møtepunkter hver dag som kan medføre
identifikasjon og det er utarbeidet en egen handlingsveileder for å rettlede hvordan dette kan gjøres.
Handlingsveilederen «vi bryr oss i Horten» ligger på forsiden til Horten kommunes hjemmeside. For å
kvalitetssikre identifikasjon har Horten kommune lagt inn faste tidspunkt hvor identifikasjon
kvalitetssikres.
Identifisering:
Kvalitetssikring på helsestasjonen
Svangerskapskontroll før fødsel

Helsestasjonsprogram 14 treff fra 0-4 år

Kvalitetssikring i barnehagen
Systematisk gjennomgang av alle barn hvert år (internt KO-team)

Helsesøster deltar i internt KO-team

Kvalitetssikring i skolen
Systematisk gjennomgang av alle barn hvert år (internt KO-team)

Helsesøster deltar i internt KO-team
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Alle barnehager og skoler har egne utvidede koordineringsteam, hvor profesjonene kommer ut i
barnehage og skole for å sikre at alle elever med ekstra behov for oppfølging får rett hjelp til rett tid.
Det er en drøftingsarena hvor man ønsker å oppnå felles forståelse om problemstillingene og benytte
tverrfaglig kompetanse. Det er faste deltakere som deltar her med kontaktpersoner fra PP-tjenesten,
helsetjenesten og barneverntjenesten. I tillegg er det mulig å trekke inn andre fagpersoner dersom
det er hensiktsmessig i hvert enkelt tilfelle. Foresattes medvirkning og samtykke er en forutsetning
for å drøfte saken i utvidet KO-team.
Modell for gjennomføring av tiltak på individnivå

Tiltak i egen enhet
Vurdere samarbeid
med helsesøster og
eller annen enhet

Møte med hjemmet

Tiltaksplan med
konkrete mål og
virkemidler

Alltid vurdere
meldeplikt til
barneverntjenesten

Evaluering

Dersom sak ikke blir løst, meldes den opp til drøfting i KO-team
Krever samtykke

Analysere og drøfte saken

Beslutte og dokumentere
tiltak

Vurdere meldeplikt til
barneverntjenesten

Utredning, undersøkelse eller nytt tiltak
Utredning PP-tjenesten

familieråd, helsetjenesten,
barnehabilitering,
barneverntjenesten

Henvisning til
spesialisthelsetjenesten:
primært gjennom fastlegen

Samarbeidsmøte

10.1 Arenaer
Hortenskolen gir barn og unge utdanning og kompetanse slik at de har et godt utgangspunkt for
livslang læring, arbeid og deltagelse i samfunnet. Hortenskolen er også en arena for utfoldelse,
vennskap, sosialisering og følelse av tilhørighet. En skole preget av trygt og godt læringsmiljø og et
godt sosialt miljø øker barn og unges opplevelse av mestring og gir et godt grunnlag for læring og
utvikling. Skolen er en viktig arena for å kunne oppdage og hjelpe utsatte barn og unge.
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten bidrar gjennom samarbeid til å skape et godt oppvekst- og
læringsmiljø. Helsestasjonstilbudet når frem til nesten alle barn de første årene av deres levetid.
Tjenesten er sentral i identifisering av svekkede oppvekstsvilkår og bidrar til tidlig intervensjon.
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Tilknytningen til Hortenskolen gjør at Helsetjenesten for barn og unge har en spesiell mulighet til å
drive forebyggende arbeid på barn og unges arenaer. Hver skole har sin helsesøster med fast
tilstedeværelse ute på skolen, samt deltakelse både i internt og utvidet koordineringsteam.
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) samarbeider med skolen i forhold til barn og unges utvikling,
trivsel og tilpasning. Tjenesten arbeider både på indisert nivå og på systemnivå. Hver skole har sin PPrådgiver med fast tilstedeværelse ute på skolen, samt deltakelse i utvidet koordineringsteam.
Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg til rett
tid. I tillegg skal enheten bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Hver skole har sin
kontaktperson som deltar i utvidet koordineringsteam minimum 3 ganger pr.år. I tillegg vil
mottaksteamet være tett på skolene for drøfting av saker, samt gi informasjon til ansatte og
foresatte.
Fast tilstedeværelse og KO-team skal bidra til at skolen, helsetjenesten, PP-tjenesten og barnevern
jobber tverrfaglig rundt barn, unge og deres familier. Dette skal bidra til at alle barn og unge som har
behov for det får rett hjelp til rett tid og at vi i størst mulig grad gir koordinerte tjenester fra
kommunen.
10.2 Forebyggende tiltak og arenaer
Handlingsplaner
Handlingsplan for Hortenskolen
Beskrivelse Handlingsplan
Tiltak

Helhetlig Hortenskole

Nivå

Universell forebygging

Arena

Hele kommunen

Ansvar

Skolesjef

Handlingsplan for vold i nære relasjoner
Beskrivelse Handlingsplan
Tiltak

Vold i nære relasjoner

Nivå

Selektiv og indisert forebygging

Arena

Hele kommunen

Ansvar

Barne- og familiesjef
Deltakere: Avdelingsleder NAV, rådgiver/enhetsleder EROPH, koordinator
Familiehuset
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Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme
Beskrivelse Handlingsplan
Tiltak

Radikalisering og voldelig ekstremisme

Nivå

Universell, selektiv og indisert forebygging

Arena

Hele kommunen

Ansvar

Koordinator Familiehuset
Deltakere: oppvekstsjef, rådgiver barn- og familie, rådgiver barnehage,
folkehelsekoordinator, avdelingsleder NAV-ung og ansatt NAV-integrering, politiet,
enhetsleder EROPH
Muligheter og mestring

Beskrivelse Handlingsplan mot barnefattigdom
Tiltak

Forebygge barnefattigdom

Nivå

Universell og selektivt forebygging

Arena

Hele kommunen

Ansvar

NAV

Veileder
Vi bryr oss i Horten
Beskrivelse Nettside/ veileder som skal sikre at befolkningen og ansatte kontakter relevant
instans ved uro/ bekymring for et barn/ ufødt barn eller ungdom
Rett hjelp til rett tid
Tiltak
Nivå

Selektiv og indisert forebygging

Arena

Internett

Ansvar

Koordinator Familiehuset
Deltakere: Rådgiver barn og familietjenesten, rådgiver barnehage, rådgiver skole,
teamleder helsetjenesten for barn og unge, enhetsleder barneverntjenesten,
avdelingsleder NAV, rådgiver og avdelingsleder EROPH, prosjektleder
modellkommune
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Tverrfaglige samhandlingsarenaer
Internt og utvidet koordineringsteam
Beskrivelse Identifikasjon og drøfting av enkeltsaker, grupper og tema
Sikre tverrfaglighet for å se helheten rundt barn og unge
Faste rutiner og metoder for samhandling
Tiltak
Nivå

Universell, selektiv og indisert forebygging

Arena

Alle skoler i Horten kommune

Ansvar

Oppvekstsjef
Deltakere: Aktuell barnehage, Aktuell skole, PP-tjenesten, helsetjenesten og
barnevernstjenesten
Kollegateam

Beskrivelse Drøfting av enkeltsaker, grupper og tema
Sikre tverrfaglighet for å se helheten rundt barn og unge. Rolleavklaring,
kollegastøtte og idedugnad
Faste rutiner og metoder for samhandling
Tiltak
Nivå

Selektiv og indisert forebygging

Arena

Alle ansatte i Horten kommune, samt ansatte i spesialisthelsetjenesten, VGS og
fastleger
Koordinator i barne- og familietjenesten

Ansvar

Familieråd
Beskrivelse Mobilisering av nettverk
Tiltak

Mobilisere barn og unges nettverk

Nivå

Selektiv og indisert forebygging

Arena

Familien, skole

Ansvar

Barne- og familiesjef
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U18 + kjentmann = sant
Beskrivelse Forebygging og koordinering av risikoutsatt ungdom

Nivå

Spesielt fokus på forebygging av rus, vold og kriminalitet. Temaer som forebygger
dårlig psykisk helse blir drøftet og tiltak eventuelt undergrupper blir dannet og
iverksatt.
Universell og selektiv forebygging

Arena

Ungdom i hele kommunen

Ansvar

Koordinator Familiehuset
Hver 6.uke: Familiehuset, barneverntjenesten, helsetjenesten, ungdomskontakten,
kultur, politiet
Hver 12.uke: Familiehuset, barneverntjenesten, helsetjenesten, ungdomskontakten,
rektorer ungdomsskolene, rådgiver VGS, politiet,

Tiltak

Samordnede tiltak i oppvekst
HOPP
Beskrivelse Helsefremmende oppvekst i Horten kommune
Tiltak
Nivå

Fysisk og psykisk helse i skole og barnehage tilknyttet læringen, samt fokus på
ernæring.
Universell og selektiv forebygging

Arena

Hele kommunen

Ansvar

Ansvar: Oppvekstsjef
Deltakere: Rektor, rådgiver skoleadministrasjon, leder av helsetjeneste, hoppkoordinator

Hysj
Beskrivelse Forebyggende program i forhold til rus og psykisk helse
Tiltak

Tiltak rettet mot ungdom

Nivå

Universell og selektiv forebygging

Arena

Ungdomsskolene i Horten

Ansvar

Ungdomskontakten
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Fravær i grunnskolen
Beskrivelse Avdekking, rutiner og tiltak knyttet til langvarig fravær i grunnskolen
Tiltak

Forebygge frafall i skole, sosial isolasjon og psykiske tilleggslidelser

Nivå

Universell, Selektiv, Indisert forebygging

Arena

Skolen, familien

Ansvar

Koordinator Familiehuset
Operativ gruppe: Koordinator Familiehuset, rådgiver barne- og ungdomsskole,
prosjektleder modellkommune, teamledere skolehelsetjenesten

Problematisk spill-adferd og nettbruk
Beskrivelse Tiltak mot sosial isolasjon ved overdreven bruk av dataspill/nettbruk
Videreutviklet til forebyggende nettbruk blant barn og unge
Forebygge frafall i skole, sosial isolasjon, rusmisbruk og psykiske tilleggslidelser
Tiltak
Nivå

Universell, selektiv og indisert forebygging

Arena

Ungdomskolen, familien

Ansvar

Koordinator Familiehuset
Slått sammen med U-18/kjentmann
Operativ gruppe: Koordinator Familiehuset, rådgiver skoleadministrasjonen barne- og
ungdomsskole, prosjektleder modellkommune, teamledere skolehelsetjenesten

UKE (underordnet koordinerende enhet)
Beskrivelse Drøfting og tildeling av IP for barn og unge

Nivå

Vurdering av innvilgelse av IP og eventuelt kontaktperson, samt andre
problemstillinger knyttet opp mot IP på systemnivå
Indisert forebygging

Arena

Hele kommunen

Ansvar

Barne- og familiesjef
Deltakere: rådgiver skole, rådgiver barnehage, PP-tjenesten, barnehabilitering,
Familiehuset, helsetjenesten

Tiltak
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11 Skolen som helsefremmende arena
Hortenskolen har som mål å være en helsefremmende arena. HOPP står sentralt i dette arbeidet.
HOPP står for helsefremmede oppvekst i Horten kommune. Gjennom HOPP har Hortenskolen satt
fokus på kosthold og fysisk aktivitet blant barn og unge. I samarbeid med ernæringsfysiolog er det
utviklet kostholdsplaner for SFO. Disse sikrer barna at mat som serveres på skolen er i henhold til
anbefalinger fra Statens ernæringsråd.
På ungdomstrinnet serveres det frokost til elevene som ønsker det, 2 dager pr. uke. Også maten som
serveres her er i tråd med kostholdsplan fra ernæringsfysiolog. Skolefrokosten oppfattes som svært
positivt på ungdomsskolene.
I Hortenskolen har vi implementert HOPP-læring som metode på barnetrinnet. HOPP-læring er
undervisning i fag kombinert med fysisk aktivitet. Målet er å bidra til at elevene er mer fysisk aktive i
løpet av skoledagen og at de lærer gjennom lek og fysisk aktivitet.
I tråd med Helsedirektoratets anbefalinger er skoledagen på barnetrinnet utvidet med nødvendig tid
til spisepause. Det betyr at barneskolene fra skolestart 2018 innførte 30 minutters spisetid og 30
minutters friminutt på alle trinn. Skolene tilbyr aktiviteter i friminutt og legger til rette for fysisk
aktivitet etter elevenes ønsker.
Trivsel på skolen er et viktig helsefremmende tiltak. I de neste fire årene vil arbeidet med et trygt og
inkluderende skolemiljø stå i fokus i Hortenskolen. Gjennom kompetanseheving hos alle skolens
ansatte skal skolene bli enda bedre på å forebygge, avdekke og håndtere mobbing, og på å skape
tygge og gode miljøer både i klasserommet og i skolegården.
Elevene i Hortenskolen vil i tiden fremover bli involvert i en medvirkningsprosess knyttet til Program
for folkehelse i Horten kommune. Dette er en satsning for å fremme barn og unges psykiske helse og
livskvalitet. Et av hovedmålene i Horten kommunes plan for folkehelsearbeid, er at alle barn og unge
har mulighet til å delta på en relevant og meningsfylt fritidsaktivitet sammen med andre.
Livsmestring er et viktig tverrfaglig tema i nye fagplaner og inngår i våre målsettinger. Dette temaet
er nærmere beskrevet senere i dokumentet.
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Kapittel B – Ståstedsanalyse resultater
1 Utvikling av elevenes læringsutbytte
1.1

Grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng

14-15

15-16

16-17

17-18

Horten kommune

[CS1]39,25

40,76

41,49

41,80

Vestfold

[CS2]40,54

41

41,17

41,48

Nasjonalt

[CS3][JEB4]40,74

41,12

41,42

41,75

Tabellen viser gjennomsnittlig grunnskolepoeng. Grunnskolepoeng regnes ut ved at alle avsluttende
karakterer som føres på vitnemålet, legges sammen og deles på antall karakterer slik at en får et
gjennomsnitt. Deretter ganges gjennomsnittet med 10. Elever som har færre enn halvparten gyldige
karakterer er ikke med i beregningene
I Hortenskolen har vi hatt en positiv utvikling de siste 4 år. Utviklingen i 4 års perioden er signifikant
bedre enn gjennomsnittet i Vestfold og nasjonalt.
1.2

Skolebidragsfaktoren

En lang rekke studier fra ulike land og tidsperioder har vist at elevers familiebakgrunn, for eksempel
foreldrenes utdanning (ref punkt om demografi), har betydning for hvor godt elevene gjør det på
skolen. Det er forskjeller i elevsammensetningen mellom skoler i Norge, og det er viktig å ta hensyn
til dette når vi ønsker å si noe om hvor mye skoler bidrar til elevenes læring, relativt til andre skoler.
Selv om en skole har et svakt gjennomsnittsresultat på for eksempel skriftlig eksamen på 10. trinn
trenger ikke det bety at skolen har bidratt med lite til elevenes læring.
Denne rapporten analyserer forskjeller mellom skolers og kommuners bidrag til elevers resultater på
nasjonale prøver og eksamen, gjennom beregning av skolebidragsindikatorer. En
skolebidragsindikator er et justert resultat og kan tolkes som det resultatet en skole ville ha fått,
dersom elevgrunnlag var gjennomsnittlig (med tanke på de elevkjennetegnene som er inkludert i
beregningen).
Skolebidrag kan derfor brukes til å sammenligne skoler og kommuner med ulik elevsammensetning
Den har tidlige vært publisert av SSB annethvert år, siste gang 2015.
Utdanningsdirektoratet har planer om å publisere resultater årlig i skoleporten, første gang 2019.
Ved oppdatering av ståstedsanalysen hvert år fremover vil denne indikatorene være interessant å
følge.
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1.3
1.3.1

Resultater videregående skole
Andel fullført og bestått Vg1 alle utdanningsprogram

Tabellen viser resultatene på kommunen og gjennomsnitt for alle kommunene for indikatorene
fullført og bestått for elevene som gikk i Vg1 i skoleårene.
Kilden til resultatene er Vigo
Utvalget nedenfor består av elever i Vg1 pr. 01.10 og som gikk ut av grunnskolen samme år.
Andel fullført og bestått Vg1 alle
utdanningsprogram

14-15

15-16

16-17

Horten kommune

86,4

87,0

89,4

Vestfold

87,2

88,5

88,6

Resultatene viser at elevene som gikk ut av Hortenskolen har bedret andel fullført og bestått de siste
3 årene. For skoleåret 2016-17 er resultatene bedre enn gjennomsnittet i Vestfold.
1.3.2

Fullført og bestått Vg3 – alle studieforberedende utdanningsprogram

Tabellen viser resultatene på kommunen og gjennomsnitt for alle kommunene for indikatorene
fullført og bestått for elevene som gikk i Vg3 i skoleårene.
Kilden til resultatene er Vigo
Utvalget nedenfor består av elever i Vg3 pr. 01.10 og som gikk ut av VG2 samme år.

Fullført og bestått Vg3 – alle
studieforberedende utdanningsprogram

14-15

15-16

16-17

Horten kommune

75,3

73,4

73,8

Vestfold

76,8

76,2

80,0

Resultatene viser at elevene fra Horten har dårligere resultater enn gjennomsnittet i Vestfold ved
fullført og bestått etter 3 år.
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1.4

Eksamen vs. Standpunkt, korrelasjon 2017/18

Er «lista» lagt riktig når vi setter standpunktkarakterer i de ulike fagene? En måte å sjekke dette på,
er å analysere avviket mellom standpunkt og eksamen. I skriftlige fag er det vanlig at
standpunktkarakterene er noe høyere enn eksamenskarakterene. I tillegg kan eksamensoppgavene
variere fra år til år, noe som også påvirker avviket.
Indikatorene viser avvik mellom standpunkt- og eksamenskarakterer, men innenfor forventet

Fag
Engelsk skriftlig
Engelsk muntlig
Matematikk
(skriftlig)
Norsk hovedmål
(skriftlig)
Norsk muntlig
Gjennomsnitt
karakter/endring

Horten
Vestfold
Standpunkt Standpunkt
3,9
4
4,2
4,2

Horten
Eksamen
3,8
4,7

Vestfold
Eksamen
3,7
4,5

Horten
E vs. S
-0,10
0,50

Vestfold
E vs. S
-0,30
0,30

3,7

3,7

3,7

3,7

0,00

0,00

3,9

3,9

3,6

3,4

-0,30

-0,50

4,2

4,2

4,6

4,6

0,40

0,40

3,98

4,00

4,08

3,98

0,10

-0,02

Hortenskolen har bra korrelasjon mellom standpunkt og eksamen.
1.5

Kartleggingsprøver

Nasjonale prøver er en del av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem (NKVS). NKVS skal bidra til
kvalitetsutvikling på alle nivåer i grunnopplæringen, med henblikk på tilpasset opplæring og økt
læringsutbytte for den enkelte elev. I tillegg skal det danne grunnlag for lokalt vurderings- og
utviklingsarbeid gjennom skoleeiers og skoleleders tilrettelegging for vurderinger og oppfølging av
resultater.
Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes
ferdigheter i lesing, regning og i deler av faget engelsk. Nasjonale prøver er ikke prøver i fag, men i
grunnleggende ferdigheter i alle fag. Prøvene i lesing og regning tar derfor ikke bare utgangspunkt i
kompetansemålene i norsk og matematikk, men også i andre fag der mål for lesing og regning er
integrerte. Prøvene i engelsk skiller seg fra de to andre prøvene siden de tar utgangspunkt i
kompetansemål i ett fag.
Lesing:
Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes leseferdigheter er i samsvar med
kompetansemål der leseferdigheter er integrert. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er
en prøve i norskfaget, men en prøve i lesing som grunnleggende ferdighet.
Regning:
Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes regneferdigheter er i samsvar med
kompetansemålene der regneferdigheter er integrert. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning
ikke er en prøve i matematikk som fag, men en prøve i regning som grunnleggende ferdighet.
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Engelsk:
Nasjonale prøver i engelsk skal kartlegge i hvilken grad elevenes leseferdigheter i engelsk er i samsvar
med kompetansemålene i læreplanen.
1.5.1

5.trinn nasjonale prøver

Nasjonale prøver 5. trinn, Regning

15-16

16-17

17-18

Horten kommune

47

49

49

Vestfold

50

50

50

Nasjonalt

50

50

50

15-16

16-17

17-18

Horten kommune

48

50

49

Vestfold

49

50

50

Nasjonalt

50

50

50

15-16

16-17

17-18

Horten kommune

48

50

50

Vestfold

49

50

50

Nasjonalt

50

50

50

15-16

16-17

17-18

Horten kommune

48

48

48

Vestfold

49

50

49

Nasjonalt

50

50

50

15-16

16-17

17-18

Horten kommune

48

49

49

Vestfold

50

50

49

Nasjonalt

50

50

50

15-16

16-17

17-18

Horten kommune

50

48

50

Vestfold

49

49

50

Nasjonalt

50

50

50

Nasjonale prøver 5. trinn, Lesing

Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk

1.5.2

8.trinn nasjonale prøver

Nasjonale prøver 8. trinn, Regning

Nasjonale prøver 8. trinn, Lesing

Nasjonale prøver 8. trinn, Engelsk
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1.5.3

9.trinn nasjonale prøver

Nasjonale prøver 9. trinn, Regning

15-16

16-17

17-18

Horten kommune

52

51

52

Vestfold

53

53

53

Nasjonalt

54

54

54

15-16

16-17

17-18

Horten kommune

53

53

52

Vestfold

53

54

54

Nasjonalt

53

54

54

Nasjonale prøver 9. trinn, Lesing

På Nasjonale prøver vil avvik på under 0,3 ikke ha signifikant betydning.
Tallene er hentet fra Skoleporten.udir.no. Her oppgis resultatene i hele
tall. Tallene viser resultater fra offentlige skoler.
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1.6

Utvikling 5. til 8.trinn med samme elever

For skoleåret 2014-2015 startet målingene med mestringsnivå og er derfor valgt som «starttidspunkt». Målsettingen er «å flytte» elever fra mestringsnivå 1 (laveste nivå) til mestringsnivå 3 og
5 (høyeste nivå)
For å få et inntrykk av utviklingen til elevene er det nødvendig å følge samme kull i en tidsperiode

1.6.1

Lesing utvikling 5.-8.trinn

5.trinn
Horten
Vestfold

8.trinn
Horten
Vestfold

Skoleår
2014-2015
2014-2015

Mestringsnivå 3
18,4
22,5

Skoleår
2017-2018
2017-2018

Mestringsnivå 5
7,4
9,6

M2

M1

55,3

26,3

52,2

25,3

M4
20,7
19,8

M3
45,5
41,7

M2

M1

16,1
19,0

10,4
9,9

1.6.1.1 Vurdering
Som det fremkommer av tallene, hadde Hortenskolen noe lavere resultater enn Vestfold fylke på
5.trinn med færre elever på M3 og flere på M1. I perioden frem til 8.trinn har elevene utviklet seg
positivt ved at vi har flere elever på de to høyeste nivåene M4 og M5, enn vi hadde på M3 i 5.klasse.
Det er for mange elever på lave nivåer og for få på høyeste nivå i Hortenskolen.

1.6.2

Engelsk utvikling 5.-8.trinn

5.trinn
Horten
Vestfold

8.trinn
Horten
Vestfold

Skoleår
2014-2015
2014-2015

Mestringsnivå 3
23,1
23

Skoleår
2017-2018
2017-2018

Mestringsnivå 5
10,5
9,8

M2

M1

48,5
49,7

28,5
27,3

M4

M3

M2

M1

18,3
19,8

42,0
41,5

20,3
19,1

8,8
9,8

1.6.2.1 Vurdering
Som det fremkommer av tallene hadde Hortenskolen bedre tall både på M3 og M1 på 5.trinn. I
perioden frem til 8.trinn har elevene utviklet seg mer positivt på de svakest presterende (M1) enn
gjennomsnittet i Vestfold, og noe bedre utvikling på høyest nivå.
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1.6.3

Regning utvikling 5.-8.trinn

5.trinn
Horten
Vestfold

8.trinn
Horten
Vestfold

Skoleår
2014-2015
2014-2015

Mestringsnivå 3
18,4
22,9

Skoleår
2017-2018
2017-2018

Mestringsnivå 5
5,0
9,4

M2

M1

51,2
48,2

30,4
28,9

M4

M3

M2

M1

18,1
18,8

38,6
37,5

26,5
24,2

11,7
10,1

1.6.3.1 Vurdering
Som det fremkommer av tallene hadde Hortenskolen dårligere tall både på M3 og M1 på 5.trinn. I
perioden frem til 8.trinn har elevene utviklet seg med samme progresjon som Vestfold.

1.7

Utvikling 8. til 9.trinn med samme elever

1.7.1

Lesing utvikling 8.-9. trinn

8.trinn

Skoleår

Horten
Vestfold

2016-2017
2016-2017

9.trinn

Skoleår

Horten
Vestfold

2017-2018
2017-2018

Mestringsnivå 5
8,6
10,6

Mestringsnivå 5
17,2
21,0

M4

M3

M2

M1

19,1
20,4

41,9
41,3

19,1
17,9

11,2
9,8

M4

M3

M2

M1

24,3
26,2

38,9
36,1

11,8
11,6

7,8
5,1

1.7.1.1 Vurdering
Som det fremkommer av tallene hadde Hortenskolen dårligere tall både på M5 og M1-M2 på 8.trinn.
I perioden frem til 9.trinn har elevene utviklet seg mer positivt enn gjennomsnittet i Vestfold på de
laveste nivåene M1 og M2, men dårligere progresjon på høyeste nivå .

1.7.2

Engelsk utvikling 8. -9. trinn

Det gjennomføres ikke nasjonale prøver i Engelsk på 9.trinn. Vi har derfor ikke resultater på nasjonale
prøver for å måle utvikling.

1.7.3

Regning utvikling 8.-9.trinn
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8.trinn

Skoleår

Horten
Vestfold

2016-2017
2016-2017

9.trinn

Skoleår

Horten
Vestfold

2017-2018
2017-2018

Mestringsnivå 5
6,9
10,0

Mestringsnivå 5
14,2
20,2

M1

M4

M3

M2

19,4
20,2

37,5
38,1

26,3
23,3

9,9
8,3

M4

M3

M2

M1

27,0
25,2

37,4
34,3

15,9
16,1

5,5
4,2

1.7.3.1 Vurdering
Som det fremkommer av tallene hadde Hortenskolen dårligere tall både på høyeste og laveste nivå
på 8.trinn. I perioden frem til 9.trinn har elevene utviklet seg mer positivt enn gjennomsnittet i
Vestfold på både høyeste og laveste nivå.
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2 Brukerundersøkelser
2.1

Foreldreundersøkelsen

Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med KS, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for
grunnopplæringen (FUG) og Elevorganisasjonen utviklet en brukerundersøkelse for
foreldre/foresatte til barn i grunnskolen og i Vg1 i videregående opplæring.
Foreldreundersøkelsen er frivillig og kan besvares av foreldre med barn på 1. trinn til og med Vg1.
Skolene velger fritt hvilke spørsmål de ønsker å be foreldrene om å svare på. Det vil derfor kun
foreligge svar på de indikatorene som skolen/kommunen har valgt.

Horten
kommune
(16-17)

Vestfold
(16-17)

Horten
kommune
(17-18)

Vestfold
(17-18)

Trivsel

4,56

4,61

4,55

4,6

Motivasjon

4,18

4,18

4,16

4,18

Hjem - skole

4,77

4,77

4,75

4,76

Støtte fra lærerne

4,55

4,56

4,53

4,53

Trygt miljø

4,31

4,31

4,29

4,32

Håndtering av mobbing

3,75

3,85

3,73

3,8

Informasjon fra skolen

4,18

4,15

4,02

4,05

Dialog og medvirkning

4,44

4,47

4,39

4,42

Utviklingssamtalene

4,43

4,43

4,36

4,37

Skolefritidsordningen (SFO)

4,22

4,21

4,15

4,19

SFO-Informasjon og samarbeid

4,39

4,41

4,2

4,2

SFO-Måltid

4,03

3,9

3,98

3,98

I all hovedsak er resultatene på Foreldreundersøkelsen gode og følger gjennomsnittet i Vestfold.
Vi har størst potensiale for utvikling vedrørende «håndtering av mobbing». Det er utviklet og politisk
behandlet «Handlingsplan mot mobbing i skole og barnehage» der er det utviklet en rutine for
håndtering av mobbing.
I tillegg har ny §9a i Opplæringsloven innskjerpet tidsramme for reaksjon fra skolen og frist for å
utvikle tiltaksplan. Hortenskolen har stor fokus på dette, både i form av informasjon til foresatte og
kompetanseheving blant skoleledere og ansatte.
Skolens arbeid med §9A er et viktig tema i Virksomhetssamtalene som skoleadministrasjonen har
årlig med alle skolene.
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2.2

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen kartlegger elevenes opplevelse av hvordan de trives på skolen, deres motivasjon
for å lære, hvordan de opplever lærernes faglige veiledning, hvor tilfredse de er med
elevdemokratiet på skolen og med det fysiske læringsmiljøet. I tillegg svarer elevene på spørsmål om
utbredelse av mobbing på skolen.
I disse undersøkelsene/kartleggingene vil avvik på under 0,3 ikke ha signifikant betydning.
Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat for alle indeksene unntatt mobbing. Når det gjelder
mobbing, betyr lav verdi liten forekomst av mobbing.
2.2.1

Barneskole
Horten
kommune
(17-18)

Vestfold
(17-18)

Horten
kommune
(16-17)

Vestfold
(16-17)

1.1 Motivasjon

3,98

4,04

3,98

4,09

1.2 Innsats

4,30

4,35

4,30

4,37

1.3 Mestring

4,06

4,05

4,01

4,06

1.4 Faglig utfordring

4,20

4,14

4,06

4,12

2.1 Trivsel

4,30

4,39

4,33

4,41

2.2 Trygt miljø

4,33

4,41

4,33

4,40

2.5 Mobbing blant elever

4,60

4,72

4,62

4,68

2.6 Digital mobbing

4,85

4,89

4,85

4,88

2.7 Mobbing fra voksne

4,92

4,94

4,92

4,93

3.1 Støtte fra lærerne

4,46

4,54

4,45

4,51

3.2 Arbeidsro

3,59

3,60

3,67

3,57

3.3 Elevdemokrati og medvirkning

3,89

4,00

3,91

4,00

3.4 Felles regler

4,33

4,36

4,35

4,38

4.1 Vurdering for læring

4,17

4,19

4,19

4,19

4.2 Egenvurdering

3,78

3,81

3,71

3,80

4.3 Vurdering for læring

4,02

4,05

4,01

4,05

4,28

4,30

4,32

4,32

Indikator
1. Motivasjon og mestring

2. Arbeidsmiljø

3. Klasseledelse

4. Vurdering

5. Veiledning og rådgivning
5.1 Skolehelsetjenesten
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2.2.2

Ungdomsskole
Horten
kommune
(17-18)

Vestfold
(17-18)

Horten
kommune
(16-17)

Vestfold
(16-17)

1.1 Motivasjon

3,68

3,67

3,70

3,71

1.2 Innsats

4,00

4,04

4,01

4,05

1.3 Mestring

3,97

3,96

3,94

3,97

1.4 Faglig utfordring

4,26

4,28

4,24

4,28

1.5 Relevant opplæring

3,75

3,70

3,74

3,76

2.1 Trivsel

4,28

4,26

4,27

4,28

2.2 Trygt miljø

4,05

4,04

4,03

4,07

2.5 Mobbing blant elever

4,69

4,69

4,68

4,72

2.6 Digital mobbing

4,81

4,83

4,83

4,87

2.7 Mobbing fra voksne

4,87

4,87

4,89

4,87

3.1 Støtte fra lærerne

4,16

4,13

4,16

4,13

3.2 Arbeidsro

3,65

3,58

3,48

3,60

3.3 Elevdemokrati og
medvirkning

3,63

3,57

3,54

3,56

3.4 Felles regler

4,05

3,98

3,96

3,98

3.6 Praktisk opplæring

3,39

3,24

3,29

3,20

3.7 Variert opplæring

3,99

3,85

4,02

3,90

4.1 Vurdering for læring

3,81

3,80

3,81

3,80

4.2 Egenvurdering

3,12

3,06

3,04

3,08

4.3 Vurdering for læring

3,55

3,52

3,52

3,53

5.1 Skolehelsetjenesten

3,86

3,69

3,76

3,65

5.2 Rådgivning

3,88

3,73

3,78

3,75

Indikator
1. Motivasjon og mestring

2. Arbeidsmiljø

3. Klasseledelse

4. Vurdering

5. Veiledning og rådgivning

Resultatene viser at Hortenskolen ligger på nivå med Vestfold fylke og nasjonalt.
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3 Spesialpedagogisk tilbud
Opplæringsloven hjemler elevenes rett til spesialundervisning:

§ 5-1. Rett til spesialundervisning
Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære
opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.
I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast
vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at
det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til
andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar
som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som
gjeld andre elevar.
I Hortenskolen er det utarbeidet definisjoner på begrepene «ordinær opplæring» og
«tilfredsstillende utbytte»:
 Ordinær opplæring i Hortenskolen er at elevene gjennom god læringsledelse og en
opplæring som er tilpasset elevenes evner og forutsetninger, har tilfredsstillende utbytte av
opplæringen.
 Tilfredsstillende utbytte i Hortenskolen er at elevene:
– realiserer sitt potensial i forhold til egne læreforutsetninger
– viser kompetanse når det gjelder alle kompetansemålene i gjeldende læreplan med
lav, middels eller høy måloppnåelse relatert til aktuelt klassetrinn
– opplever mestring og læringsglede.

Antall elever får spesialundervisning etter enkeltvedtak – pr.01.10.18 GSI-tall
Gutter

Jenter

Totalt

%

1. årstrinn

2

0

2

0,73 %

2. årstrinn

6

1

7

2,24 %

3. årstrinn

10

1

11

3,41 %

4. årstrinn

8

5

13

3,99 %

5. årstrinn

14

7

21

7,07 %

6. årstrinn

19

8

27

8,54 %

7. årstrinn

23

5

28

9,96 %

8. årstrinn

7

1

8

2,25 %

9. årstrinn

13

4

17

5,28 %

10. årstrinn

30

12

42

12,77 %

Sum

132

44

172

5,65 %

3.1

Andel elever som får spesialundervisning i henhold til Kostra
Horten 2016
6,1%

Horten 2017
6,4%

Vestfold
8,8%
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Tabellen viser at det er færre prosentvis elever med vedtak om spesialundervisning i Horten enn
Vestfold og Kostragruppe 13. En av grunnene til dette er at vi har stor fokus på tilpasset opplæring
og venter med vurdering for spesialundervisning på 1. og 8.trinn til etter høstferien. Unntatt er de
som opplagt har behov basert på utviklingen i barnehagen og barneskolen.
3.2

Forsterket tilbud

Det gis også forsterket pedagogisk tilbud til de elevene som har behov for et slikt tilbud. Dette gjelder
de som faller inn under følgende kriterier:
 «Elever med behov for forsterkede pedagogiske tiltak i Horten har dokumentert omfattende
kognitiv svikt, eventuelt kombinert med andre funksjonsnedsettelser.
 Eleven som har store og varige omsorgsbehov. Vanskene medfører at eleven har utfordringer
med kommunikasjon, læring, livsutfoldelse og aktiviteter i dagliglivet (ADL).
 Den enkeltes funksjonsnivå er så lavt at all opplæring ligger utenfor det ordinære tilbudet i
henhold til læreplaner.
 Elevene bør i størst mulig grad inkluderes i klasse.
 Eleven skal ha et skoletilbud som er basert på «barnets beste vurdering» iht. FNs
barnekonvensjon, artikkel 3.
 Enkeltvedtak fattes både i henhold til Opplæringsloven og i henhold til Helse og
omsorgstjenesteloven.
 Dersom det er tvil om eleven faller inn under definisjonen, avklarer PPT-leder dette med
skolesjef før sakkyndig vurdering utarbeides.»
Antall elever med forsterket tilbud og prognose:
Skoleår
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22

Barnetrinn
27
17
18
19

Ungdomstrinn
8
16
13
17

Totalt
35
33
31
36

De fleste elevene får tilbudet på de forsterkede avdelingene Nordstua, Granlystua og Avdeling F, men
noen velger også hjemskolen.
Skolene får et særskilt tilskudd i budsjettet for tilrettelegging til disse elevene både i skole- og SFO
tid.
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4 Skolens rammefaktorer
Alle tall er hentet fra Kostra og Framsikt.
4.1

Skolefakta

Indikator

2014

2015

2016

2017

Antall elever i kommunale grunnskoler
Andel elever i kommunens grunnskoler
Antall grunnskoler inkl. Bakkeåsen
Andel elever i SFO
Lærerårsverk
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning
og pedagogisk utdanning

3052
96,2%
11
72,2%
324,6
91,5%

3056
95%
11
75,5%
355,8
90,7%

3104
95,9%
11
70,4%
363,7
93%

3089
96%
11
76,3%
379,1
92,7%

Indikator

2014

2015

2016

2017

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-4. trinn
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 5.-7.trinn
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 8.- 10.trinn
Andel lærere i heltidsstilling

13,9
12,9
14,5
69,4%

11,6
12,7
13,3
73,0%

12,1
13,0
12,8
74,4%

11,8
12,6
13,4
77,5%

Horten
kommune
12,6
92,7%

Vestfold
fylke
13,8
90,6%

K-13
14,3
87,4%

96,52

96,97

93,96

4.2

Ressurser undervisningspersonell

4.3

Sammenligning skoleåret 2016/17

Indikator
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.- 10.trinn
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og
pedagogisk utdanning
Ressursbruk grunnskole viser om kommunen bruker mer eller
mindre på en tjeneste enn gjennomsnittskommunen

4.4

Kommentarer til skolens rammefaktorer








Antall elever er stabilt
Andel av elever i kommunens grunnskoler er stabilt
Hortenskolen har en høy andel av elever på SFO
Antall lærerårsverk har øket de siste 4 år
Andel lærere med høy utdanning er høyere enn Vestfold og K-13
Gjennomsnittlig gruppestørrelse er innenfor normen på alle tre hovedgrupper
Ressursbruken er mindre enn gjennomsnittskommunen

Handlingsplan for Hortenskolen Revidert : 1.november 2018

Side 81

Handlingsplan Hortenskolen

Kapittel C – Visjon og målsettinger
1 Visjon
Hortenskolen ”Best i Vestfold” - En skole med tilhørighet, kunnskap og glede for alle.
En visjon kan defineres som et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand. En visjon er altså en slags
fremtidsdrøm og kan derfor vanskelig måles. Målsettingene og fokusområdene som er klart definert
senere i dokumentet skal lede oss mot visjonen.
Hortenskolens visjon speiler ønsket om å være en skole som utvikler hele mennesket. I Hortenskolen
vil vi se den enkelte elev sine evner, muligheter og behov. Hortenskolen vil være best i Vestfold på å
identifisere og hjelpe sårbare elever, best på å stimulere barn og unges lærelyst og nysgjerrighet,
best på å formidle kunnskap og på å bygge en kompetanse som setter de unge i stand til å møte
kravene fremtiden stiller.
Hortenskolen vil ha trygge, glade og motiverte elever. Skolen vil i samarbeid med hjemmet utvikle
elevene og hjelpe dem å nå sitt potensiale gjennom ti år i grunnskolen. Vi vil bygge mennesker som
mestrer livet, deltar i demokratiske prosesser og evner å ta ansvar for seg selv og andre. Mennesker
som fullfører et utdanningsløp og som mestrer å stå i arbeidslivet og bli selvstendige individer.
Hortenskolen vil arbeide for å gi elevene de nødvendige kunnskapene, faglige resultater og
holdningene som skal til for å oppleve tilhørighet og delta i lokalmiljøet. Hortenskolen tar sitt ansvar
for å utjevne sosiale forskjeller og gi barn og unge like muligheter til å lykkes i fremtiden.
Hortenskolen vil fremme holdninger som støtter opp under fellesskapet og et solidarisk verdisett.
For å lykkes i dette må Hortenskolen ha klasseledere, skoleledere, fagarbeidere og fagmiljøer av
høyeste kvalitet. Undervisningsmetodene må være basert på oppdatert forskning om elevers læring.
Undervisningspersonalet må modellere og predikere holdninger tuftet på grunnleggende verdier i
læreplanen. Skolene må være lærende organisasjoner som sammen utvikler og foredler sin
kompetanse om barn og unges læring. Skoleeier må legge til rette for kunnskapsutvikling,
kompetanseheving og deling mellom skolene.
Hortenskolen er Best i Vestfold når vi lykkes med et kvalitetsmessig godt og helhetlig arbeid omkring
den enkelte elev – både faglig, sosialt og fremtidsrettet.
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2 Målsettinger
Målsettingene er strukturert under fokusområdene til kommuneplanens samfunnsdel
 Attraktivitet
 God Oppvekst
 Trygghet for innbyggerne
 Natur og miljø

Attraktivitet
2.1

Hortenskolen gir opplæring som fremmer medborgerskap, muligheter til utdanning, yrke og
samfunnsdeltakelse.

Målsetningen henter sitt tankegods fra Overordnet del av ny læreplan. Dagens ungdom lever i et
samfunn i endring. Elevene må settes i stand til å møte endringer og morgensdagens arbeidsliv.
Dette setter enda sterkere krav til at skolen løfter frem verdier som toleranse, skaperglede,
utforskertrang og engasjement.
Horten kommune er et attraktivt område å bosette seg med et mangfold av næringer og
arbeidsplasser, rikt utvalg av kultur og idrettstilbud og variert natur. En grunnskole av høy kvalitet gir
kommunens barn og unge et godt grunnlag for å få en fremtid i kommunen. I Horten finner vi yrker
innen offentlig og privat sektor med krav til fagutdanning så vel som høyere utdanning. Skolen skal gi
en opplæring som gir de unge muligheter til å bo og arbeide i egen kommune. Spesielt for Horten er
den høye tettheten av teknologibedrifter i verdensklasse. Arbeidstakere med høy faglig og sosial
kompetanse er ettertraktet, og Hortenskolen har et viktig oppdrag i utdanningen av attraktive
arbeidstakere.
Overordnet del av læreplanen sier at «elevene skal stimuleres til samfunnsdeltakelse på ulike
aktuelle arenaer og i lokalsamfunnet. Temaet demokrati og medborgerskap skal gi elevene forståelse
av de utfordringene som ligger i å leve sammen i et fellesskap og betydningen av at alle har den
samme retten til å delta i utformingen av samfunnet.» Hortenskolen skal gjennom sin undervisning gi
elevene kunnskap om ulike styresett, kulturer, verdier og andre faktorer som påvirker det samfunnet
vi lever i. Samtidig må elevene bevisstgjøres på og trenes i å ha et kritisk blikk på
informasjonsstrømmen vi utsettes for.
En synlig, proaktiv og tydelig skoleledelse er en viktig suksessfaktor for å få god kvalitet på skolen.
Rektor er ansvarlig for å drive skolens pedagogiske utviklingsarbeid. For at Hortenskolen skal nå sine
mål, må rektor lykkes i dette arbeidet. I 4-årsperioden vil skolene drive utviklingsarbeid innen
vurdering for læring, skolemiljøarbeid og innføring av ny læreplan. Handlingsplan for Hortenskolen
har tydelige signaler om og forventninger til skolens praksis.
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Indikator/delmål
Utvikling av resultater på Nasjonale prøver i regning fra 5.- 8. - 9. trinn med samme elevkull

Utvikling av resultater på Nasjonale prøver i lesing fra 5.- 8. - 9. trinn med samme elevkull

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng siste år
Skolebidragsindikatoren viser at elevene i Hortenskolen løftes faglig gjennom skolens
arbeid
5.-7.trinn
8.-10.trinn
Andel elever som søker videregående opplæring rett etter 10.trinn

Andel Hortenselever som har fullført og bestått videregående opplæring

Skolene har et velfungerende elevråd som har jevnlige møter med saker som angår elevene
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Ønsket
resultat
Bedre enn
gjennomsnitt
et i Vestfold
Bedre enn
gjennomsnitt
et i Vestfold
Bedre enn
gjennomsnitt
et i Vestfold

Akseptabelt
resultat
Lik
gjennomsnitt
et i Vestfold
Lik
gjennomsnitt
et i Vestfold
Lik
gjennomsnitt
et i Vestfold

Ikke godkjent
resultat
Under
gjennomsnitt
et i Vestfold
Under
gjennomsnitt
et i Vestfold
Under
gjennomsnitt
et i Vestfold

Mer enn
gjennomsnitt
i Vestfold

Lik
gjennomsnitt
i Vestfold

Mindre enn
gjennomsnitt
i Vestfold

100%

99% - 96%

Lik
gjennomsnitt
et i Vestfold
- 7 møter i
elevråd per
skoleår
- elevene
melder selv
opp saker
som angår
dem

2% under
snittet i
Vestfold
- 5 møter i
elevrådet per
skoleår
- sakene
angår
elevene

Status

Mindre enn
96%
Mer enn 2%
under snittet
i Vestfold

- mindre enn
5 møter per
skoleår
- få saker
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I Hortenskolen har skolelederne formell lederutdanning (rektorutdanning eller annen
relevant lederutdanning)

100%

80-99%

I Hortenskolen har alle lærerne tilstrekkelig studiepoeng i fagene de underviser i, i henhold
til kompetansekrav i forskrift til Opplæringsloven

100%

80-99%

Mindre enn
80%
Mindre enn
80%

Status kolonnen skal fylles ut hvert år som en del av kvalitetsmeldingen. I den utfyllingen benyttes fargekode
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2.1.1

Forklaring av indikatorer og delmål, samt strategi for måloppnåelse

 Utvikling av resultater på Nasjonale prøver i regning fra 5.- 8. - 9. trinn med samme elevkull
Denne indikatoren måler hvordan de samme elevene utvikler seg over tid. Startpunktet for målingen
er nasjonale prøver på 5.trinn. Utviklingen på mellomtrinnet måles på nasjonale prøver i 8.klasse.
Prøven på 9.trinn måler fremgangen ila første året på ungdomsskolen. Hortenskolen måler elevenes
utvikling i regning mot tilsvarende utvikling i Vestfold.
Strategi for måloppnåelse
Regning er en grunnleggende ferdighet som finnes i alle fag, og som må løftes frem og tydeliggjøres i
alle fag i skolen. Det tillegger allikevel matematikkfaget et særskilt ansvar for å utvikle elevenes
regneferdigheter og forståelse.
Undervisningen i matematikk må ha som mål å stimulere til at elevens skal forstå sammenhenger og
forklaringer i faget. Bruk av konkreter og praktisk matematikk bør ha en sentral plass i
matematikkfaget både på barne- og ungdomstrinnet.
De kommunale fagkoordinatorene i matematikk har utarbeidet kommunale retningslinjer for
matematikkundervisningen i Hortenskolen. Denne planen ivaretar viktige forskningsbaserte metoder
som fremmer elevenes forståelse for faget.
Tiltak:
- Faglærere i alle fag identifiserer regning i sine fag og tydeliggjør overfor elevene hvordan
man benytter regning i dette faget.
- Skoleleder sikrer at matematikklærerne i Hortenskolen kjenner de kommunale strategiene
for matematikkopplæringen og underviser i tråd med disse
- Lokale og kommunale faglærere gjennomfører opplæring på skolene i ny forskningsbasert
metodikk
- Elevaktivitet vektlegges i matematikktimene
 Utvikling av resultater på Nasjonale prøver i lesing fra 5.- 8. - 9. trinn med samme elevkull
Denne indikatoren måler hvordan de samme elevene utvikler seg over tid. Startpunktet for målingen
er nasjonale prøver på 5.trinn. Utviklingen på mellomtrinnet måles på nasjonale prøver i 8.klasse.
Prøven på 9.trinn måler fremgangen ila første året på ungdomsskolen. Hortenskolen måler elevenes
utvikling i lesing mot tilsvarende utvikling i Vestfold.
Strategi for måloppnåelse
Lesing er en grunnleggende ferdighet som må trenes på i alle fag. For å bli en god leser kreves det
mengdetrening, noe som gjør skole-hjemsamarbeidet helt sentralt. God informasjon til hjemmet om
viktigheten av lesing og stimulering til gode leserutiner, er en viktig oppgave for skolen.
Skolens arbeid med lesing må være systematisk. Elevens leseferdigheter må overvåkes og tiltak
settes i verk raskt for å støtte svake lesere. Skolen må gi elevene ferdigheter til å orientere seg i ulike
teksttyper og ha strategier for å trekke ut informasjon på en effektiv og hensiktsmessig måte.
De kommunale fagkoordinatorene i norsk har utarbeidet kommunale retningslinjer for skrive- og
leseopplæring i Hortenskolen. Denne skal sikre en enhetlig og sammenhengende opplæring med god
sammenheng i hele opplæringsløpet i grunnskolen. Retningslinjene ivaretar forskningsbaserte
metoder.
Tiltak:
- Alle faglærere vet at lesing er en grunnleggende ferdighet som har sin plass i alle fag
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-

Skoleledelsen sørger for at alle norsklærerne i Hortenskolen kjenner de kommunale
retningslinjene for skrive- og leseopplæring
Norsklærere følger de kommunale retningslinjene for skrive- og leseopplæringen
Lærerne benytter et variert utvalg av lesestrategier og bevisstgjør elevene på disse
Faglærere benytter autentiske tekster og stimulerer elevene til kritisk tenkning
Elever med lese- og skrivevansker identifiseres tidlig og mottar riktig hjelp og relevante
hjelpemidler innen kort tid

 Gjennomsnittlig grunnskolepoeng
Elevene fra ungdomsskolen søker seg inn på videregående skole på grunnlag av grunnskolepoeng.
Dersom elevene i Hortenskolen oppnår høyt score på grunnskolepoeng, vil dette gi dem større
valgmuligheter i videreutdanning. Det viser dessuten at elevene har høy kompetanse og dermed står
bedre rustet faglig til å gjennomføre videregående skole og høyere utdanning. Det er et mål at
elevene i Hortenskolen kan konkurrere best mulig med elever fra andre kommuner om plassene på
videregående skoler i Vestfold.
Strategi for måloppnåelse
Gode skoleresultater er et resultat av langsiktig jobbing med elevers sosiale og faglige utvikling. For å
nå dette målet kreves evidensbaserte metoder for å jobbe målrettet mot gode læringsmiljøer der
elevene kan få best mulig læringsutbytte. Tidlig innsats for å sikre elevenes leseutvikling, tilpasset
opplæring og høyt læringstrykk både på barne- og ungdomsskolen.
Horten kommune har høyere lærertetthet enn sammenliknbare kommuner. Denne
pedagogressursen gir skolene mulighet til å stimulere både sterke og svake elever mer målrettet og
variert enn tidligere. Bruk av delingstimer og mindre grupper er viktige verktøy.
Det ligger fremdeles et uforløst potensiale i å mer målrettet ta i bruk prinsippene bak vurdering for
læring. Skolenes arbeid med kartlegging, vurdering, medvirkning og fremovermeldinger vil være
viktig for å fremme læring hos elevene.
Tiltak:
- Skoleledelsen fokuserer på at lærerressursene utnyttes på en måte om fremmer elevers
læring
- Tidlig innsats: tiltak iverksettes umiddelbart dersom eleven stagnerer
- Lærere tilrettelegger for læringsaktiviteter der elevene deltar aktivt i egen læring
- Lærerne velger evidensbaserte metoder i opplæringen og viser metodeansvar
- Lærerne gir tydelige fremovermeldinger til elevene
 Skolebidragsindikatoren viser at elevene i Hortenskolen løftes faglig gjennom skolens arbeid
Skolebidragsindikatoren er en indikator på skolens bidrag til elevenes læring. Skolebidrag kan
defineres som en økning i elevers læringsutbytte som er et resultat av skolens innsats. Det kan
forstås som det en tilfeldig valgt elev hadde oppnådd ved å gå på en skole dersom elevgrunnlaget
hadde vært likt for alle skole (Udir2017). Indikatoren forsøker å utjevne forskjeller i
elevsammensetningen ved ulike skoler, og måle skolens bidrag uavhengig av hvilken
elevsammensetning skolen har.
Strategi for måloppnåelse
For at skolene skal lykkes med å utjevne betydningen av sosiale ulikheter mellom elevene på skolen,
kreves et inkluderende læringssyn. Vi vet at noen pedagogisk grep kan være avgjørende for at en del
elever skal lære. Alle elevene profitere på dette. For eksempel vil alle elever ha glede av at læreren er
bevisst på å forklare ord og begrepers betydning, men for en del elever er det avgjørende for
læringsutbyttet. Et slikt læringssyn vil bidra til at den ordinære og allmenne opplæringen inkluderer
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alle elevene. Et bevisst forhold til hjemmearbeid er viktig for å unngå at elever med foresatte som
ikke kan hjelpe til med lekser, blir hengende etter i skolearbeidet. Alle elever trenger tydelige
forventninger fra voksne. Gode kartleggingsverktøy etterfulgt av riktige tiltak og forventninger,
fremmer læring og sikrer tilpasset opplæring i et felles læringsmiljø.
Tiltak:
- Tidlig innsats på barneskolen
- Elektroniske enheter til alle elever i Hortenskolen
- Systematisk arbeid med grunnleggende ferdigheter
- Leksehjelp med pedagog
- Systematisk tverrfaglig samarbeid gjennom KO-team på skolene
- Planer for elevers faglige og sosiale utvikling
- Systematisk oppfølging av kartlegginger
- Sosiallærere på alle skoler
- Skolebasert kompetanseheving innenfor relevante temaer
 Andel elever som søker videregående opplæring rett etter 10.trinn
I Horten kommune var det i 2016 99,4% av elevene som søkte seg inn på videregående opplæring
rett etter ungdomsskolen.
Strategi for måloppnåelse
Fortsette med tett oppfølging og veiledning av elever og foresatte ved overgang til videregående
skole. Særlig fokus på elever som er i faresonen for å falle ut av utdanningsløpet.
Tiltak:
-

Individuell veiledning med elever i 10.klasse
Hospiteringer på videregående skoler
Informasjonsmøter for elever og foresatte med videregående skole
Årshjul for samhandling med næringslivet i Horten

 Andel Hortenselever som har fullført og bestått videregående opplæring
Hvert år publiserer Vestfold fylkeskommune tall for gjennomføringsprosent på videregående skoler.
Tallet gir Horten kommune en indikator på hvordan grunnskolen har lykkes med å legge grunnlag for
elevenes muligheter til å gjennomføre videregående utdanning.
Strategi for måloppnåelse
For å gi elevene et best mulig utgangspunkt for å lykkes med å gjennomføre og bestå videregående
opplæring, må grunnskolen i Horten sørge for at elevene har sosial kompetanse, gode grunnleggende
ferdigheter, tilstrekkelig kompetanse i fagene og gode arbeidsvaner.
Rådgivningen elevene får fra skolen og hjemmet med tanke på valg av utdanningsretning, vil være en
kritisk faktor for elevens mulighet til å gjennomføre og bestå.
Tiltak:
- Systematisk jobbing med grunnleggende ferdigheter gjennom hele opplæringsløpet
- Individuell veiledning med elever i 10.klasse
- Hospiteringer på og informasjon fra videregående skoler på ungdomstrinnet
 Skolene har et velfungerende elevråd som har jevnlige møter med saker som angår elevene
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Alle klasser har en eller to elevrådsrepresentanter. Denne rollen skal gå på rundgang mellom elever i
klassen fra år til år. Rollen gir viktig opplæring i demokratiske prosesser. Saker fra elevrådet tas opp i
klassene og drøftes med god møteledelse. Læreren har en svært viktig rolle i å støtte tillitsvalgte i å
gjennomføre disse møtene. Elevenes stemme må høres når beslutninger tas. Elevrådet velger et
styre med leder, nestleder og sekretær. Det velges dessuten representanter til barne- og
ungdomsrådet.
Strategi for måloppnåelse
For at elevrådsarbeid skal bli reell medvirkning og demokratiopplæring, kreves det at sakene elevene
skal arbeide med, oppleves relevante og forståelige. Dette krever forberedelser av de voksne som
legger frem saker til behandling, både med hensyn til språk og prosess. Det er også viktig at elevene
selv får delta i å utarbeide sakskart uti fra innspill fra egen klasse. Det betyr at kontaktlærer for
elevråd har en viktig oppgave i å legge til rette for at elevene kan komme med forslag til saker, og å
forberede prosesser i elevrådet som gjør at alle deltakerne forstår saken og blir hørt.
Tiltak:
- Alle skoler har en kontaktlærer for elevråd som sørger for at elevrådet har saker å jobbe med
og at møter gjennomføres
- Klassene velger nye tillitselever hvert år
- Saksbehandling i elevrådet bærer preg av gruppeprosesser der alle elever blir hørt
- Elevene får uttale seg om forhold på skolen, for eksempel fysisk miljø ute og inne,
psykososialt miljø, delta i planlegging av og evaluering av fellesarrangementer, fortelle om
hva som motiverer dem og komme med forslag til endringer.
- Det føres referat fra elevrådsmøter. Rektor får kopi av disse.
- Kontaktlærere for elevråd fra hver skole møter den personen i Horten kommune som er
ansvarlig for Barne- og ungdomsrådet, årlig for gjennomgang av prosessen omkring arbeidet
med saker til barne- og ungdomsrådet
 I Hortenskolen har skolelederne formell lederutdanning (rektorutdanning eller annen relevant
lederutdanning)
Forskning trekker frem gode skoleledere som et viktig kjennetegn på gode skoler. Hortenskolen
oppfordrer derfor sine skoleledere til å ta skolelederutdanning, og har de siste årene hatt flere
deltakere på slik utdanning. Skolelederne i Hortenskolen skal være tett på skolens praksis. De skal
lede de ansattes læring og gi skolen en retning som er til elevenes beste. I tillegg er oppfølging av
ansatte, budsjettansvar og forsvarlig drift en del av rektors ansvarsområder. Rektorrollen er en
sammensatt og krevende oppgave som krever både teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter.
Rektorutdanningen gir skoleledere nødvendig teoribakgrunn og verktøy til å lykkes i arbeidet.
Strategi for måloppnåelse
Skolelederne i Hortenskolen oppfordres til å gjennomføre rektorutdanningen som tilbys gjennom
ordningen Kompetanse for kvalitet. Det legges til rette for at flere skoleledere deltar samtidig for å
skape et nettverk. Utdanningen er uten økonomiske kostnad for rektor. Horten kommune dekker
utgifter til studiesamlinger og bøker. Selve studiet er finansiert av Utdanningsdirektoratet.
Skolelederens bidra er å gjennomføre studiet i tillegg til full jobb.
Tiltak:
- Skoleeier informerer om og oppfordrer til deltakelse på rektorstudiet
- Det legges til rette for deltakelse på studiesamlinger
- Lederutdanning etterspørres ved nyansettelser av ledere i Hortenskolen
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 I Hortenskolen har alle lærerne tilstrekkelig studiepoeng i fagene de underviser i, i henhold til
kompetansekrav i forskrift til Opplæringsloven
Forskrift til Opplæringsloven fastslår gjeldende kompetansekrav til lærere på barne- og
ungdomstrinnet. I 2015 ble kravene gjort tilbakevirkende, noe som medførte et økt behov for
videreutdanning blant lærerne. Skoleeier har mulighet til å gjøre dispensasjon fra kravene frem til
2025. Kravene er at lærere på barnetrinnet skal ha 30 studiepoeng for å undervise i fag. På
ungdomstrinnet er kravet 60 studiepoeng i norsk, matematikk og engelsk, og 30 studiepoeng i øvrige
fag.
Strategi for måloppnåelse
Behovet for videreutdanning blir møtt ved at Hortenskolen hvert år oppfordrer sine lærere som
mangler studiepoeng i undervisningsfag, å delta på studier gjennom ordningen Kompetanse for
kvalitet. Rektor foretar en årlig kompetansekartlegging på egen skole der både eksisterende
kompetanse og skolens behov kartlegges. Denne kartleggingen er utgangspunkt både for
kommunens prioriteringer av søkere til Udirs studietilbud, og for skolens ansettelser hver vår.
Tiltak:
-

Årlig kompetansekartlegging på hver skole og samlet i Hortenskolen
Skoleeier prioriterer søkere til studier på fag der skolene mangler kompetanse
Enkeltlærere oppfordres til studier
Timeplanmessige tilpasninger til lærere som studerer
Skolene ansetter lærere som fyller kompetansekrav i flere fag på aktuelt skoleslag
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God oppvekst
2.2

Hortenskolen fremmer folkehelse og livsmestring

Folkehelse og livsmestring er prioritert i ny overordnet del i Læreplanen (2.5.1 Folkehelse og
livsmestring): "Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse
som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og
ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende. Et samfunn
som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen.
Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for
mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og
personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte. Aktuelle områder innenfor temaet er
fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig
økonomi. Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette
grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme
under dette temaet."
Hortenskolen jobber aktivt for å fremme folkehelseperspektivet for alle elever. Helsefremmende
Oppvekst i Horten kommune (HOPP) er et tverrfaglig kommunalt samarbeid som skal fremme en
sunn livsstil hos barn og unge, gi bedre læringsforhold, øke trivsel og forebygge livsstilssykdommer
og inaktivitet. Friminuttene er viktige arenaer for sosialt samspill. Skolene arbeider aktivt for å legge
til rette for aktiviteter som bidrar til at elever med ulike interesser og forutsetninger kan delta i det
sosiale fellesskapet.
Arbeid med livsmestring er tatt inn som en del av skolens oppdrag i Overordnet del. Arbeidet med
dette temaet vil konkretiseres i skolenes planer som utarbeides i tråd med ny læreplan. Allerede i
dag har flere skoler innført Livets time på timeplanen. SMART-oppvekst benyttes også som verktøy
for å styrke elevenes evne til å reflektere omkring egne valg. Elevene får opplæring i psykologisk
førstehjelp som kan være en hjelp i å håndtere vonde tanker. Opplæring i personlig økonomi,
nettvett og seksualitet samt karriereveiledning, er andre temaer som faller inn under temaet som
skolene nå skal tenke tverrfaglig omkring.
Alle barne- og ungdomsskoler har egen sosiallærer. Sosiallærer er et lavterskeltilbud til alle elever
som strever med stort og smått. Helsesøstertjenesten på skolene er styrket, spesielt på
ungdomsskole.
Mange elever opplever usikkerhet knyttet til overganger i barnehage- og skoleløpet. Overganger
mellom barnehage og barneskole med SFO, mellom barneskole og ungdomsskole og til slutt
overgangen til videregående skole kan oppleves som utrygge situasjoner. Gjennom gode rutiner vil
Hortenskolen sikre at barnas og ungdommenes trygghet ivaretas også når tiden er inne for store
endringer i hverdagen. På samme tid må skolen og hjemmet sammen arbeide for at barn og ungdom
settes i stand til å håndtere krevende perioder i livet, og erfare at usikkerhet og utrygghet omkring
nye ting er vondt, men sjelden farlig.
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Indikator/delmål
Plan for overgang mellom barnehage, SFO og skole : «Samarbeid for
sammenheng» følges på alle skoler
Skoler og SFO serverer mat i henhold til kostholdsplanen i Horten kommune og
anbefalinger fra Helsedirektoratet
Kvalitetsplan for SFO ligger til grunn for SFOs virksomhet på alle skoler, og tas opp i
personalet årlig
Skolene har organiserte aktiviteter i friminuttene
Omfang av HOPP-læring
Skolene benytter tverrfaglig kompetanse i forebyggende og individrettet arbeid

Skolen har utarbeidet planer for tverrfaglig arbeid med livsmestring og folkehelse
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Ønsket resultat

Akseptabelt
resultat

Gjennomføres
Gjennomføres

Ikke godkjent
resultat
Gjennomføres
ikke
Gjennomføres
ikke

Tatt opp i
personalet på 5
møter i år

Tatt opp i
personalet på 3
møter i år

Ikke tatt opp i
personalet

4-5 ganger/uke

2-3 ganger/uke

0-1 ganger/uke

30 min/dag

30-20 min/dag

Mindre enn 20
min/dag

Utvidet KO-team
gjennomføres i
tråd med
rutinebeskrivelsen
Alle trinn på alle
skoler

Utvidet KOteam benyttes
på enkeltsaker,
ikke
forebyggende
Noen trinn på
alle skoler

Status

Utvidet KO-team
gjennomføres
ikke
Ikke utarbeidet
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2.2.1

Forklaring av indikatorer og delmål, samt strategi for måloppnåelse

 Plan for overgang mellom barnehage, SFO og skole : «Samarbeid for sammenheng» følges på
alle skoler
Denne indikatoren måler i hvilken grad skolene følger opp den kommunale planen som er utarbeidet
for å sikre gode overgang for barnehagebarn som skal begynne på SFO og skole.
Strategi for måloppnåelse
Arbeidet med skolestarterne foregår hele det siste året i barnehagene, og flere av aktivitetene
gjennomføres i samarbeid med skolene. Det være seg besøk, overføring av informasjon og
samarbeidsmøter knyttet til enkeltelever.
Tiltak:
- Barnehage- og skoleadministrasjonen innkaller til samarbeidsmøter i september hvert år for
å etablere kontakt mellom skoler og barnehager og legge til rette for utarbeidelse av
konkrete planer
- Det legges felles kommunale besøksuker for barnehagebarna på skolene
- Planen er tema på styrer- og rektormøter gjennom året
 SFO og skolene gjennomfører måltider og serverer mat i henhold til statlige anbefalinger fra
Helsedirektoratet og kostholdsplanen i Horten kommune
Helsedirektoratet har kommet med nye nasjonale faglige retningslinjer for mat og måltider i skolen.
Disse påpeker betydningen for elevens kosthold og matvaner, som skolemåltidene har. Det er behov
for å sette av minimum 20 minutter til å spise, slik at alle får mulighet til å spise i ro og til de er
mette.
Strategi for måloppnåelse
Det er først og fremst SFO som serverer barna mat i skoletiden. I tillegg gjennomføres frokost på
ungdomstrinnet to ganger i uka. I forbindelse med HOPP-prosjektet i Horten kommune ble det
utarbeidet en kostholdsplan som sikrer at skolene serverer mat som er i tråd med anbefalinger fra
Statens ernæringsråd. Når skolene handler inn varer som skal serveres til elevene, forholder de seg til
denne lista. SFO serverer varmmat til barna en gang i uka. Menyen er utarbeidet i samarbeid med
Horten kommunes ernæringsfysiolog.
Tiltak:
-

Kostholdsplanen er kjent på alle skoler
Ernæringsfysiolog besøker SFO og skoler som serverer mat
Ernæringsfysiolog utarbeider meny for varmmat og veileder SFOer og skoler
Skolene legger til rette for måltider som er minst 20 minutter lange
Skolen legger til rette for friminutt på minst 30 minutter
Ungdomsskolene serverer skolefrokost to ganger i uka
Barnetrinnet har fått ny inndeling av skoledagen for skoleåret 2018/19 som sikrer 30
minutter til gjennomføring av skolemåltidet og 30 minutter friminutt
Skolen samarbeider med hjemmet om sunne og gode matpakker

 Kvalitetsplan for SFO ligger til grunn for SFOs virksomhet på alle skoler, og tas opp i personalet
jevnlig
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Hortenskolen har utarbeidet en kvalitetsplan for SFO-tilbudet. Kvalitetsplanen inneholder tre
fokusområder:
- Omsorg, trivsel, trygghet, relasjoner og vennskap
- Lek og aktiviteter
- Helse og kosthold
Alle disse tre områdene er viktige i arbeidet med folkehelse og livsmestring, og i arbeidet med å
ivareta barns fysiske og psykiske helse. Planen ble vedtatt i 2017.
Strategi for måloppnåelse
Kvalitetsplanen inneholder kjennetegn på god praksis i SFO. Dette gir den enkelte SFO et godt
grunnlag for å vurdere sitt tilbud basert på egenvurdering så vel som innspill fra foresatte. Arbeid
med kvalitetsplanen blir derfor sentralt for å sikre kvalitet i SFO-tilbudet.
Tiltak:
- Kvalitetsplanen er jevnlig tema i personalmøter i SFO der den konkretiseres og legges til
grunn for aktiviteten i SFO
- SFOene deler gode tiltak og aktiviteter med hverandre, basert på målene i kvalitetsplanen
- SFOene evaluerer seg selv opp mot kjennetegn på måloppnåelse i planen
- SFO tar i bruk Vigilo for å sikre god kommunikasjon med hjemmet
 Skolene har organiserte aktiviteter i friminuttene
Hortenskolen ønsker å legge til rette for at elevene er fysisk og /eller sosialt aktive i løpet av
skoletiden, også i friminuttene.
Strategi for måloppnåelse
Tilrettelegging for aktivitet kan gjøres både ved å legge til rette for fysisk aktivitet i undervisningen,
men også ved å gi elevene tilbud om aktiviteter i friminutt. Disse aktivitetene bør være så varierte at
alle elever får et tilbud, også de som ikke vil bruke friminuttet på fotballbanen eller i gymsalen.
Tiltak:
-

Elevrådet på skolen deltar i å utarbeide ulike tilbud til elevene i friminutt
Barneskolene deltar i Trivselslederordningen
Skolene har en plan for aktiviteter i friminutt som er kjent for elevene
Det er voksne til stede der aktiviteter foregår

 Omfang av HOPP-læring
Indikatoren måler hvor mye man gjennomfører HOPP-læring per dag.
Strategi for måloppnåelse
HOPP-læring er en metodikk der fysisk aktivitet benyttes som læringsaktivitet. Metodikken kan
benyttes til innlæring av ny kunnskap, men er i praksis lettere å benytte for å drive gjentatt øving på
kjent stoff, for eksempel gangetabell og rettskriving. HOPP-læring kan også være fysisk aktivitet som
gir sosial læring for elevene, for eksempel samarbeidsoppgaver.

Tiltak:
- HOPP-koordinator følger opp alle skolene og bidrar til metodikk, kompetanseheving og
gjennomføring
- HOPP-ressurslærer inspirerer og hjelper kolleger
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 Skolene benytter tverrfaglig kompetanse i forebyggende og individrettet arbeid
Et godt tverrfaglig samarbeid er avgjørende for å identifisere og hjelpe barn, unge og familier som
strever. Skolene har en viktig rolle i å avdekke barn og familier med hjelpebehov. Gjennom et godt
tverrfaglig samarbeid vil Horten kommune lettere finne riktig og koordinert hjelp til barn som trenger
det.
Strategi for måloppnåelse
Alle skolene i Horten har etablert KO-team. I KO-team deltar skolens ledelse, lederen for
spesialundervisning ved skolen, rådgiver, sosiallærer og helsesøster. Kontaktlærer deltar i møtet
dersom de har egne elever opp til drøfting. Både faglige og sosiale problemstillinger drøftes i KOteam. Dersom KO-team vurderer at det er behov for annen kompetanse i en sak, innkaller rektor til
utvidet KO-team. Her kan for eksempel barnevernstjenesten, PPT, miljøterapeuter, BUPA eller andre
instanser delta. Disse deltar med foresattes samtykke. Disse to møtearenaene skal bidra til målet om
å benytte tverrfaglig kompetanse i arbeidet. KO-team og utvidet KO-team kan også benyttes til å
drøfte generelle problemstillinger.
Tiltak:
- Skolene har møteplaner som sikrer at KO-team gjennomføres
- Det utarbeides egne møteplaner for utvidet KO-team som er kjent for skolens
samarbeidspartnere
- Kontaktlærere møter i KO-team minst en gang per skoleår for gjennomgang av egen klasse
 Skolen har utarbeidet planer for tverrfaglig arbeid med livsmestring og folkehelse
Indikatoren måler i hvilken grad skolene har implementert overordnet del av det nye læreplanverket
som trer i kraft august 2020.
Strategi for måloppnåelse
Rektor på hver skole vil legge til rette for samarbeid mellom lærere i flere fag omkring utarbeidelsen
av tverrfaglige planer.
Tiltak
- Skoleeier kommuniserer tydelige forventninger til skolene om tverrfaglige planer omkring
livsmestring og folkehelse
- Det gis støtte og veiledning til skolene fra den kommunale arbeidsgruppa som legger føringer
for Hortenskolens arbeid med Fagfornyelsen
- Planer etterspørres på virksomhetssamtaler og i rektormøter
- Rektor setter av tid
- Samarbeid med flere profesjoner, for eksempel helsesøster, skolefysioterapeutene og andre
samarbeidspartnere
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Trygghet for innbyggerne
2.3

Hortenskolen gir alle et trygt og inkluderende skolemiljø

Hortenskolen jobber systematisk med å utvikle et trygt og inkluderende læringsmiljø gjennom å
utvikle felles rutiner for å avdekke og følge opp krenkende atferd. Hortenskolen har utarbeidet egen
handlingsplan mot krenkelser og mobbing. Skolen følger opp rutiner i forhold til forebygging,
avdekking og håndtering av dette. Rutiner må være etablert og kjent for både ansatte og foresatte,
samt være lett å finne.
Hortenskolen skal i de neste årene gjennomføre et omfattende utviklingsarbeid knyttet til
barnehage- og skolemiljø. Sammen med Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet vil alle
barnehagene og skolene i Horten arbeide med kompetanseheving og utvikling av egen praksis
knyttet til å sikre barn og unge et trygt og godt miljø. Målet er å ha et trygt læringsmiljø på skolen og
i klassen. Et trygt læringsmiljø gir elevene større mulighet til å prøve og feile, samt utvikle sin egen
identitet.
Barn og unge med minoritetsspråklig bakgrunn inkluderes i størst mulig grad i ordinære klasser.
Hortenskolen evaluerer fortløpende ordningen med velkomstklasser og arbeider for å sikre at elever
tilbys det opplæringstilbudet som møter den enkeltes behov. Skolene ser viktigheten av at elever
med annen språkbakgrunn enn norsk får tilgang til gode norskspråklige miljøer både av faglige og
sosiale hensyn.
Det er et mål å redusere antall barn og unge med vedtak om spesialundervisning i skolen. Skolene
jobber dessuten med å gi elevene spesialundervisning inne i ordinær klasse, fremfor utenfor klassen.
Målet er å skape mer inkluderende klasserom med rom for elever med ulike behov både faglig og
sosialt. Dette må imidlertid alltid vurderes opp mot hensynet til elevens beste.

Handlingsplan for Hortenskolen Revidert : 1.november 2018

Side 96

Handlingsplan Hortenskolen

Indikator

Ønsket resultat

Trivsel på skolen (Fra Elevundersøkelsen)

Bedre enn
gjennomsnittet i
Vestfold

Jeg opplever at barnet mitt trives på skolen
(Fra Foreldreundersøkelsen)

Bedre enn
gjennomsnittet i
Vestfold

Trygt miljø (Fra Elevundersøkelsen)

Bedre enn
gjennomsnittet i
Vestfold

Mobbing blant elever

Bedre enn
gjennomsnittet i
Vestfold

Støtte fra lærer (Fra Elevundersøkelsen)

Skolens elevråd lager sammen med skoleledelsen en ROS-analyse av skolens
ute og innemiljø knyttet til psykososialt miljø
Elevundersøkelsen følges opp i alle klasser og drøftes med elever, klassen
utarbeider tiltak
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Bedre enn
gjennomsnittet i
Vestfold
ROS-analyse er
gjennomført med
tiltak
Tatt opp i alle
klasser

Akseptabelt
resultat
Lik
gjennomsnittet i
Vestfold
Lik
gjennomsnittet i
Vestfold
Lik
gjennomsnittet i
Vestfold
Lik
gjennomsnittet i
Vestfold
Lik
gjennomsnittet i
Vestfold
ROS-analyse er
gjennomført,
tiltak mangler

Ikke godkjent
resultat
Lavere enn
gjennomsnittet
i Vestfold

Status

Lavere enn
gjennomsnittet
i Vestfold
Lavere enn
gjennomsnittet
i Vestfold
Lavere enn
gjennomsnittet
i Vestfold
Lavere enn
gjennomsnittet
i Vestfold
Ikke
gjennomført
Ikke tatt opp i
alle klasser
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2.3.1

Forklaring av indikatorer og delmål, samt strategi for måloppnåelse

 Trivsel på skolen
Denne indikatoren forteller hvorvidt eleven trives på skolen. Forskning viser positive sammenhenger
mellom god trivsel, helse og læring. Måles årlig i Elevundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen.
Spørsmål i Elevundersøkelsen: «Trives du på skolen, i klassen og i friminuttene?» «Har du noen
medelever å være sammen med i friminuttene?» «Hender det at du føler deg ensom på skolen?»
I Foreldreundersøkelsen tar foresatte stilling til følgende påstander: «Barnet mitt trives på skolen.»
«Barnet mitt har medelever å være
sammen med i friminuttene»
Strategi for måloppnåelse
I Hortenskolen er vi opptatt av at elevene skal trives på skolen. Dette gjør vi gjennom ulike aktiviteter
og arbeid med klasse- og skolemiljø. Skolene jobber med god klasseledelse og legger vekt på
relasjonsbygging og praktisk og variert opplæring.
Tiltak
-

Lærerne har et bevisst og gjennomtenkt forhold til egen klasseledelse
Aktivitetsdager og fellessamlinger inngår i skolenes årshjul
Barneskolene har trivselsledere som organiserer ulike aktiviteter i friminutt
Elevaktiv læring, digitale hjelpemidler, variasjon
Skolene har sosiallærer som jobber inn i klassemiljøene
Helsesøster på skolene følger opp elevers fysiske- og psykiske helse
Bruk av metodikken "God oppstart" av skoleåret sikrer relasjonsbygging og legger et
grunnlag for god trivsel

 Trygt miljø
Indikatoren er hentet fra Elevundersøkelsen. Elevene svarer på flere spørsmål om de voksnes
forventninger og holdninger til, samt reaksjoner på elevers adferd. Det er spørsmål omkring elevens
opplevelse av klassemiljø, om eleven har noen å snakke med dersom eleven plages av andre.
Strategi for måloppnåelse
Skolene deltar i prosjekt «inkluderende skole- og barnehagemiljø» i regi av Utdanningsdirektoratet. I
tillegg har vi definert dette som en del av fokusområde i planen. I desentralisert kompetanseordning
fokuserer vi på samme tema.
Tiltak
-

Skolene benytter Handlingsplan mot mobbing og krenkelser i barnehage og skole
Skolene har egne sosiale planer
Skolene jobber i personalet med holdninger, verdier og relasjonskompetanse
Alle skoler i Horten skal delta i kompetanseutviklingsprosjektet Trygt og inkluderende
skolemiljø i regi av Utdanningsdirektoratet
Hortenskolen samarbeider med Læringsmiljøsenteret for å utvikle de ansattes kompetanse
innenfor klasseledelse, skolemiljø og avdekking og håndtering av mobbing

 Mobbing på skolen
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Denne indikatoren handler om elevenes psykososiale miljø. I Elevundersøkelsen spørres elevene om
de har blitt mobbet på skolen de siste månedene, hvordan mobbingen artet seg, hvem som mobbet
og hvor det skjedde, samt om skolen gjorde noe for å hjelpe. Det spørres også om du selv har deltatt
i mobbing, og hvordan du mobbet andre.
Strategi for måloppnåelse
Kommunen har en handlingsplan mot mobbing og krenkelser. I henhold til denne skal hver skole
utarbeide en tiltaksplan. Det arbeides systematisk og målrettet for å fange opp og følge opp
utfordringer i læringsmiljøet. Skoleledelsen sikrer at personalet har en felles forståelse av hva
krenkelser og mobbing er, og at alle følger opp rutinene.
Tiltak
-

Ikke anonyme spørreundersøkelser i klasser
Bruk av sosiogrammer i alle klasser
Læreren gjennomfører elevsamtaler hvor både faglig og sosial utvikling blir tatt opp
Gode varslingsrutiner
Hortenskolens rutiner gjøres kjent for personalet to ganger i året
Målrettet tilsyn i friminutt og overganger

 Støtte fra lærer
Denne indikatoren sier noe om viktigheten av å etablere og opprettholde en positiv relasjon til hver
enkelt elev kan beskrives som hjørnesteinen i klasseledelse. Forskning har vist at lærer-elev
relasjonen har betydning for elevers læringsresultat og for elevers atferd. Indikatoren «Støtte fra
lærer» måles årlig i Elevundersøkelsen. Elevene svarer på om de opplever at læreren bryr seg om
dem, behandler dem med respekt, hjelper dem faglig og om elevene spør om hjelp hvis de trenger
det.
Strategi for måloppnåelse
Lærer har god oversikt over elevgruppa faglig og sosialt og engasjerer seg i elevenes utvikling.
Tiltak:
-

Lærer sikrer at de ser alle elever hver dag
Tydelig klasseledelse
Læreren er tilgjengelig for elevene
Tett skole-hjem samarbeid
Personalet har god relasjonskompetanse
Kontaktlærer har jevnlige elevsamtaler

 Skolens elevråd lager sammen med skoleledelsen en ROS-analyse av skolens ute- og
inneområde knyttet til psykososialt miljø
Det er elevene som best kjenner til hvor uheldige episoder kan oppstå ute og inne på skolen.
Indikatoren synliggjør hvorvidt skolen involverer elevene i kartleggingen av ute- og inneområdene
med hensyn til å forebygge episoder der elevenes psykososiale miljø kan bli truet. Elevenes forslag til
tiltak vil være nyttige for skolen i forebygging av mobbing og krenkelser.
Strategi for måloppnåelse
Ved å involvere elevene selv i en analyse av skolens ute- og inneområder, vil både elevenes og de
voksnes bevissthet omkring risikoområder på skolen øke.
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Tiltak:
- Elevrådet har som fast punkt på agendaen en gang i året å kartlegge skolegården og
skolebygningen
- Skoleledelsen lærer elevrådet hvordan en ROS-analyse foregår
- Skoleledelsen er lydhøre for elevenes forslag til tiltak i ROS-analysen
 Elevundersøkelsen følges opp i alle klasser og drøftes med elever. Klassen utarbeider tiltak
sammen.
Elevundersøkelsen gjennomføres hver høst for elever fra 5.til 10.klasse. Resultatene kan følges opp
på mange måte, både på skolenivå for personalet, overfor foresatte og overfor elevråd. Resultatene
fra den enkelte klasse bør legges frem for klassen av kontaktlærer slik at klassen kan reflektere
omkring sin egen opplevelse av klasse- og skolemiljøet. Dette er en fin anledning til å utarbeide tiltak
for å gjøre skolehverdagen enda bedre.
Strategi for måloppnåelse
Det utarbeides en plan på hver skole for gjennomføring og oppfølging av Elevundersøkelsen som
følges opp av skolens ledelse. Klassens tiltak bør drøftes på lærerteam og i personalet for deling av
gode ideer.
Tiltak
- Skoleledelsen tar ut resultater av Elevundersøkelsen på klassenivå og legger til rette for at
lærerne får jobbe med denne
- Alle kontaktlærere i Hortenskolen skal gjennomgå klassens resultater på Elevundersøkelsen i
egen klasse
- Det legges til rette for deling av tiltak fra klassene i personalet på skolen
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Natur og miljø
2.4

I Hortenskolen lærer alle elevene om bærekraftig utvikling i et lokalt, regionalt og globalt
perspektiv.

«Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen, skal legge til rette for at elevene kan forstå
grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Bærekraftig
utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i
dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. En bærekraftig
utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige
forhold.» Sitatet er hentet fra overordnet del av læreplanen.
Nytt læreplanverk setter betydelig fokus på bærekraftig utvikling. Begrepet benyttes for å synliggjøre
hvordan dagens unge i fremtiden vil måtte finne løsninger på både teknologiske og etiske dilemmaer
og problemstillinger som oppstår som følge av samfunnsutviklingen nasjonalt og globalt. Skolens
mandat er å sette de unge i stand til denne krevende oppgaven, og Hortenskolen vil i den kommende
årene arbeide med:
-

Å gi elevene de holdningene som kreves for å se og ta det ansvaret som ligger hos dem som
enkeltindivider og som generasjon,
Å gi elevene den kompetansen som er nødvendig for å finne løsninger, det være seg av
teknologisk, medisinsk eller annen karakter
Å utarbeide og identifisere metoder, prosesser og temaer som gjør at innholdet i
Hortenskolen blir i tråd med mandatet som er oss gitt i læreplanen.
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Indikator

Ønsket resultat

Akseptabelt
resultat

Ikke godkjent
resultat

Skolene kildesorterer avfall

100% sortering

Papir og restavfall

Ingen sortering

Skolene benytter naturen i sitt pedagogiske arbeid (utenfor skolen)

Bruk av naturen
inngår i lokale
læreplaner

Planlagt bruk av
naturen på
klasse/skoleturer

Bruk av naturen
følger ingen
pedagogisk plan

Praktiseres

Praktiseres delvis

Praktiseres ikke

Elevene lærer om
marin forsøpling
og deltar i ryddeaksjoner

Elevene har kun
teoretisk
opplæring i
temaet

Skolehagen
benyttes hver uke

Skolehagen
benyttes sjelden

6.trinn på 6 skoler
deltar

6.trinn på 5
skoler deltar

Skolene praktiserer gjenbruk og ressursutnyttelse

Skolene gjennomfører undervisningsopplegg omkring marin forsøpling og
rydder sitt tildelte område

Barneskolene benytter seg av skolehagen på Granly
Elevene på 6.trinn deltar i undervisningsopplegget «Den magiske
fabrikken»
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Oslofjordens
friluftsråds
undervisningsopplegg benyttes
teoretisk og praktisk
Skolehagen
benyttes tverrfaglig
med Mat og helse
6.trinn på alle 7
skoler deltar

Status
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2.4.1

Forklaring av indikatorer og delmål, samt strategi for måloppnåelse

 Skolene kildesorter avfall
Skolene sorterer papp og restavfall. Det er i ferd med å tilrettelegges for sortering av plast, glass og
metall og matavfall på alle enheter.
Enkelte enheter har full kildesortering. Det er politisk vedtatt å kildesortere i alle offentlige bygg.
Strategi for måloppnåelse
I samarbeid med kommunalområdet teknisk skal alle skolene praktisere kildesortering ila 2018.
Elevene tilegner seg kunnskap om kildesortering gjennom opplæringen
Tiltak:
-

Elevene lærer praktisk kildesortering gjennom daglig håndtering av avfall i klasserommet
Det settes ut avfallsdunker som ivaretar kildesortering i alle klasserom
Skolene lager gode rutiner for å bære søppelet videre ut i oppsamlingscontainere
Elevene lærer seg resultater av kildesortering og ressursutnyttelse ved å følge søppelet fra
klasserommet til gjenbruk, som for eksempel biogass.

 Skolene benytter seg av naturen i sitt pedagogiske arbeid
Skolene benytter nærområdene som læringsarena i fagene. Natursenteret ved Borrevannet er et
kompetansesenter som tilbyr feltkurs relatert til kompetansemål i læreplanen. Alle grunnskolene i
Horten benytter seg av senterets tilbud. Bruken bør være planlagt inn i fagplaner. Dette gjelder også
annen bruk av naturen, for eksempel knyttet til kroppsøving, naturfag, samfunnsfag. Et viktig mål ved
bruk av naturen er å legge til rette for at elevene ser hvilke positive fysiske og psykiske effekter det
har for mennesket å være i naturen.
Strategi for måloppnåelse
Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker
som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Skolene
skal benytte sitt nærmiljø; det være seg skogen, parker eller strender for å lære elevene å ta vare på
nærmiljøet sitt. Hyppig bruk av naturen skal også gi elevene kunnskap om ansvarsfull bruk av
naturen og riktig utnyttelse av naturens rikdommer med tanke på å bevare dette for fremtidige
generasjoner. I sykkelbyen Horten er det fokus på å sykle eller gå til aktiviteter i nærområdet, som et
miljøbesparende tiltak.
Tiltak
-

Alle skolene øker bruken av nærmiljøet og naturen som læringsarena i fagene
Elevene går eller sykler til aktiviteter i nærmiljøet
Ungdomsskolene tilbyr et eller flere valgfag for eksempel natur, miljø og friluftsliv, fysisk
aktivitet og helse, design og redesign med flere

 Skolene praktiserer gjenbruk og ressursutnyttelse
Opplæringen i Hortenskolen skal gjøre elevene i stand til å ta ansvarlig valg, og handle etisk og
miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning.
Elevene skal lære om sammenhengen mellom de ulike aspektene ved bærekraftig utvikling og se at
skolen går foran som et godt eksempel i gjenbruk og ressursutnyttelse.
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Strategi for måloppnåelse
Elevene lærer gjenbruk og ressursutnyttelse gjennom å ta ansvarlige valg. Å delta på for eksempel
kjolemesse, byttekvelder av sportsutstyr og innsamling av klær til humanitære organisasjoner er
gode arenaer for gjenbruk. I tillegg må skolen hjelpe elevene å se hvor det finnes mulighet for å spare
ressurser, for eksempel vann, strøm, bilbruk, matsvinn, papir.
Tiltak
-

Opplæringen i skolen sikrer at alle elevene lærer begrepene knyttet til temaet, gjennom
fagopplæringen.
Ungdomsskolene i samarbeid med FAU tilrettelegger for kjole- og dressmesse.
Elevene bruker avkapp fra sløyden til bål i friluftsliv og klasseturer
Skolene begrenser papirutskrifter av informasjon som kan gis digitalt, for eksempel gjennom
Skooler
Skolene benytter digitale arbeidsbøker og reduserer mengde av kladd- og innføringsbøker i
fagene, for eksempel på Teams

 Skolene lærer om marin forsøpling og har ansvar for opprydning av sitt tildelte område
Denne indikatoren setter fokus på kampen mot marin forsøpling, og elevenes ansvar for å bidra til
rydding av strender. Videre omfatter dette forståelse av miljøutfordringer i lokalsamfunnet, og å
kunne sette disse i sammenheng med globale utfordringer.
Strategi for måloppnåelse
Horten skal bli den reneste byen i Vestfold og skolene har et ansvar i dette arbeidet. Elevene skal
lære å ta vare på naturen i nærområdet, og vise ansvarsfull framferd. Ved å bidra i nærmiljøet øker
man forståelsen av konsekvensene av menneskenes handlinger globalt.
Tiltak
-

Skolene rydder sitt nærmiljø
Skolene legger til rette for opplæring som øker forståelsen rundt konsekvensene av marin
forsøpling
Elevene lærer om marin forsøpling, og skolene samarbeider med Oslofjorden friluftsråd i
dette arbeidet
Ta ansvar for å rydde sitt tildelte område i kystsonen

 Barneskolene benytter seg av skolehagen på Granly
Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker
som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov.
Skolehagen skal gi elevene kunnskap om og ferdigheter i å dyrke og høste mat, og følge maten fra frø
til ferdig produkt.
Strategi for måloppnåelse
Barneskolene skal lære om bærekraftig utvikling og ressursbruk gjennom å dyrke og høste sin egen
mat. Dette vil øke forståelsen av å ta vare på de ressursene vi er avhengige av.
Tiltak
-

Alle barneskoler skal benytte seg av skolehagen på Granly
Alle barneskoler skal dyrke og høste sine egen mat som benyttes i Mat og helse
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-

Barneskolene legger til rette for opplæring rundt betydningen av matproduksjon i et lokalt,
regionalt og globalt perspektiv
Barneskoler med lang avstand til Granly får dekket skoleskyss til skolehagen

 Elevene på 6.trinn deltar i undervisningsopplegget «Den magiske fabrikken»
«Den magiske fabrikken» er et undervisningsopplegg som gjennomføres på VESARs
gjenvinningsstasjon på Taranrød på Sem. På den magiske fabrikken lærer elevene hvordan matavfall
fra husholdninger blir til verdifulle produkter. Den magisk fabrikken beskriver seg selv som «et
kunnskaps- og opplevelsessenter hvor barn og unge skal lære om kildesortering, gjenvinning,
matproduksjon og fornybar energi».
Strategi for måloppnåelse
Hortenskolen har gått inn i et samarbeidsprosjekt med Universitet i Sørøst-Norge omkring utvikling
av undervisningsopplegget på Den magiske fabrikken. Det er planlagt at første kull med 6.klassinger
skal besøke fabrikken våren 2019. Det er et mål at elever på både 6. og 9.trinn besøker Den magiske
fabrikken for en praktisk tilnærming til temaet bærekraft.
Tiltak:
- Hortenskolen deltar i utviklingen av prosjektet medelever på 6.trinn skoleåret 2018/19
- På sikt legges undervisningsopplegget på Den magiske fabrikken inn i planer for 6. og 9.trinn
og inngår i tverrfaglige planer om bærekraft
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Kapittel D – Fokusområder
1 Trygt og inkluderende skolemiljø
I dette legger vi arbeid med klasseledelse av høy kvalitet, et trygt og godt skolemiljø og en
profesjonell håndtering av saker der elever ikke opplever skolehverdagen som trygg og god. Skolen
skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle.
Alle elever i grunnskolen og videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø
som fremmer helse, trivsel og læring. Jf kap. 9a i Opplæringsloven. Skolene skal utvikle inkluderende
fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Skolene skal forebygge, avdekke og stoppe
mobbing i skolen.
God klasseledelse er nøkkelen til trygge og inkluderende miljøer. Gjennom lærerens arbeid med
elevgruppa bygges et læringsmiljø som fremmer både faglig og sosial læring. Alle elever skal oppleve
sosial tilhørighet med jevnaldrende slik at elevene utvikler seg menneskelig og faglig uavhengig av
bakgrunn og forutsetninger. Gode og trygge relasjoner til voksne og medelever kan hjelpe barn og
unge med å håndtere utfordringer knyttet til psykisk helse.
I Hortenskolen er det utarbeidet en Handlingsplan mot krenkelser og mobbing i barnehage og skole.
Denne gir skolene en retning i arbeidet med forebygging, avdekking og håndtering av krenkelser og
mobbing. I planen finnes også rutinebeskrivelser for dette arbeidet. Planen ble vedtatt i
kommunestyret høsten 2017 og er under implementering i Hortenskolen.
Hortenskolen har utarbeidet meldeskjemaer for foresatte og ansatte. Disse skal benyttes i saker der
skoleledelsen skal varsles om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rutiner og skjematikk
revideres og justeres fortløpende etter behov.
Alle skolene i Horten vil de neste fire årene delta i prosjektet Trygt skolemiljø. Prosjektet har som mål
å øke ansattes kompetanse innenfor temaet. Arbeidet vil ledes av en kommunal prosjektleder, men
gjennomføres lokalt på den enkelte skole. Samarbeidspartnere i prosjektet er Universitet i SørøstNorge (USN), Læringsmiljøsenteret, Fylkesmannen i Vestfold og Utdanningsdirektoratet.

2 Vurdering for læring
En opplæring med høy elevaktivitet, god underveisvurdering og medvirkning fra elevene. En
undervisning som legger til rette for dybdelæring og tverrfaglighet.
Forskrift til Opplæringsloven § 3-2. Formålet med vurdering
” Formålet med vurdering i fag er å fremje læring undervegs og uttrykkje kompetansen til eleven,
lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten undervegs og ved avslutninga av opplæringa i
faget. Vurderinga skal gi god tilbakemelding og rettleiing til elevane, lærlingane,
praksisbrevkandidatane og lærekandidatane.
Formålet med vurdering i orden og i åtferd er å bidra i sosialiseringsprosessen til eleven, skape eit
godt psykososialt miljø og gi informasjon om eleven sin orden og åtferd.»
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Forskrift til Opplæringsloven § 3-11. Undervegsvurdering
«Undervegsvurdering i fag skal brukast som ein reiskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpassa
opplæring og bidra til at eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten aukar
kompetansen sin i fag. Undervegsvurderinga i fag, i orden og i åtferd skal givast løpande og
systematisk og kan vere både munnleg og skriftleg.
Undervegsvurderinga skal innehalde informasjon om kompetansen til eleven, lærlingen,
praksisbrevkandidaten og lærekandidaten og gi rettleiing om korleis ho eller han kan utvikle
kompetansen sin i faget.»
Vurdering for læring kjennetegnes av en opplæring med høy elevaktivitet, god underveisvurdering og
medvirkning fra elevene. En undervisning som legger til rette for dybdelæring og tverrfaglighet.
Skolene i Horten har hatt fokus på vurdering for læring etter at Forskrift til opplæringsloven påla
skolene å drive en vurderingspraksis der de fire prinsippene for god underveisvurdering blir fulgt:
1. Elevene og lærlingene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
2. Elevene og lærlingene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet
eller prestasjonen.
3. Elevene og lærlingene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg.
4. Elevene og lærlingene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget
arbeid og utvikling.
Barneskolene i Horten var i perioden 2015 til 2017 med i Utdanningsdirektoratets utviklingsprosjekt
«Vurdering for læring». Gjennom dette arbeidet har barneskolene fått økt sin kompetanse innen
underveisvurdering. Skolene gjennomførte en ståstedsanalyse før og etter arbeidet i prosjektet.
Undersøkelsen viser samlet sett en markant forbedring i lærernes egen vurdering av hvordan de
driver sitt vurderingsarbeid. Undersøkelsen viser imidlertid også at skolene både ønsker og ser behov
for å arbeide videre med dette området.
Ungdomsskolene i Horten har arbeidet med underveisvurdering siden forskriften ble endret i 2009.
Blant annet gjennom utviklingsarbeidet Ungdomstrinn i Utvikling.
Skoler som lykkes i å drive god underveisvurdering, vil lykkes bedre med å treffe elevene på deres
nivå når de planlegger og gjennomfører undervisning. Skoleforskere (Hattie 2011) trekker frem god
underveisvurdering som en faktor med stor betydning for elevers læringsutbytte.
Fremovermeldinger, tydelige læringsmål, egenvurdering og elevmedvirkning er sentrale brikker i
arbeidet med vurdering for læring. I de neste fire årene vil særlig elevmedvirkning og egenvurdering
arbeides videre med. Dette henger godt sammen med den nye læreplanen sitt fokus på å gi elevene
kompetanse i å lære og kunnskap om egen læringsprosess. Vurdering for læring er et viktig verktøy i
å nå målene læreplanen.
Vurdering for læring er implementer i Hortenskolen på alle trinn i alle skoler, og vil fortsette å være
et utviklingsområde.
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3

Fagfornyelsen

Implementering av nytt læreplanverk med ny overordnet del med verdier og prinsipper for
grunnskoleopplæringen og nye fagplaner.
 Implementering av nytt læreplanverk.
 Ny overordnet del med verdier og prinsipper for grunnskoleopplæringen og nye fagplaner.
Udir skriver om Fagfornyelsen:
«Arbeidet med å fornye Kunnskapsløftet er i gang. Målet er å styrke utviklingen av elevenes
dybdelæring og forståelse. Verdigrunnlaget skal løftes fram i læreplanene, og elevene skal
blant annet jobbe tverrfaglig med demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og
folkehelse og livsmestring.
Vi skal beholde dagens fag, men fornye innholdet. Kritisk tenkning og refleksjon vil bli en viktig
del av hva elevene skal lære i skolen. I tillegg skal de praktiske og estetiske fagene styrkes. Vi
ønsker også mer kreativitet i skolen og at elevene skal lære på nye måter.
Nye læreplaner vil først være klare for elevene høsten 2020.»
Arbeidet i Hortenskolen gjennomføres i samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold og styres av
skoleeier gjennom ordningen «Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skole».
Vestfoldkommunene har gått sammen med Fylkesmannen om en felles kompetanseutvikling for
skoler og skoleeiere omkring Fagfornyelsen. Hortenskolen påbegynte sitt arbeid med implementering
av overordnet del av nytt læreplanverk våren 2018. Våren 2019 vil kjerneelementene bli prioritert i
arbeidet. Fra skoleåret 2019/2020 vil skolene har mulighet til å gjøre seg kjent med og prøve ut de
nye læreplanene, før de tas i bruk fra høsten 2020.
Hortenskolen har valgt å organisere arbeidet med implementeringen slik at en kommunal
ressursgruppe bestående av skoleadministrasjonen, tre skoleledere og hovedtillitsvalgt for
Utdanningsforbundet, planlegger og leder arbeidet. Den enkelte skole har en plangruppe som består
av skoleledelsen og noen lærere. Det er plangruppa som innenfor ressursgruppas rammer,
planlegger det lokale arbeidet på skolen. Ressursgruppa deltar på samlinger i regi av Fylkesmannen
for å sikre kompetanse, kvalitet og riktige prioriteringer i det kommunale arbeidet. Fylkesmannen
arrangerer også samlinger for representanter fra plangruppene for å skolere den enkelte skole.
Målsetningene i «Handlingsplan for Hortenskolen» er hentet fra den overordnede delen av
læreplanverket. Dette for å sikre en rød tråd gjennom skolens planverk. Fagfornyelsen introduserer
tre prioriterte områder som krever kompetanseheving og endret praksis i skolen: dybdelæring,
tverrfaglige temaer og kjerneelementer i fag.
Dybdelæring
«Elevene skal lære å lære og bygge kompetanse over tid. Dybdelæring innebærer at elevene gradvis
utvikler sin forståelse av begreper og sammenhenger. Dette innebærer at de ser hvordan enkeltdeler
av det de lærer i ett fag kan utgjøre en helhet, og hvordan dette kan overføres til andre fag og
sammenhenger. Dybdelæring dreier seg om både kvaliteten på læringsprosessen og elevenes
læringsutbytte. All læring bør sees i en større sammenheng og elevene må utvikle både bredde og
dybde for å få en helhetlig forståelse av et fag eller et fagfelt.» (Udir)
Tverrfaglige temaer
Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring skal prioriteres
som temaer i alle skolefag der det er relevant. Disse tre temaene gjenspeiles i de fire hovedmålene
som er valgt for Hortenskolen i handlingsplanperioden.
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Fra Overordnet del av læreplanen:
Folkehelse og livsmestring
«Alle mennesker må kunne gjøre ansvarlige livsvalg som bidrar til livskvalitet og en god fremtid.
Temaet folkehelse og livsmestring skal bidra til at elevene utvikler kompetanse som fremmer
elevenes helse og gjør dem i stand til å håndtere ulike utfordringer i livet. Elevene skal lære å mestre
hverdagen og få støtte til å oppleve livet som meningsfylt.»
Demokrati og medborgerskap
«Elevene skal stimuleres til samfunnsdeltakelse på ulike aktuelle arenaer og i lokalsamfunnet.
Temaet demokrati og medborgerskap skal gi elevene forståelse av de utfordringene som ligger i å
leve sammen i et fellesskap og betydningen av at alle har den samme retten til å delta i utformingen
av samfunnet. Oppslutning om demokratiske verdier og prinsipper binder borgerne sammen og er en
forutsetning for at demokratiet skal fungere godt.»
Bærekraftig utvikling
«Menneskehetens levesett og ressursbruk påvirker naturmiljøet og har konsekvenser for hele
kloden. Bærekraftig utvikling innebærer å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til
mennesker som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.
Sammenhengene mellom teknologiutvikling, miljøutfordringer og etisk bevissthet står sentralt i dette
temaet. Målet er å gjøre elevene i stand til å drøfte og ta reflekterte valg om hva som er nødvendig
for en bærekraftig utvikling for alle.
Forvaltning av naturmiljøet henger sammen med sosiale og økonomiske forhold, og en bærekraftig
utvikling forutsetter derfor at ressursene i samfunnet fordeles og forvaltes på en rettferdig måte.»

Kjerneelementer og fagplaner
I arbeidet med fagfornyelsen er det utarbeidet kjerneelementer i alle fag. Kjerneelementene
uttrykker de mest sentrale begrepene, metodene, tenkemåtene, kunnskapsområdene i hvert fag.
Kjerneelementene tydeliggjør det elevene må lære for å mestre faget.
Detaljerte fagplaner i fagene utarbeides ferdigstilles våren 2019.
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Kapittel E – Andre satsningsområder
1 Temaklasser
1.1

Erfaring med teknologiklassen

Kommunestyret gjorde 03.11.14 flg. enstemmige vedtak:
”Det sendes søknad til Utdanningsdirektoratet om tidsbegrenset forsøk med å etablere en
ungdomsskoleklasse med fokus på teknologi”.
Det ble deretter sendt søknad om tidsbegrenset forsøk med etablering av en ungdomsskoleklasse
med fokus på teknologi. Forsøket skulle gjennomføres ved Borre ungdomsskole og skulle omfatte en
klasse gjennom hele ungdomsskoleløpet. Utdanningsdirektoratet imøtekom søknaden etter
godkjenning fra Kunnskapsdepartementet, og klassen ble opprettet fra august 2015. Det 3-årige
forsøket med er nå avsluttet og evaluert.
Administrasjonen vurderer det slik at det har vært gjort mange nyttige erfaringer i forsøket med
Teknologiklassen. Som i alle pilotprosjekter er det både positive og negative
erfaringer.
Elevene i Teknologiklassen har vært over gjennomsnittet i forhold til motivasjon, faglige resultater og
samhold i klassen. De har fått en faglig kompetanse i realfag og teknologi som de kan ha nytte av i
videre utdanning og yrkesliv.
Borre ungdomsskole har fått økte ressurser i teknologifaget og har utviklet ressursbank innen
teknologi i praksis. Det er også utarbeidet en løsning for alle skoler i Horten for teknologifaget.
Interessen for teknologi faget har økt, og to lærere på ungdomstrinnet tar nå videreutdanning
innenfor faget.
Elever som søkte og ikke kom inn, opplevde skuffelse og misunnelse i forhold til oppstart på
ungdomsskolen og følte at de gikk glipp av det som elevene i Teknologiklassen fikk oppleve.
FAU uttaler at opprettelsen av en kommunal teknologklasse på en ungdomsskole utfordret
enhetsskole-prinsippet (forfordeling av ressurser, tilbudet ikke tilgjengelig for alle).
1.2

Opprettelse av temaklasser

Etter at teknologiklassen på Borre ble iverksatt har skoleadministrasjonen fått mange forespørsler
om opprettelse av «temaklasser».
For å sondere mulige samarbeidspartnere har skoleadministrasjonen gjennomført et felles møte med
flere idrettsklubber i Horten for å vurdere opprettelse av en temaklasse for idrett på ungdomsskolen.
Responsen fra idretten var svært positiv.
Temaklassene tar utgangspunkt i et bestemt valgfag på ungdomsskolen og eventuelt arbeidslivsfag.
I handlingsplanperioden vil administrasjonen vurdere opprettelse av «temaklasser» innenfor flere
områder.
Eksempelvis:
 Idrett
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 Håndverk - Arbeidslivsfag
 Musikk
 Teknologi
I prosessen må det sannsynligvis søkes Udir om dispensasjon fra:
Opplæringsloven § 8-2:
« I opplæringa skal elevane delast i klasser eller basisgrupper som skal vareta deira behov for
sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper etter behov. Til vanleg
skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør……..»
Ved opprettelse av Teknologiklassen på Borre kunne alle ungdomsskoleelever søke. Dersom
«temaklassene» skal være tilgjengelig for alle elevene, vil det nærme seg fritt skolevalg på
ungdomstrinnet og ikke regulert i skolekretsgrenser slik som i dag.
Opprettelse av eventuell «temaklasse» vil bli behandlet politisk.

2 Teknologisenter
Horten kommune er en teknologikommune og vi har flere miljøer som det kan være interessant å
samarbeide med innenfor dette tema og denne kompetansen.
En mulighet er å opprette et «teknologisenter» etter samme mal som Horten Natursenter. Her kan
alle klasser bestille tid for undervisning i enkelte tema.
De ulike oppleggene vil kunne dekke konkrete kompetansemål og emner på tvers av fag. På denne
måten kan kontaktlærere og/eller faglærere ta kontakt og få dekket flere kompetansemål på en
kreativ og litt annerledes måte innen ulike områder. Undervisningen skal være tilrettelagt for alle
trinn og på alle nivåer, i tillegg til seminarer, kursvirksomhet og kompetanseheving for bl.a. lærere.
Administrasjonen har hatt dialog med Horten Folkeverksted som ønsker å samarbeide om et tilbud
for alle barn og unge i Hortenskolen. De kan være en mulig samarbeidspartner.
I dag holder Horten Folkeverksted til i Kongeveien 79 i Horten med i underkant av 180m2 tilgjengelig.
Verkstedet har plass til å ta imot maksimalt 20 personer/elever pluss lærere med tilgang til internett
og andre nødvendige fasiliteter. Teknologisenteret vil i praksis bli et senter for “STEM”-læring
(Science, Technology, Engineering & Mathematics).
Teknologisenteret skal være en viktig del av Hortenskolen med kompetanse innen spesifikke emner
hvor skoler, lærere og elever kan henvende seg og få hjelp, i tillegg til kompetanseheving og
kursvirksomhet også mot lærere, ledere eller andre relevante personer. Her kan elevene lære om
datavitenskap, programmering, utforsking, praktisk matematikk, elektronikk og teknologi i tillegg til å
kunne utvikle og skape egne produkter.
Teknologisenteret bør ha to ansatte: en pedagog og en person med tyngre faglig bakgrunn innen
programmering og elektronikk. Dette for å ha tilgang til komplementær kompetanse innen faget.
Senteret bør ha tilgang til relevant og avansert utstyr som elevene ellers ikke ville hatt tilgang til på
egen skole.
Et eksempel på dette kan være 3D-printere eller en CNC-fres laget for skolebarn/ ungdom som lar
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elevene designe sine egne produkter på datamaskinen og jobber i et lukket område. Slik kan elevene
jobbe med prototyping, design og produktutvikling, og ende opp med et resultat som er
maskinprodusert med innbydende utseende. Maskinen er laget for at elevene skal kunne utforske og
prøve seg frem på egenhånd.
Dersom Hortenskolen kan tilby et slikt opplæringssenter, vil kommunen kunne levere et høyt faglig
og pedagogisk nivå, gi et bredere og unikt tilbud til ulike aldersgrupper, gi tilgang til relevant utstyr
og verktøy, samt et sted for lærere og andre å henvende seg til.
I løpet av Handlingsplanperioden vil skoleadministrasjonen utrede nærmere mulighet for opprettelse
av et slikt senter med samarbeidspartnere og nødvendige økonomiske konsekvenser.

3 Dysleksivennlig kommune
Hortenskolen er i prosess for å bli sertifisert som dysleksivennlig kommune. Det innebærer at alle
skolene i Horten kommune oppfyller en liste med kriterier som er satt opp av Dysleksi Norge.
Kriteriene omfatter ulike sider ved skolen, som arbeid med klassemiljø, kjennskap til og bruk av
digitale verktøy, samt kompetanse i personalet. Skolene skal dessuten kartlegge elevenes lese- og
skriveferdigheter jevnlig og prøve ut tiltak umiddelbart ved mistanke om lese- og skrivevansker.
Skolene har arbeidet med sine rutiner omkring dette temaet i omkring et år. Målet er at alle skoler er
sertifisert som Dysleksivennlige i løpet av våren 2019.
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Kapittel F – Felles rutiner og prosesser

Erfaringsdeling
Bakkeåsen

Voksenopplæringen

Borre

Orerønningen

Holtan

Åsgården

Fagerheim

Lysheim

Granly

Nordskogen

Lillås

Sentrum

Felles rutiner/prosesser
I Hortenskolen er det utarbeidet felles rutiner/prosesser som skal være implementert på alle skolene.
Samtidig skal skolene ha anledning til å fremdyrke sin egenart basert på kultur, elevsammensetning
og skolens utvikling.
I Horten kommunes ”Rutineportal” finnes oppdaterte rutiner og retningslinjer for skolene.
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Kapittel G – Oppfølging av planen
Planen følges opp årlig i skolenes virksomhetsplaner, der skolene også utvikler egne tiltak for
måloppnåelse. På denne måten blir også planen skolebasert.
Planen benyttes som den årlige status- og kvalitetsmeldingen for Hortenskolen. Den legges frem med
oppdaterte tabeller hver høst.
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