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Innledning 

 
Virksomhetsplanen er skolens styringsverktøy i arbeidet med skoleutvikling. Den bygger på 

virksomhetsplanen for Oppvekst og kultur. I tillegg vil resultatene våre på trivsel og faglige 

utvikling fra skoleåret 2021 og tidligere år være utgangspunkt for vårt videre arbeid med 

virksomheten. Planen skal være godt forankret i skolen, alle ansatte skal kjenne innholdet og 

føle seg forpliktet til å bidra i arbeidet med å utvikle skolen i forhold til de satsningsområdene 

og tiltakene som planen vektlegger fra høsten 22. 

1 Formål -skolens virksomhet 

Opplæring i skolen skal i samarbeid med heimen, åpne dører mot samfunnet, verden og 
framtida og gi elevene og historisk og kulturell innsikt og forankring. 

Å gå på skolen er en viktig del av barn og unges hverdag. Alle vi som jobber i skolen ønsker å 

yte vårt beste for å skape et trygt og godt læringsmiljø for alle. En god skolehverdag har stor 

betydning for den enkeltes trivsel, mestring og læringsmotivasjon og skolens innsats er et 

viktig bidrag for å sikre gode oppvekstsvilkår. 

 

2 Beskrivelse av virksomheten/ Organisering  

Skonseng barneskole: 

Skonseng barneskole er en fulldelt skole, med 114 elever (februar 2021), 14 km nord for Mo i 
Rana. Skolen ligger i ei bygd, Røssvoll og Skonseng, og mottar elever fra alle omliggende 
dalfører (Røvassdal, Langvassgrenda, Plurdalen, og fra Jamtlia til Illhullia). Skolekretsen er stor, 
den fjerde største i Nordland, og omtrent 70 % av elevene kommer med skoleskyss til skolen. 
Skolen har klare verdier som er nedfelt i skolens visjon og hustavle. Vi skal ha læring, trivsel og 
respekt i et positivt fellesskap, - og ha et trygt og aktivt læringsmiljø der vi anerkjenner, 
samarbeider og respekterer hverandre. Visjonen sier at vi ønsker å skape «en kultur for 
læring». Skolen var opprinnelig en åpen skole, nå bygningsmessig mer «lukket». Vi har 
beholdt et åpent bibliotek midt i skolebygningen, der elevene f.eks. har mulighet for å arbeide 
i grupper, fordype seg på læringsbrettene sine eller i andre aktiviteter i samhandling med 
andre elever. 

Skolen har aktive og kreative barn, alle kjenner alle, og elevene er flinke til å ta vare på 
hverandre. Skolen har et engasjert personale som bidrar i arbeidet med å skape et godt 
læringsmiljø for elevene og et godt arbeidsmiljø for ansatte. Samarbeid og positiv dialog 
mellom skolen og heimene er nødvendig for å bygge en god læringskultur. Alle partene må 
bidra; positive og respektfulle elever, lærere med god samarbeidsevne, foreldre som snakker 
positivt om læring til sine barn, som viser interesse og deltar i barnas læring (eks. se foto 
«Brevbok 1.kl») og en skoleleder som er engasjert og bidrar til positivitet og samarbeid på 
tvers av alle gruppene. Engasjementet i bygda er stort i forhold til skolen, og det legges vekt 
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på å arbeide med å gi elevene en god oppvekst og god læring i nærmiljøet sitt, i samhandling 
med foreldre og bygda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I personalet har vi de siste årene jobbet med arbeidsmiljøet og sett på hva hver enkelt av oss 
kan bidra med for å skape et godt arbeidsmiljø. Med utgangspunkt i kommunens «honnør-
ord»; Åpenhet, tillit, respekt og samarbeid har vi satt opp noen «husregler» for arbeidet. 3-
partsgruppa ønsker å jobbe videre med temaet, og planen er å lage en plan for et trygt og 
utviklende arbeidsmiljø. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

«Brevboka» - skrive til en 
mottaker 

Eksempel på engasjement i 
barnets læring der foresatte viser 
interesse for barnets arbeid. Barna 
skriver om noe de har gjort på 
skolen, leser det opp hjemme og 
tegner til, og foreldrene skriver 
tilbake til ungen sin.  Lærer kan 
også lese og skrive en kommentar. 
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Skonseng skoles elevsyn og visjon 

 

Skolen har både et danningsoppdrag og et utdanningsoppdrag.  

Vi vil bidra til at eleven blir den beste utgaven av seg selv gjennom å arbeide systematisk med 
respekt, trivsel og læring.  Alle skal få utnytte sine muligheter i et inkluderende fellesskap. 

Trivsel

Læring

Respekt

Fellessamling i koronatida. Ute foran alle de andre klassene og inviterte foreldre. 
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• Skolen skal bidra til at elevene reflekterer over egen læring, forstår sine egne 

læringsprosesser og tilegner seg kunnskap på selvstendig vis 

• Vi viser daglig at vi respekterer hverandre 

• Vi møter hverandre positivt, med et «Hei!» og med et smil 

• Vi har tydelige forventninger og ambisjoner til faglig og sosial læring hos alle 

• Vi tar ansvar for våre valg 

• Vi tar ansvar for at vi skal ha et trygt og godt skole- og læringsmiljø 

RESPEKT 

• Relasjon 

• Anerkjennelse 

• Tillit 

• Løsningsorientert 

Vi lytter til hverandre 

Vi snakker med hverandre, ikke om hverandre 

Vi godtar hverandre, - det er lov til å være ulike 

Vi bygger gode relasjoner til hverandre 

Vi tar opp vanskelige ting på en ordentlig måte 

TRIVSEL 

• Fellesskap 

• Trygghet 

• Positivitet 

• Lek 

Vi tenker og snakker positivt om skolen vår 

Vi er vennlige med hverandre 

Vi er hjelpsomme 

Vi er ærlige 

Vi er inkluderende 

LÆRING 

• «Å lære å lære» 

• Motivasjon 

• Mestring 

• Resultater 

Vi legger til rette for mestring 

Vi har ambisjoner og er motiverte for læring 

Vi lærer av hverandre og sammen med andre 

Vi deler kunnskap med hverandre 

Vi jobber i lag for å utvikle læringskulturen 

 

Elevmedvirkning, - en viktig del av vår virksomhet: 

• Ukentlige RESPEKT-møter 

• Livsmestring og folkehelse på timeplanen (årshjul er laget) 

• Aktivt elevråd som bidrar i felles-skapende tiltak og arbeid mot krenking og mobbing 

• Skolen er med på trivselslederprogrammet 

• Skolen bruker stedsbasert læring som et virkemiddel i trivsel og relasjonsoppbygging 

• «Elevens stemme» inn i vurderingsarbeidet (se bilde på neste side) 
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Eksempel på elevens stemme inn i 
vurderingsarbeidet. Etter ide fra Rana 
Ungdomsskole begynte vi i forrige 
skoleår med  utprøving ut «elevens 
stemme» i halvårsvurderingene/ 
konferansetimene på alle trinn. Dette 
har fungert veldig bra. Elevene blir 
mer bevisst på egen læring og 
utvikling. De deltar aktivt i samtalen 
under halvårsvurderinga. 
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Organisasjonskart 

 
  

3 Undersøkelser og resultater 

Skolens kartleggingshjul styrer våre kartlegginger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måleverktøy: 

• Observasjoner 

• Elevsamtaler 

• Tilbakemeldinger i dialog med 

elevene 

• Trivselsundersøkelsen 

• Elevundersøkelsen 

• U-dir-prøvene 1.-4.kl 

• Nasjonal prøve i 5.klasse 

• Ulike kartleggingsverktøy faglig 

og sosialt 

• Tiltaksmøter 

• Elevens stemme (skjema) inn i 

halvårsvurdering og 

konferansetimer 

• «Åpen dør» 
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Kartlegginger og observasjoner høst og vår etterfølges alltid av tiltaksmøter mellom rektor og 
klasseteamene, der vi ser på resultatene og blir enige om mulige tiltak både på individ-, 
klasse- og systemnivå for neste periode. 

3.1 Resultater nasjonale prøver  

 

 

Kommentar til regning: Ingen på mestringsnivå 3, og nedgang på mestringsnivå 2 
sammenlignet med året før. Trenden over de siste årene er stabil. 
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Kommentar til engelsk: Engelsk har økt andelen på mestringsnivå 3. Trenden har vært 
varierende de siste årene. 
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Kommentar til lesing: Lesing har økt andelen på nivå 3 sammenlignet med året før. Trenden 
over år er varierende. 
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Sluttkommentar til resultatene:  
Høstens klasse er skolens største klasse. Ingen elever hadde fritak.  
De siste årene har vi valgt å forberede bedre til prøvene, og la bl.a. spesielt til rette for elever 
med dysleksi og andre diagnoser.  Vanskelig å si om det har påvirket resultatene i større grad. 
Trenden går litt opp og ned over tid, og det er nok naturlig variasjon. Det som vi likevel har 
konkludert med er at der vi setter inn tiltak blir resultatene bedre. Mange faktorer påvirker 
resultatene, ikke minst er god klasseledelse sentral. Dette har vi jobbet med inneværende år, 
og kommer til å fortsette med tiltak på «Klasseledelse og læringsledelse» kommende skoleår. 
Tilpasset opplæring er en annen viktig faktor, likeså skolens kompetanse på dysleksi og støtte 
fra PPT. Foreldrenes bidrag vil også være av stor betydning. Deres interesse for barnets 
læring, oppfølging av lekser og hvordan barnet har det på skolen vil alltid påvirke barnets 
læring positivt. 
 

 

3.2 Resultater fra elevundersøkelsen 
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Kommentarer til elevundersøkelsen Skonseng barneskole: 

 

Elevundersøkelsen har vist «grønne tall» på trivsel over flere år. Skolen arbeider systematisk 

med trivsel, trygghet og §9a. Visjonen vår legger vekt på å skape et trygt og aktivt læringsmiljø 

der vi anerkjenner, samarbeider og respekterer hverandre. RESPEKT, TRIVSEL og LÆRING er 

viktige begreper i skolens visjon. Vi har ei utfordring og det er digital mobbing. I klassemøter 

etter elevundersøkelsen er det kartlagt at dette ikke foregår i skoletida. Hele skolen jobber med 

nettvett og digital mobbing, og dette fortsetter selvfølgelig. Vi har et systematisk respektarbeid 

som er godt forankret. 

• Skolen har aktive og kreative barn, alle kjenner alle, og elevene er flinke til å ta vare på 
hverandre.  

• Skolen har et aktivt elevråd som jobber målrettet mot krenking og mobbing. 

• Skolen har et engasjert personale som bidrar i arbeidet med å skape et godt 
læringsmiljø for elevene og et godt arbeidsmiljø for ansatte.  

• Samarbeid og positiv dialog mellom skolen og heimene er nødvendig for å bygge en 
trygg skole med god læringskultur.  
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3.3 Styringskort 

SKOLE: Rana og Skonseng skole 
Tiltak + 

tiltak 

ok 

Mål Status 
2020 

Måltall 
2021 

Resultat 
2021 

Måltall 
2022 

 
                          
Rana: 

 

Skonseng skole: 
Indikatorene må revideres          Status 2021 Rana Status 2021/mål 2022 

Elevscore trivsel – 7. / 10. trinn 
snitt siste 5 år 

          4,19 ≥ 4,4 

Elevscore mobbing 7. /10 trinn 
snitt siste 5 år 

          4,89 ≥ 4,9 

Andelen skoler som oppfyller norm 
for lærertetthet 

            

Andel lærere som oppfyller 
kravene til undervisning på 1.- 7.  
trinn  

          9/11 ≥ 9 

Andel lærere som oppfyller 
kravene til undervisning på 8.-10. 
trinn 

          - - 

Antall elever som gis 
spesialundervisning  

          
5/114  
5,7% 

Under 6% 

Grunnskolepoeng siste 4 år           - - 

NP 5. trinn: Andel elever på laveste 
mestringsnivå, snitt siste 4 år  

  
          26% ≤ 20% 

NP 8. trinn: Andel elever på laveste 
mestringsnivå, snitt siste 4 år 

              -       - 

NP 9. trinn: Andel elever på laveste 
mestringsnivå, snitt siste 4 år 

          - - 

Prosentandel som er registrert i 
videregående opplæring samme år 
som avsluttet grunnskole 

         - -  

 

I tillegg til Elevundersøkelsen på 5.-7.trinn gjennomføres Trivselsundersøkelsen på alle trinn 
høst og vår. Denne er ikke anonym og gjør det lettere å ta tak i det eventuelt elever melder 
som ikke er bra. På småtrinnet gjennomføres kartlegginga en til en, på mellomtrinnet på hele 
klassen. Foreldrene blir informert om hva deres barn har svart. Disse kartleggingene legges 
ved halvårsvurdering i Visma. 
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Trivselsundersøkelsen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Skole – og kvalitetsutvikling 

Elevens læring og trivsel i sentrum 
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4.1 Utfordringer og satsingsområder 
 

SATSNINGSOMRÅDER/UTFORDRINGER UTVIKLINGSOMRÅDER 

Utvikle spesialundervisninga ved skolen Spesialundervisning og inkluderende praksis 

Klasseledelse Læringsmiljø og læringsledelse 

Skolens verktøykasse Implementering av planverk 

Eventuelle utfordringer kartlagt i 10-faktor Arbeidsmiljø (3-partsmøter, EQS, trivselstiltak, handlingsplan) 

 

Satsningsområdene vil det bli jobbet med i felles utviklingstid. I samarbeid med plangruppa 
(der også skolens lærerspesialist sitter) og andre involverte lages en mer detaljert tiltaksplan 
for skoleåret 2022-2023 etter hvert. Vanskelig å spesifikt tidfeste tiltakene i oversiktsplanen 
under derfor står de som «skoleåret 22-23.» 

4.2 Tiltak  
 

Vi har valgt satsning og tiltak ut fra kartlegginger og områder der vi trenger å utvikle oss 
videre. Det har vært arbeidet systematisk over år med klasseledelse, elevene melder i 
elevundersøkelsen om god støtte fra lærerne. Men det er fremdeles mange elever som 
melder om dårlig arbeidsro. Vi har tro på at tydelig klasseledelse og god arbeidsro kan påvirke 
både trivselen og læringsresultatene positivt. 

Skolen har det siste året endret organiseringa av spesialundervisninga. Tidligere hadde vi en 
base vi kalte «Oasen» der elevene ble tatt ut av klassen for å få sin spesialundervisning. Nå går 
det meste av spesialundervisninga i klasserommet, på mindre grupper og som intensive kurs. 
Vi trenger å utvikle dette videre, og går inn i et samarbeid med de andre skolene i 
ungdomsskolekretsen. Dette arbeidet knyttes til kompetanseløftet for spesialundervisning og 
inkluderende praksis. 

Elevundersøkelsen viser gode resultater på trivsel og trygt miljø. Likevel vil vi fortsette å 
utvikle oss på dette området. Trivsel og trygt miljø er grunnmuren i arbeidet vår, vi kan aldri 
slappe av og tro at nå er arbeidet gjort. Vi har landet på å følge udirs kompetansepakker for 
trygt og godt skolemiljø. 

I løpet av skoleåret 2021-2022 har vi utviklet et teams som vi har kalt «Skonseng skoles 
verktøykasse». I kanalene ligger skolens elevsyn, visjon og ulike planer. Verktøykassa må 
holdes ved like og evalueres årlig. Den vil være forpliktende for ansatte. 
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Tiltak  hvem når 

Kompetanseløftet for spesialundervisning og inkluderende 
praksis https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/lokal-
kompetanseutvikling/kompetanseloftet-for-
spesialpedagogikk-og-inkluderende-praksis/  
Samarbeid med Storforshei og Grønnfjelldal. Oppstart på 
planleggingsdag til høsten. Kompetansepakkene gjøres på 
fellesmøter og internt ved hver skole. 

Rektorene ved 
Storforshei, 
Grønnfjelldal og 
Skonseng 

Høsten 22 
Oppstart 

Klasseledelse og læringsledelse 

• tydelige voksne 

• Læringsledelse 

• Faglige resultater 

• Livsmestring og sosial kompetanse 

Rektor 
Plangruppa 
Lærerne 
Assistenter 

Skoleåret 22-23 

Kompetansepakken for «Trygt og godt skolemiljø» 

https://www.udir.no/laring-og-

trivsel/skolemiljo/kompetansepakke-om-trygt-og-godt-

skolemiljo/       7 moduler gjennomføres i felles 

utviklingstid, fordelt ut over året. 

Rektor 
Plangruppa 
Lærerne 
Assistenter 

Skoleåret 22-23 

Skonseng skoles verktøykasse 
Gjennomgang/repetisjon/implementering av håndboka på 
planleggingsdager, fellestider og i teamtider. Planene skal 
styre organisering av undervisning og de er forpliktende. 
Planene evalueres årlig. Ev. justeres. 
 

Rektor 
Plangruppa 
Lærerne 
Assistenter 

Skoleåret 22-23 

Utvikle et godt og trygt arbeidsmiljø preget at høg trivsel og 
utvikling 
Eventuelle utfordringer fra 10-faktor gir retning for arbeidet. 
Bruke analyseverktøyene (analysekrysset) og prioritere hva vi 
trenger å utvikle.   
Lage en plan for arbeidsmiljøarbeidet rettet mot trivsel, 
utvikling, rettigheter og helse for ansatte. 

Rektor 
Plangruppa 
3-partsgruppa 
Lærerne 
Assistenter 

Skoleåret 22-23 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/lokal-kompetanseutvikling/kompetanseloftet-for-spesialpedagogikk-og-inkluderende-praksis/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/lokal-kompetanseutvikling/kompetanseloftet-for-spesialpedagogikk-og-inkluderende-praksis/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/lokal-kompetanseutvikling/kompetanseloftet-for-spesialpedagogikk-og-inkluderende-praksis/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/kompetansepakke-om-trygt-og-godt-skolemiljo/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/kompetansepakke-om-trygt-og-godt-skolemiljo/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/kompetansepakke-om-trygt-og-godt-skolemiljo/
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5 Forutsetninger for drift budsjett og rammereduksjoner  

5.1 Demografi utvikling barn og unge i Rana 

  

Antall barn og unge i grunnskolealder viser fortsatt en negativ utvikling frem mot 2025. Denne 
utviklingen krever også at vi ser nærmere på tilpasninger i skolestruktur, og at skolene hver for seg og 
samlet kontinuerlig har søkelys på god og riktig ressursutnyttelse til beste for elevene.   

Prognoser for Skonseng skole: 

Elevtallet er svakt stigende kommende skoleår (fra 114 til 119). Bygda er i vekst, så sannsynligheten for 
ytterligere økning i elevtallet er stor. Tendensen har vært et økende elevtall over de siste 10 årene (fra 
89 – 119). 

6 Koblinger til sentralt planverk 

Tiltak og satsinger i Ranaskolen er særlig knyttet til kommuneplanenes satsingsområde 
livskvalitet og mestring, men skolens virksomhet og samfunnsoppdrag står også sentralt i en 
tilnærming til flere av bærekrafts målene som er synliggjort for implementering i 
kommunedelplanen 

  
3.  God helse,  
4.  God utdanning,  
10.  Mindre ulikhet  
17.  Samarbeid for å nå målene 
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6.1.1.1 VEKSTKRAFT OG ATTRAKTIVITET – Vekst og utvikling i by og bygd 

Skonseng barneskole:  

• Bygda er i utvikling og vekst. Det er flere byggefelt lagt ut.  Det er et generasjonsskifte i 

bygda, unge flytter heim og overtar gårder og eiendom. Nærmeste barnehage har fulle 

avdelinger og har lange ventelister. 

• Skolen bruker nærmiljøet aktivt, de minste klassene har stedsbasert læring hver uke. Dette 

bidrar til å skape identitet, og elevene er glade i bygda de bor i. Det er godt samarbeid 

mellom skolen og bygda. Rektor deltar i Bøgdalaget. 

• Skolen kjører fellestema (1.-4.kl/5.-7.kl) flere ganger i året med lokal forankring, og lokale 

kulturminner brukes aktivt. (Lapplia, gamle gårdstufter, kulturminner fra 2.verdenskrig, 

Sølvgruva på Berg, Sellanrå) 

• Det er ellers ei aktiv bygd med kulturtilbud, et aktivt korps, og Skonseng ungdomslag som 

tilbyr barneidrett, ski og fotball til ungene. Røvassdalen Skytterlag tilbyr skyting.  Noen 

foreldre har slått seg sammen og vil re-åpne ungdomsklubben. 
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6.1.1.2 GRØNN OMSTILLING – Bærekraft, klima og klimavennlige løsninger 

Skonseng barneskole: 

• I stedsbasert læring jobbes det med å ta vare på naturen. Klassene har sett på hvordan ulike 

materialer nedbrytes/ikke nedbrytes i naturen. Elva er sentral i arbeid med vannkraft, 

kraftstasjonen i Reinforsen er besøkt av mange klasser. Vannkraft som ressurs og energikilde 

kjenner elevene godt til. 

• Elevene har ansvar for å sortere søppel (rest, mat og plast), og de skal også få alt avfall på rett 

plass ved miljøstasjonen ute.  

• I forhold til bygget er det fokus på å slå av lys når man forlater rommet. Vi har lite hærverk 

og oppfordrer elevene og ansatte til å ta vare på bygget. Temperaturstyring skjer fra 

Byggteknisk. Vi har god utnyttelse av arealet ute og inne. 

6.1.1.3 LIVSKVALITET OG MESTRING – God helse og god utdanning 

Skonseng barneskole:  

• Skolen vektlegger tidlig innsats og har som målsetting å løse problemer og utfordringer når 

de oppstår. Vi har klar målsetting om at elevene skal mestre skolehverdagen med de 

utfordringer den kan gi. Skolen jobber aktivt med forebygging mot mobbing, skolens 

trivselsplan er kjent for elever og ansatte. Skolen har utarbeidet en plan for sosial kompetanse 

som skal brukes på hvert trinn. Skolens elevsyn og visjon er implementert; - vi skal 

anerkjenne og respektere hverandre på alle nivå. Skolen har lang tradisjon med 

fellessamlinger, der elevene må stå fram foran skolen og presentere klassens arbeid. Dette gir 

mestringsfølelse og bidrar positivt til trivsel på tvers av alle klasser. Publikum lærer seg å 

sette pris på bidrag fra andre klasser, og roser arbeidet de presenterer for hverandre. 

• Overgangen fra barnehagen til skolen er god. Over flere år har det vært laget en 

overføringsplan, der vi vektlegger trygghet og godt samarbeid rundt skolebegynnerne.  

• I samarbeid med rektor på Storforshei jobbes det nå med «å blåse liv i» gammel 

overføringsplan mellom Skonseng og Storforshei. (+ Grønnfjelldal) 

• Skolen er godkjent som «Helsefremmende skole». Det er laget en plan for Helsefremmende 

skole, som skal være retningsgivende i skolens arbeid med helsefremming.  

• I januar hvert år kjører skolen dansekurs for alle elevene. Dette skjer i forkant av skoleballet. 

Målsettinga er at elevene skal føle seg trygge og mestre dans sammen med andre 

• Leksehjelp og læringsstøtte er et tilbud vi gir til 3.-7.kl. Her kan elevene få hjelp med leksene 

og få tett oppfølging av voksne. De mestrer skoledagen bedre og får en mjuk start på dagen. 

Ei utfordring for oss er at noen skysselever har problemer med å komme tidsnok til 

leksehjelpa. 

• Skolen har ikke «jevn skoledag». Dette gjør at det blir tre lange skoledager pr. uke. Da slutter 

vi ikke undervisninga før 14.45. Spesielt de minste elevene blir slitne og mestrer ikke så godt 

på slutten av langdagene. 

• Skolen har godt samarbeid med helsesykepleier. 

Foto fra gårdsbesøk når 
klassene jobbet med 
«Kulturminner i bygda» 
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6.1.1.4 FREMTIDSRETTA INFRASTRUKTUR – Digitalisering, innovasjon og verdibevarende tiltak 

Skonseng barneskole:  

• Rundt 70 % av elevene våre har skoleskyss. Veiene i området er tidvis dårlig egnet for 

skoleskysskjøring (glatte, teleløsning om våren, osv.).  Det har vært tilfeller der skolebussen 

ikke har gått pga. glatt vei og dårlig vær. Ved vårflom har Skonsengbrua vært stengt. Denne 

brua er også en «flaskehals» for elever som går. Gang/sykkel-sti slutter/begynner før og etter 

brua. Farlig område for elevene. 

• Nå er det 6-7 ulike skyssruter morgen og ved skoleslutt. Dette krever parkeringsplass og 

snuplass. Skolen prioriterer å ha alle voksne (som har undervisning i siste økta) på tilsyn ved 

skoleslutt pga. faren for at farlige situasjoner kan oppstå; - mange busser, taxier og mange 

elever på et lite område. 

• Siden vi er ei «skyss-skole», får vi ikke alltid benyttet de mulighetene som nær tilknytning til 

sentrum gir (besøk på museumet, biblioteket). 

• Ved innføring av læringsbrett til elevene og ansatte, har skolen fått oppdatert nett-tilgang.  

• Bygget er i bra forfatning, ansatte er kjent med EQS, men melder få avvik. Rektor er aktiv og 

melder mye inn i FACILIT. Dette kan tidvis være noe frustrerende, det tar tid før avvik blir 

lukket. På en skole er det viktig at skader på bygg blir reparert fort, ellers kan det utvikle seg 

en kultur blant elevene om at det er greit å ikke bry seg, og hærverk kan eskalere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


