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Satsingsområder 2022/2023
-DEKOMP (krever avklaringer)
-Gjenopprette påbegynt arbeid fra før pandemi
-Fagfornyelse
-Samarbeid med barn i Stavanger 





Samarbeid med barn i Stavanger

“Strategi for samarbeid med barn i Stavanger er et overordnet, strategisk 

styringsdokument som beskriver hvordan ledere og ansatte i Stavanger skal se 

og forstå barn, samarbeide med barn og bruke deres kunnskap for å utvikle 

gode tjenester. Strategien skal gjenspeiles i planer, styringsdokumenter og i 

måter vi samarbeider på.”



Som grunnlag i strategien benyttes FNs barnekonvensjon

Fire grunnleggende rettigheter 

• barn har rett til informasjon i forbindelse med de har rett til å uttale seg

• barn har rett til å uttale seg fritt om forhold som berører barnet

• barn har rett til privatliv

• barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved handlinger som 

berører barn



Ka då ittepå?

Som dere så i oversikten jobbet vi 
med opplæringens verdigrunnlag i 
2018/2019.

Prinsipper for skolens praksis i 
2020 

Kjennetegn på god praksis (rutiner 
Auglend skole)

Ypperlig anledning til repetisjon, 
koble på, utvide i større grad med 
barnas stemmer tydeligere i 
rutinene våre. 



Budsjett
2022



Samlet budsjett 2022 :47 682 000

Sum skolebudsjett 1.- 7.trinn: 32 973 000

Lønn inkl. sosiale: 27 977 000

Kategorielever: 914 000

Minoritetsspråklige: 2 016 000

Senior: 543 000

Skolebyggkostnader: 357 000

• Kommunale avgifter:180 000
• Renovasjon: 93 000
• Vaktmestertjeneste: 84 000

Drift: 1 160 000



Samlet budsjett 2022 :47 682 000

Budsjett avd HØ: 9 702 000
Fellesfunksjoner avd Hø: Blir overført til skole
Driftsbudsjettet.Det samme som skole.
Antall elever som går fast på avdeling HØ skoleåret 2021-2022: 12
Antall elever som går fast på avdeling HØ skoleåret 2022-2023: 8
• I tillegg elever som er enkelte dager,hospiterer,er med på deltidsuker.

Sum SFO: 
Lønn inkludert sosiale: 4 782 000
Drift: 225 000



Utfordringer
Pandemi: 
• Midlertidig oppbemanning ut april 2022
• Kommunen får overført statlige midler. 
• Balanserte budsjett i 2021, 102,96%

Driftbudsjettet:

• Tildelt: 1 160 000 (2022) . Regnskap 2021: 1 563 018
• Har lagt inn regnskapstallet for 2021 i budsjettet for 2022.

Lærebøker til alle?

2021: Lærebøker + Chromebook: Brukt 508 252 kroner

Stavangerpakken- digitale læremidler og verktøy

Stavangerpakken er en samling digitale læremidler og verktøy som er kjøpt inn sentralt i Stavanger 
kommune, slik at alle våre elever og ansatte skal ha tilgang. Det er en omfattende pakke som for 
inneværende skoleår koster i overkant av 600 kroner per elev. 



Hva koster trykte læremidler?

NB! Bøkene koster noe mindre på barnetrinnet!

Auglend: ca 470 elever



Elevundersøkelsen
5.-7.trinn 
Sammenligning mellom skoleårene 19/20 - 20/21- 21/22 og resultatene i skolene 
i Stavanger kommune 



Temaene for elevundersøkelsen

★ Trivsel
★ Motivasjon, arbeidsforhold og 

læring
★ Hjem-skole-samarbeid
★ Støtte fra lærer 
★ Arbeidsforhold og læring
★ Vurdering for læring 
★ Medvirkning 
★ Regler på skolen 
★ Trygt miljø 

Grenseverdier:
★ 1,0<= Rød      <3,6
★ 3,6<= Oransje<3,8
★ 3,8<= Gul       <4,0
★ 4,0<= Grønn   <5,1



Motivasjon og mestring (19/20 - 20/21- 21/22 og Stavanger kommune)

❖ Ingen signifikant endring
❖ Vi vil jobbe videre med å motivasjon, stimulere elevers 

faglige interesse og engasjement. 



Arbeidsmiljø (19/20 - 20/21- 21/22 og Stavanger kommune )

❖ Ingen signifikant endring
❖ Fortsetter å jobbe med miljø,forebygge mobbing, snakke med elevene og 

se elevene 
❖ Digital mobbing foregår stort sett på fritiden. Dette skal snakkes om i møte 

28.april



Klasseledelse (19/20 - 20/21- 21/22 og Stavanger kommune )

❖ Vi må øve mer på å bevisstgjøre elevene på betydningen av 
arbeidsro i læreprosessen

❖ Elevene har gitt tilbakemelding på hva de ønsker av variasjon, og 
hva de mener med varierte oppgaver



Vurdering (19/20 - 20/21- 21/22 og Stavanger kommune )

❖ Bevisstgjøre elevene på hva vurdering for læring er og at 
det skjer hele tiden. Ikke kun i  prøvesituasjoner. 



Støtte hjemmefra (19/20 - 20/21- 21/22 og Stavanger kommune)



Hovedfunnene 

❖ Scorer tett opptil Stavanger kommune
❖ Elevene trives og opplever støtte fra lærerne
❖ Lavere score på mestring
❖ Må fokusere på å variere opplegg



Hvordan vi arbeid med resultatene

❖ Skolenivå
❖ Hver enkelt klasse
❖ Sammenligner med kommunen, Auglend skole og hvert enkelt trinn. 
❖ Drøfter resultatene sammen 



Foreldreundersøkelse SFO (2.trinn)
Sammenligning mellom skoleårene 20/21 og 21/22 og gjennomsnittet for hele 
Stavanger kommune.



Trivsel og miljø



Aktivitetstilbud



SFO-hjem-samarbeid



Leksehjelp og mat-tilbud



Hva blir veien videre?

- God oppslutning gir tyngde bak resultatene
- hvordan videreføre til skolens undersøkelse?

- Resultatene i seg selv
- Sammenlignet med Stavanger kommune
- Gjennomgang i personalet

- styrker og svakheter
- Publisering
- Videre arbeid fremover

- personalet og barna



Informasjon:

● Leksepraksis
● Hjertesone

Spørsmål og svar

❖ Er det mulighet for leksehjelp i 2.klasse?
❖ Utfordringer med tørre hender. Er det mulig med mildere såpe?
❖ Hvordan vil skolen håndtere eventuelle flyktninger som vil gå på skolen?
❖ Gjenglemte klær, blir disse gitt til en veldedig formål etter en gitt periode?
❖ En skidag i året, kan det være en mulighet?
❖ En skoletur, f.eks Dalsnuten?












