SEKTORDEL – OPPVEKST OG KULTUR

OPPVEKST/KULTUR
1.

Organisering/oppgaver
Driftsenheter: 3 grunnskoler, 1 barnehage (3 avd.),
ungdomsklubb/ungdomskontor, hoved-bibliotek med 1
filial.
Leder: Oppvekst- og kultursjef
Mellomledere: 3 rektorer, barnehageleder,
kulturkonsulent og biblioteksjef.
Andre: 3 avd.styrere i barnehage, 1 rådgiver/
saksbehandler ved O/K-kontoret og kontorfullmektig ved
skolene.

Oppvekst og kultursjef

Grunnskoler

Barnehager

Kultur

2.

RESSURSBRUK

2.1

Økonomisk styring
Budsjett

DriftsUtgifter

Oppr:
Justert
35 976 36 708

Inntekter
Netto

9 979
25 998

10 004
26 704

Regnskap:

Bibliotek

Avvik i

39 683

kr.
- 2 975

%
8,1

11 864
27 819

1 860
- 1 115

18,1
4,2

Økte utgifter: Hovedårsakene er høyere lønnsvekst
enn forventet, nye ”tunge” brukere og flere elever.
Økte inntekter: Dreier seg i vesentlig grad om større
statstilskudd enn budsjettert og refusjon folketrygden.

2.2

Investeringene

De viktigste investeringene har vært:
•
Data, bærbart utstyr til elevene.
•
Diverse annet datautstyr – skolene.
•
Inventar/utstyr fellespost skolene.
•
Nye lekeapparater (ute) i barnehagen (avd. Svene og Lampeland).

2.3

Personalressurser

Personalressursene har fordelt seg slik: (Gjennomsnitt fordelt på 2 barnehage-/skoleår)
Årsverk
Hovedgrupper ansatte: 69,31 årsverk i alt
2006
2005
Ledere
4,94
7,42
Konsulenter
1,00
1,50
Pedagogisk personale (inkl. kulturskolen)
32,69
32,18
Pedagogiske ledere/førskolelærere
8,05
6,75
Avdelingsstyrere/styrer familiebarnehage
1,76
1. sekretær
0,50
0,50
Fullmektiger (skole, 1 ”fullmektig” inkl. i ass/fagarb.)
0,47
0,47
Assistenter/fagarbeidere
18,54
22,19
Sfo-ledere (lederdelen trukket ut )
0,22
0,16
Ungdomsarbeid
0,87
0,97
Bibliotekarbeidere
0,27
0,27
SUM
69,31
72,41

2.4

2004
7,92
1,50
34,13
7
1,00
0,47
25,44
0,40
0,97
0,27
79,10

Antall behandlede saker

Administrativt behandlet, delegerte saker
Sfo/skole/kulturskole
Barnehage
Kultursaker
Personal
SUM

2003
147
149
7

2004
148
131
5

2005
118
123
2

303

284

243
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3.

RESULTATVURDERING/MÅLOPPNÅELSE

3.1

Arbeidsprogram 2006 / økonomiplan

Arbeidsprogram 2006

Status pr. 31.12.06

Virksomhetsplanlegging med resultatmål

Gjennomført i 2006.

Øke brukermedvirkning/elevmedvirkning

Gjennomført foreldreevaluering i barnehagen.
Ukentlige elevsamtaler for alle med tilbakemelding fra
hjemmene (Lyngdal skole).

Ta i bruk tjenestestandarder

Tjenestestandard iverksatt i barnehage. Ikke
utarbeidet for SFO.

Gjennomføre vedtatte barnehage- og skolereformer

Sikret full barnehagedekning ved hovedopptaket.
Systematisk arbeid med implementering av ny
rammeplan. Systematisk arbeid med lokalt
læreplanarbeid og innføring av Kunnskapsløftet.

Utvikle system for kvalitetssikring

Avvik: Tilsynssystem for barnehagene ikke utarbeidet.
System for skolebasert vurdering må forbedres.

Utrede og iverksette mer rasjonell drift:
•
Ny barnehagestruktur iverksettes innen 01.08.05.

Innføring av ny barnehagestruktur og organisering
innført 01.01.06.
Arbeidet med utredning av skolestruktur ble forsinket
og revidert versjon av rapport fra forstudie forelå
januar 2007.

•

Ny skolestruktur utredes innen 01.08.05.

Støtte og aktivisere ungdommen

Drift av Flesberg ungdomsklubb og Flesberg
ungdomskontor.

Stimulere kultur- og idrettsarbeid

Gjennomført med støtte til lag og foreninger.

Bidra til økt lokal identitet

Dåsetsesongen og middelalderuka gjennomført med
flere arrangementer, men færre besøkende enn 2005.

3.2

Kort om seksjoner/avdelinger

Barnehage
1. januar 2006 ble ny organisering av Flesberg barnehage med 3 avdelinger iverksatt. Stilling som barnehageleder
ble opprettet og stillingen barnehagekonsulent opphørte. Nye stillingsbeskrivelser er utarbeidet og en har i 2006
arbeidet med ny organisering og fordeling av arbeidsoppgaver særlig m.h.t. administrativt arbeid. Ny barnehagelov
med forskrifter ble gjeldende fra 1. januar 2006, og ny rammeplan for barnehagene ble gjeldende fra 1. august
2006. Det er laget en egen implementeringsplan for innføring av nytt regelverk (gjelder både privat og kommunal
barnehage). Det er bl.a. gjennomført konferanse for hele personalet og felles planleggingsdag for alle. Særlig
kompetanseheving av pedagogisk personale og deres rolle har vært i fokus, og flere fagkvelder for disse er
gjennomført i løpet av høsten 2006. Ellers har hovedfokus i alle avdelinger vært på barns læringsmiljø, det fysiske
miljøet og tilrettelegging av dette i forhold til alder og utviklingsnivå. Avdeling Lampeland er en av 6 barnehager i
Buskerud som fikk delta i prosjektet ”Barnehagens læringsmiljø - en forutsetning for trivsel og læring”
(barnehageåret 2006-2007). 2 private barnehager ble opprettet i 2006: Ramvik familiebarnehage fra januar, og
Lyngdal nye barnehage fra august.

Flesberg barnehage
Andel barn 1-5 år med barnehageplass
Netto driftsutgifter pr innbygger 1-5 år
Utgifter til lokaler og skyss pr barn i
kommunal barnehage
Antall barn korrigert for alder pr årsverk til
basisvirksomhet i kommunale barnehager
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner pr
barn i kommunal barnehage

Flesberg Flesberg Flesberg
2004
2005
2006
Gr. 02 Buskerud Landet
86,7
77,7
72
81,8
78,6
80,9
20680 13 143
14145
11983
11 025
10 417

78857

8 364

11 081

8 898

5 525

9 007

7,7

6,4

7,3

6,9

6,7

85603 110030

92 608

77 638

102 577

Foreløpige tall fra Kostra-rapportering 2006 viser at:
Andelen barn 1 – 5 år med barnehageplass økte fra 72% (2005) til 86,7% (2006). Andelen barn 0 – 5 år økte også
fra 65,1% til 72,6%. Driftsutgiftene har økt fra 2005 til 2006, og økningen er høyere enn i gruppe 2 kommuner. Noe
av økningen skyldes økte utgifter i forbindelse med opprustning av lekeareal, bl.a. godkjenningskontroll i alle
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avdelinger, samt barnehagens lokaler (brannsikringstiltak).
En ser også at antall barn pr. årsverk har gått ned, og dette skyldes at det høsten 2006 var flere ledige
barnehageplasser.

Grunnskole
Flesberg barne- og ungdomsskole har skoleåret 2006/2007 satt ekstra fokus på følgende områder:
• Innføring av kunnskapsløftet: Arbeid med kunnskapsløftet og fagplaner er prioritert. Det er
utarbeidet nye fagplaner i de fleste fag. Samarbeid de andre skolene i Flesberg.
• Læringsstrategier: Gjennomført kurs sammen med de andre skolene i Flesberg.
• Programfag til valg: Samarbeidsprosjekt i Kongsbergregionen.
• Atferd: Hatt kurs med psykolog fra BUP med tema ADHD og elever med atferdsproblemer. Satt i
gang et prosjekt i barneskolen som fokuserer på å være tydelige voksne i forhold til atferd og
språkbruk.
• Digital læringsbok: Prosjekt i samarbeid med Høyskolen i Telemark.
• Digital eksamen: Vi deltok i et forsøksprosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet. Erfaringene var
meget positive.
• IKT/SAMTAK: Samarbeidsprosjekt med grunnskoler og videregående skoler i Numedal.
Samhandling med to skoleslag gjennom opplæringsplan ved hjelp av digitale mapper. Dette
opplegget er i ferd med å bli tatt i bruk i hele regionen.
På Lampeland skole er elevtallet økende. Personalet starta et arbeid med ny pedagogisk plattform i
2006. Skolen måtte imidlertid gjøre andre prioriteringer, slik at dette arbeidet ikke ble sluttført. Man har
arbeidet med innføring av Kunnskapsløftet, og sammen med de andre skolene utarbeidet fagplaner som
skal ferdigstilles våren 2007. Personalet er blitt kursa i læringsstrategier og læringsstiler i h.h.t.
utviklingsplanen. IKT-situasjonen er som året før hva gjelder antall maskiner og nettverk. Løsningene er
ikke fullgode fordi man har problemer med nettverket og tilkoplinger fra tid til annen, men verktøyet blir
brukt og kompetansen både blant elever og lærere øker.
Ellers har skolen utfordringer når det gjelder arealet, det er om ikke for lite totalt, så er det ikke brukt
hensiktsmessig. Skolen har gjennomført elevundersøkelser på 7. trinn, og man ligger omtrent på
landssnittet på de fleste områder. Man bør også ta del i foreldreundersøkelsen etter hvert for å få bedre
kunnskap om hva foreldre mener om skolens drift ut over de tilbakemeldingene man får gjennom FAU,
foreldremøter/konferanser. Arbeidet med holdningskampanjen ”til ditt eget beste” fortsetter som før, med
gode resultater. Skolen har gjennomført de pålagte oppgaver som gjelder HMS, og alle avvik er
rapportert til overordna ledd.
Lyngdal skole har skoleåret 2006/2007 hatt fokus på følgende områder:
Innføring av Kunnskapsløftet. Laget fagplaner sammen med de andre skolene. Kurs i læringsstrategier.
En time i uka med praktisk matematikk for alle. Skolen vant også en uteskolematematikksekk til en verdi
av kr. 7.000,-. Alle elevene har hatt et 9 ukers kurs i Skrivedans. Skolen er videre en FN-skole, og har
hatt loppemarked til inntekt for ”Leger uten grenser”. PSM, positivt skolemiljø; her hadde man
forestillingen ”Danseshow”. 5 voksne har deltatt på PSM-kurs, og man har hatt et ”Bifrostprosjekt” for
alle, tema ”Samer i fokus”. 5.-7. trinn har fått opplæring i bruk av Fronter.
Elevtall

2004/2005 2005/2006 2006/2007

Flesberg barneskole
Flesberg ungdomsskole
Lampeland barneskole
Lyngdal skole

70
99
118
39

68
102
126
37

72
99
134
37

TOTALT

326

333

342
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Nedenfor gjengis noen nøkkeltall for kostnader knyttet til skole:

Grunnskolen
Korrigerte brutto driftsutg. til underv.
pr.elev (ikke inkludert assistentressurser).
Korrigerte brutto driftsutgifter til
skolelokaler og skyss
Elever pr lærerårsverk
Andel elever i grunnskolen som får
spesialundervisning (%)
Driftsutgifter undervisningsmateriell,
inventar/utstyr pr. elev
Brutto driftsutgifter til SFO pr elev.
Antall elever pr. datamaskin
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng

Flesberg Flesberg Flesberg Gruppe
2004
2005
2006
02
Buskerud Landet
61697

62473

63081

65 236

54 923

56 144

15471
10,3

16310
10,9

16909
10,2

14 645
10,3

11 920
12,3

12 579
12,0

6,2

5,4

7,9

7,4

6,9

5,9

2 319
21 871
2,6
..

2 494
24 376
2,4
..

2 725
25 054
1,8
43,38

2 580
19 826
4,0
43,15

2 070
18 853
4,6
43,97

2 146
20 248
4,8
43,06

Kommentarer: Utgifter til undervisning pr. elev ligger på nivå med sammenlignbare kommuner. Andel elever som får
skoleskyss er stabil. Det er en svak økning i utgifter til skyss og skolelokaler og her ligger vi 15 % over
sammenlignbare kommuner.
Antall elever per undervisningsrelatert årsverk (”undervisning”) synliggjør ”lærertettheten” som regnes som en av de
viktigste innsatsfaktorene i skolen. Her ligger vi tilnærmet likt med gjennomsnittet i gruppe 2- kommuner.
Andel elever som får spesialundervisning økte fra året før og ligger nå 7% over sammenlignbare kommuner.
Utgifter til SFO ligger 30% høyere enn sammenlignbare kommuner. Noe av grunnen til dette er at vi gir
søskenmoderasjon både i forhold til SFO og barnehage. Hver skole har fortsatt egen SFO-ordning, og andelen barn
6 – 9 år steg fra 30,8 % i 2005 til 38,5 % i 2006, med nedgang i Flesberg SFO. Vi ligger høyt på landsbasis når det
gjelder dekningsgrad/datamaskiner til elevene. Elevene på ungdomsskolen gikk i 2006 ut med karakterer som gav
gjennomsnittlige grunnskolepoeng som lå litt over gruppe2-kommuner og landsgjennomsnittet.

Biblioteket har hatt en økning i både besøk og utlån i 2006. Vi er spesielt glade for at bruken til barn og
unge har økt betraktelig, både på hovedbiblioteket og filialen i Flesberg. På Flesberg filial fordoblet
barne- og ungdomsutlånet seg i løpet av året. Det er et resultat av at vi flytta åpningstida på torsdager
fra kvelds- til formiddagsåpent. Skoleelevene får nå to timer ekstra bibliotektilbud hver uke, i tillegg til
skolebiblioteket. På hovedbiblioteket står Lampeland skole for mye av den økte bruken. De anser
hovedbiblioteket som sitt eget skolebibliotek, og lærerne og elevene er godt organiserte og ivrige lånere.
Høsten 2006 startet planleggingen av et prøvesamarbeid mellom Flesberg og Rollag bibliotek da
biblioteklederen i Rollag gikk av med pensjon i oktober, og vi har gått inn for en prøveperiode på et år
hvor Rollag kommune skal leie 20% biblioteklederfunksjon fra Flesberg. I den forbindelsen utsetter vi å
rullere bibliotekplanen for Flesberg bibliotek til 2008. Hovedbiblioteket fortsetter å ha en allsidig bruk i
tillegg til den tradisjonelle bibliotekdriften. Samarbeidet med Flesbergtunet er godt etablert, og vi har 14
årlige arrangementer (gudstjenester, julebord, basar, pensjonistforeningens møter m.m.) hvor biblioteket
blir brukt. I tillegg huser vi møter for lag og foreninger. Vi opplever at biblioteket fungerer som møtested
for folk i bygda, og det er vi veldig fornøyd med. Lyngdal sentrum skal få sitt eget bokbuss-stopp fra
2007.
Statistikk
Utlån
Besøk
Utlån fra bokbussen
Fjernlånsbestillinger
Mediebestand (bøker, filmer, lydbøker o.l.)

2004
10922
7242
3027
423
*17721

2005
12406
8797
2420
283
**22114

2006
15248
9594
2337
486
***20958

Reduksjonen i bestanden skyldes at Svene filial ble nedlagt.
** Bestanden har økt fra 2004 til 2005 til tross for nedlegging av Lyngdal filial. Grunnen til dette er at
2005 var det første året hvor alle statistikkopplysningene ble hentet ut fra vår elektroniske katalog.
Dette har korrigert tidligere skjevheter fra manuell telling.
*** I 2005 ble Flesberg skolebiblioteks samling ved en feiltagelse regnet med i bestanden til
folkebiblioteket. Det, i tillegg til å rette opp skjevheter fra manuell telling, gjør at bestanden har
variert noe ulogisk de siste tre årene.

*
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Ungdomsklubb/ungdomsarbeid: Ungdomskontaktene har kontor på Flesberg skole, og har åpent hver
mandag og fredag i skoletiden. Lys- og lydutstyret er oppgradert og er nå av en meget bra standard,
men trenger kontinuerlig service og oppgradering. 100% av all musikk vi spiller er nå lagt inn på data,
slik at vi spiller stort sett bare fra mp3 -format. Ny harddisk er innkjøpt, og det er kjøpt inn dansematte og
karaokeanlegg, som også kan leies ut. I løpet av året leide ungdomsklubben inn TTO-production til 2 stk
popcorn-party, med stor deltagelse fra både innenbygds- og utenbygds ungdommer. Det er arrangert
overnatting på Stevningsmogen med veldig bra deltagelse. Det er videre startet med ”natteravning” hver
fredag, som er sponset og forsikret av Vesta forsikring. Jobben utføres av ansatte på klubben, og går
etter fastsatte ruter og tider. Det ble arrangert 23 vanlige klubbkvelder i løpet av 2006 med samlet
besøkstall på ca. 2300. Snitt er på ca. 55 hver kveld. Klubben har stort sett faste brukere, og av og til
besøkende fra Kongsberg og Rollag. Arrangerte 8 styremøter og 1 ”styrebord”
Felles interkommunal UKM (Ungdommens kulturmønstring) ble arrangert i januar 2006, men ingen
deltagere fra Flesberg.
Dåset: Sesongen var like lang som i 2005, men kortere åpningstid på hverdager og utvidet åpningstid i
middelalderuka. 5 søndagsarrangementer i juli i regi av lag og foreninger, inkl. ”kunst & håndverksdag” i
middelalderuka i Numedal. Til sammen 1208 besøkende (1062 i 2005). 2 omvisere delte sesongen.
Samarbeid med Rollag og Nore og Uvdal kommune om felles program for bygdetun/stavkirker.
Middelalderuka bød på over 50 kultur- og naturarrangementer i hele Numedal, inkl. Lågdalsmuseet og
Labro. Til sammen ca. 3.700 personer løste billett (4.900 i 2005). Flesberg hadde 17
arrangementer/tilbud.
Allmenn kultur:
Den kulturelle oppvekstsekken. Flesberg fikk tildelt ca. kr. 51.000 fra staten til den kulturelle skolesekken
(DKO) for skoleåret 2005/06. Midlene ble brukt i henhold til konkret plan for skolene og målsettingene
for skolene i kommunens vedtatte DKO-plan ble også oppfylt. Innebar profesjonelt tilbud fra
fylkeskommunen innen dans, musikk, teater og kunst, Rikskonsertene, samt lokale/regionale tilbud. En
nyhet var Folkemusikkdag m/konsert og workshop for 5-åringer og 1.-7. trinn med utøvere fra Numedal i
regi av Folkemusikksenteret i Buskerud, som ble svært vellykket.
Annet: Flesbergtunet fikk konserter/musikkopplevelser gjennom ”Den Blå Timen”, et interkommunalt
kulturtilbud for institusjoner.
Kulturmidler til lag og foreninger ble fordelt med kr. 107.000 som engangssum. Nordenlag, Flesberg
Røde Kors, hjelpekorpset fikk årlige tilskudd som i 2005. Numedal Teaterverksted fikk driftstilskudd på
kr. 10.000.
Kulturprisen ble tildelt Lilly og Eivind Hvila for godt frivillig arbeid gjennom mange år, spesielt for SørSvene grendehus.
Idrett: Idrettsarbeidet støttet gjennom årlig tilskudd til Idrettsrådet og fordeling av årlige kulturmidler, til
sammen kr. 184.000. I tillegg utbetales erstatninger til grunneiere angående lysløypa på
Stevningsmogen, badeplass i Svene og driftstilskudd til Helsesportlaget. Ballbinge på Flesberg skole ble
tildelt spillemidler. Det ble behandlet/videresendt 3 søknader om spillemidler for 2006.

Kultur
Netto driftsutg. for kultursektoren pr. innb.
Netto driftsutg. til aktivitetstilbud barn og
unge pr. innb.
Netto driftsutgifter til idrett pr. innb.
Kommunale driftstilskudd til lag og
foreninger pr lag som mottar tilskudd *
Netto driftsutgift. til andre kulturaktiviteter
pr. innbygger (allm. kultur, ikke til barn/unge
og idrett)

Flesberg Flesberg Flesberg Gruppe
2004
2005
2006
02
Buskerud Landet
1 261 1 336
1 232
1 669
1 217
1 342
83
324

185
351

15 810

15 700

123

123

147
356

104
279

155
305

150
360

14157 15 650

22 109

17 544

248

244

114

308

* Tilskudd til husleie/trenere til idrettsrådet på kr. 34.000 er ikke lagt inn i Kostra for 2006. Det forklarer

gjennomsnittlig lavere tilskudd pr. lag i forhold til 2005.
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4.

HOVEDUTFORDRINGER FRAMOVER

I henhold til vedtatt
arbeidsprogram:
Virksomhetsplanlegging med Videreføres.
resultatmål.
Øke brukermedvirkningen i
Gjennomføre brukerundersøkelse ved hver avdeling. Resultatmål for
skole og barnehage.
dette er vedtatt og rapporteres på i neste årsmelding. Inkludere
elever og foreldre i arbeidet med skolebasert vurdering.
Ta i bruk tjenestestandarder. Skal utarbeides, vedtas og tas i bruk i SFO. Aktuelt å utvikle dette
innenfor skole også, da knyttet til vedtatte resultatmål.
Gjennomføre vedtatte barne- For barnehage: Sikre full barnehagedekning ved hovedopptaket.
hage og skolereformer.
Sluttføre utvidelsene av barnehagen. Videre arbeid med ny
organisering med tanke på å ivareta ”særtrekk” ved hver avdeling og
samtidig komme frem til felles målsettinger (også HMS arbeid).
Videre arbeid med prosjektet ved avd. Lampeland, og
implementering av ny rammeplan i alle avdelinger.
For skole:
Gjennomføre vedtatte satsninger i lokale og kommunale planer.
Videre arbeid med innføring av Kunnskapsløftet og sluttføring av
lokale læreplaner i fag.
Gjennomføre vedtatte
virksomhetsplaner.

Evaluering og utvikling av
systemer for kvalitetssikring.

Strukturutredninger.
Støtte og aktivisere
ungdommen.
Stimulere kultur - og
idrettsarbeid.
Bidra til økt lokal identitet.

Videre arbeid med oppfylling av mål og tiltak i planer for skole og
barnehage.
Gjenoppta arbeidet i foreldreveiledningsgruppa, og innhente
erfaringer fra prosjektet foreldreveiledning i regi av Bufetat.
Revidere planer med vedtak i kommunestyret: Kommunedelplan for
idretts- og friluftsliv, ”kulturlinken” og den kulturelle oppvekstsekken
for skole- og barnehage.
Evaluering av ny organisering av Flesberg barnehage.
Evaluere og utvikle driften av Flesberg ungdomsklubb og
ungdomskontor.
Videre arbeid med plan for kvalitetssikring.
Utarbeide system for tilsyn i barnehage og skole.
Utarbeide system for avviksrapportering i forhold til sentrale planer
innenfor etaten.
Vedta framtidig skolestruktur i løpet av 2007.
Drifte Flesberg ungdomsklubb, Flesberg ungdomskontor og stimulere
til deltakelse i UKM. Delta i interkommunalt UKM i 2007.
Gi støtte til frivillige lag og foreninger. Samarbeide om og
videreutvikle den ”Blå timen” sammen med Flesbergtunet/regionen.
Revidere retningslinjer for kulturprisen/vurdere ny samarbeidspartner.
Gjennomføre sommersesong inkl. arrangementer på Dåset..
Fortsette god utvikling og få til et enda bedre tilbud gjennom hele
året. Utvikle og gjennomføre Middelalderuka 2007. Alle tiltak må
forankres i økonomiplan/årsbudsjett. Gjennomføre min. 1 årlig
fellesmøte med lag og organisasjoner.
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