OPPVEKST- OG KULTURETATEN

Oppvekst og kultursjef

Grunnskoler

2.1

Barnehager

Kultur

Bibliotek

Driftsenheter: 3 grunnskoler, 1 barnehage (3 avd.),
ungdomsklubb, hovedbibliotek med 1 filial.
Leder: Oppvekst- og kultursjef.
Mellomledere: 3 rektorer, 1 barnehageleder,
kulturkonsulent og biblioteksjef.
Stabsfunksjon ellers i etaten: 1 rådgiver/
saksbehandler og kontorassistenter ved skolene.
3 avdelingsstyrere i barnehagen.

Økonomisk styring
Ansvar (T)

Adm. oppv,/kultur
Skolene
Barnehagene
Kultur
Frivillighetssentralen
Skolefritidsordning
Sum oppvekst og kultur

Sum budsjett Regnskap 2008
2008
4 189 003
4 099 340
22 795 382
22 475 061
2 952 433
2 952 419
2 397 050
2 306 454
261 480
258 780
555 727
388 241
33 151 075
32 480 294

Avvik
Ans varsfordeling

89 663
320 322
14
90 597
2 700
167 486
670 782

Kultur
7%
barnehager
9%

Frivillighets
sentralen
1%

administrasj
13 %

Skolefritid
1%
grunnskole
69 %

Utgifter: Kommunens utgifter til Pedagogisk Psykologisk Tjeneste har økt
inneværende år. Skolene fikk økte driftsutgifter som følge av brann- og
flomskader . Forsikringspengene dekket ikke alle nyinnkjøp som var
nødvendige.
Inntekter:
Positive avvik skyldes i hovedsak lavere utgifter til skoleskyss (inkl. skyss
svømmeopplæring) og voksenopplæring enn forventet og noe høyere
foreldrebetaling på SFO enn budsjettert. Vansker med å få inn vikarer ved
sykdom medførte at vi også i 2008 fikk en positiv økonomisk nettoeffekt på
sykepengerefusjoner fra folketrygden. Utgifter til kulturskolen ble lavere enn
forventet.
2.2.

Investeringene

Det ble ikke satt av midler til større investeringer i 2008
2.3

Personalressurser

Personalressursene har fordelt seg slik (gjennomsnitt fordelt på 2 barnehage-/skoleår):
Ledere
Konsulent - kultur
Pedagogisk personale
Avdelingsstyrere/ped. ledere/førskolelærere
1. sekretær/rådgiver
Kontormedarbeidere skole
Assistenter/fagarbeidere
Sfo-ledere (lederdelen trukket ut )
Ungdomsarbeid
Bibliotekarbeidere
SUM

2004
7,92
1,50
34,13
7
1,00
0,47
25,44
0,40
0,97
0,27
79,10
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2005
7,42
1,50
32,18
6,75
0,50
0,47
22,19
0,16
0,97
0,27
72,41

2006
4,94
1,00
32,69
9,53
0,50
0,47
18,54
0,22
0,87
0,27
69,03

2007
5,49
0,50
33,15
9,73
1
0,47
19,25
0,22
0,87
0,27
70,95

2008
5,49
0,50
33,66
10,11
1
0,47
19,2
0,22
0,82
0,27
71,65
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2.4.

Antall behandlede saker

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

!"

3.1

2004
148
131
5

2005
118
123
2

284

243

2006
157
141
6
30
334

2007
143
129
6
56
334

2008
255
112
8
27
402

"

Arbeidsprogram 2008 / økonomiplan

Større
Utredning av framtidig skolestruktur.
utredninger Sluttføre arbeid med forprosjektet som gjelder
/arbeider
utredning av alternativ 6 fra forstudien; Felles

barneskole på Stevningsmogen og
ungdomsskole i Lampeland skoles lokaler.

Etatssjefen har som mål å være en aktiv
bidragsyter i utviklingen av et interkommunalt
samarbeid innenfor oppvekstområdet. Dette vil i
særlig grad gjelde det nye og omfattende
programmet for skoleutvikling i
Kongsbergregionen.

Planarbeider

Interkommunalt
samarbeid

Kultur - Dåset:
- HMS-arbeid, inkl. rømningsveg.
- Starte arbeid med nytt septikopplegg.
- Starte gjennomføring av nye infotiltak
Skole
Utarbeide ny 3-årig kompetanseutviklingsplan for
det pedagogiske personalet i skolen

Framtidig skolestruktur vedtatt; felles
barneskole på Stevningsmogen.
Midlertidig løsning vedtatt: Elevene samles
på to skoler fra skoleåret 2009/2010:
1.-4. trinn på Lampeland skole og 5.-7.trinn
på Flesberg skole.
Etatssjefen har et jevnlig samarbeid med
oppvekstansvarlige i Kongsbergregionen.
En har bl.a. arbeidet med planlegging og
innføring av nytt skole- og
barnehageadministrativt program; Oppad.
Prosjektet ”Digitale overganger” som
etatssjefen har vært leder for, ble avsluttet
høsten 2008.
-Skjer fortløpende inkl. brannforebygging.
-Påbegynt, ferdigstilles i 2009.
-Infotavler og brosjyrekasser satt opp.
Utsatt til 2009 i påvente av nasjonale
føringer m.h.t. strategi for videreutdanning
av lærere.

Bibliotek
Revidere kommunedelplan for Flesberg bibliotek
2003-2006.

Skal gjennomføres i 2009 etter avsluttet
biblioteksamarbeid med Rollag kommune.

Kultur
Utarbeide HMS-plan/perm for Dåset.

Arbeidet påbegynt.

Bibliotek
Flesberg og Rollag har et prøvesamarbeid om
felles bibliotekleder
Kultur – middelalderuka
Samarbeid med Rollag og Nore og Uvdal

Nye
reformer,
lovendringer
av
betydning

Status pr 31.12.08

Skole
Videre arbeid med implementering av
grunnskolereformen, Kompetanse for utvikling i
grunnskolen; Plan for grunnskolene i Flesberg
2005-2008 og skolenes årlige utviklingsplaner.
Tiltak:
Arbeid skolevis og på tvers av skolene der en
har som mål å øke kompetansen på følgende
områder:
-Tilpasset opplæring/læringsstrategier
-Grunnleggende ferdigheter
-Skolen som lærende organisasjon

ÅRSMELDING 2008 FLESBERG KOMMUNE

Vellykket prosjekt for å få tettere
samarbeid mellom to relativt like bibliotek.
Gjennomført i henhold til planlegging og
godt besøkt. Åpningskonserten på Dåset
med Valkyrien Allstars ble en suksess.
Det pedagogiske personalet har i 2008
utarbeidet nye årsplaner i de fleste fag og
disse er blitt lagt inn på læringsplattformen
Fronter. Plan for kompetanseutvikling er
fulgt opp på skolene.
Gjennomført
Alle de nevnte områdene arbeides det
med kontinuerlig og må fortsatt ha fokus,
både i det pedagogiske personalet og i
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-Skolebasert vurdering og kvalitetssikring av
undervisnings- og læringsarbeid
Barnehage
Kunnskapsdepartementet kom i 2007 med en
strategi for kompetanseutvikling i
barnehagesektoren 2007-2010. Målgruppen er
ansatte i kommunale og ikke-kommunale
barnehager. Målet er bl.a. å styrke de ansattes
kompetanse innenfor strategiens prioriterte
satsingsområder og det mandatet loven og
rammeplanen gir med sentrale føringer.

skoleledergruppen.

Kompetanseplanen gjennomføres, med
tema språk og språkstimulering,
pedagogisk ledelse, barn med
atferdsvansker / tilknyttingsforstyrrelser og
digital kompetanse i 2008.

Kunnskapsdepartementet kom med strategi for
rekruttering av førskolelærere til barnehagen
2007-2011. Flesberg og Sigdal kommune er av
fylkesmannen plukket ut som deltakere i et
fellesprosjekt.

Det er arbeidet med å få utdannet
personale i stillinger der det kreves
førskolelærerutdanning.
Engasjementsstillinger med tiltredelse ut i
barnehageåret er ikke attraktive.

Uviklingsprosjektet som fokuserer på barns
læringsmiljø fortsetter i 2008.

Prosjektet er fulgt opp.

Målindikatorer:
Økonomi:
% avvik regnskap/budsjett
Medarbeidere:

Gjennomførte
kompetansetiltak

Gjennomført
kartlegging/
dokumentasjon innen HMS
Gjennomførte
medarbeidersamtaler
Vernerunder
Tjeneste:
Barnehage
Barnehagedekning
Kvalitetssikringssystem
Tilsynssystem
Skole
Læringsresultat
Kvalitetsutvikling
Kultur
Gjennomførte tiltak

Mål 2008

Status pr. 31.12.08

0

+2 %

Personalet i skolen
Gjennomføre minimum 3 personalsamlinger på tvers
av skolene med fokus på grunnleggende ferdigheter,
atferdsvansker og elevers spesielle behov.

Gjennomført

Personalet i barnehagen
Gjennomføre tiltak i strategiplan for
kompetanseutvikling av personalet i barnehagene i
Flesberg kommune.
Utarbeide egen plan for rekruttering av flere
førskolelærere.
Undersøke psykososialt miljø blant personalet i
barnehage og skole.
Utarbeide en enkel handlingsplan der HMS/
risikoanalyse blir satt på dagsorden.

Gjennomført for Flesberg
barnehage og familiebarnehagene.

100 %

Gjennomført 90 %

Gjennomføre minst en vernerunde i alle enheter.

Gjennomført

Fortsatt ha 100 % dekning. Skaffe alle søkere
barnehageplass.
Utarbeide en plan for kvalitetssikring.
Utarbeide et tilsynssystem/en plan for tilsyn.
At elevresultater i nasjonale prøver høsten 2008 minst
skal ligge på landsgjennomsnittet.

Nådd

Skolebasert vurdering og årlig utviklingssamtale med
skoleledelse og personale knyttet til utviklingsplaner
med resultatmål.
Gjennomføre lokal handlingsplan for Den kulturelle
skolesekken (DKS).
Gjennomføre og forbedre Middelalderuka.
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Påbegynt
Delvis gjennomført
Delvis gjennomført

1. utkast ferdig
Påbegynt
Nådd: Lesing og regning 5.
trinn. Lesing 8. trinn
Ikke nådd: Engelsk 8.trinn
Regning 8. trinn
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
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Bibliotek
Elektroniske tjenester:
Søknadsskjemaer
Nettsider
Bruk av digitale mapper

Øke besøket på Dåsettunet.
Gi flere kulturtilbud til de eldre i ”Den Blå Timen”.
Øke antall besøk og utlån.

Ikke nådd
Gjennomført
Nådd

At alle aktuelle skjemaer er aktive.
Oppdaterte nettsider og nyhetsoppslag.
Øke omfanget i forhold til 2006.

I stor grad nådd
Må videreutvikles
Gjennomført

3.2 Utvalgte nøkkeltall KOSTRA - Kort om seksjoner/avdelinger
Barnehage
Tallet på plasser i bruk i barnehagene har variert, fra nesten full utnytting i begynnelsen av året, ned til
færre plasser i bruk i august med påfølgende nedgang i antall tilsatte, til flere plasser i bruk igjen i løpet
av høsten. Denne svingningen gjør at noen i personalet blir gående på engasjement og at
stillingsstørrelser blir endret i løpet av året. Dette er en medvirkende årsak til at vi ikke får
førskolelærere i alle stillingene der det er påkrevd.

Barnehagene i Flesberg

Flesberg Flesberg Flesberg Flesberg
2008
2005
2006 2007

Gruppe
02 Buskerud
2008
2008

Landet
2008

Andel barn 1-5 år med
86,7 87,4
85,3
87,7
87,5
87,1
barnehageplass
72
Netto driftsutgifter
barnehagesektoren i prosent av
2,4
3,5
3.3
3,7
2,7
2,5
3,0
kommunens totale netto driftsutgifter
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner
134 584
pr barn i kommunal barnehage
85603 110030 110 245
115 356
93 059
127 056
Økningen i bruk av barnehage har flatet ut, særlig andelen av barn 1 – 5 år med barnehageplass. Andelen som
bruker plassen fire eller fem dager i uka har steget fra 82,5 til 86,1. Tallet på antall fødte går ned. I de fem kullene
som nå bruker barnehage er det 132 barn. For fire år siden var tilsvarende tall 176 barn. Utgiftene til barnehage
har økt mye. Den største grunnen til dette er økte lønnsutgifter, og plasser i barnehagene vi til en hver tid ikke får
fylt.

Grunnskole
Elevtall

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Flesberg barneskole
Flesberg ungdomsskole
Lampeland barneskole
Lyngdal skole

70
99
118
39

68
102
126
37

72
99
134
37

73
94
142
39

56
95
153
36

TOTALT

326

333

342

348

340

Organisering av undervisning og ressursutnytting
Barnetrinnet ved Flesberg skole og elevene ved Lyngdal skole er delt i tre basisgrupper.
Styrkingstimer blir brukt i basisfagene og til noe deling i mindre grupper. Ved Lampeland skole er
elevene i hovedsak delt etter årstrinn, 6.-7.trinn har mange fag sammen. Ved alle skolene arbeides det
med samkjøring av spesialpedagogiske ressurser, slik at ressursene blir utnyttet maksimalt.
Elevenes læringsutbytte
Undersøkelser viser en positiv utvikling for elevenes opplevelse av læringsutbytte. 45,2 % (30 % i fjor)
av ungdomsskoleelevene sier at de har stort læringsutbytte. 49,3 % opplever et middels
læringsutbytte, mens 5,5 % (4 elever) opplever at de har lite læringsutbytte. For mellomtrinnet sier ca.
40 % av elevene at de har stort læringsutbytte i undervisningen, 57 % sier middels.
Kartlegging/tester
Som følge av etatens kvalitetssystem driver alle skolene med systematisk kartlegging av elevenes
kompetansenivå. Oppfølging må dokumenteres og tiltak blir satt i verk ved behov. Barneskolen driver
med systematisk leseutviklingsarbeid gjennom LUS (leseutviklingsskjema).
Utviklingsarbeid
Klasseledelse/bygge et godt læringsmiljø har vært i fokus. Skolene arbeider kontinuerlig med å bedre
tilrettelegging for tilpassa undervisning. Mange lærere har hatt fokus på å utvikle ferdigheter i bruk av
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digital tavle og digitale mapper. På ungdomsskolen har en arbeidet med å utvikle/forbedre
organisering av elevbedrifter/forestilling og tettere samarbeid med lokalt næringsliv.
Holdningsskapende arbeid blant elevene
Det er blitt arbeidet med ”Til ditt eget beste”, ”Det er mitt valg” og ”Positivt skolemiljø” som en del av
elevenes utvikling av sosial kompetanse. Oppfølging av trivselsundersøkelse, positivt fokus,
samarbeid med foreldre om trivselstiltak er en del av et kontinuerlig holdningsskapende arbeid ved
skolene.
Evaluering av undervisning og tiltak
Undervisning og læringsaktiviteter evalueres jevnlig i teammøter. I vurderingsarbeidet brukes
tester/prøver/loggbøker og samtaler med elevene. I personalets fellestid brukes også noe tid til
evaluering. Evaluering skjer også med foreldre, ambulerende team, PPT-OT (pedagogisk psykologisk
tjeneste), oppvekstsjef og andre ressurspersoner.
Grunnskolen
Korrigerte brutto driftsutg. til underv. pr. elev
(ikke inkludert assistentressurser).
Elever pr. lærerårsverk
Andel elever i grunnskolen som får
spesialundervisning (%)
Driftsutgifter undervisningsmateriell pr. elev
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler og
skyss pr. elev
Andel elever som frå skoleskyss
Antall elever pr. datamaskin
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng

Flesberg Flesberg Flesberg Gruppe 2 Buskerud Landet
2006
2007
2008
2008
2008
2008
63081
10,2

66920
10,6

73020
10,5

73996
10,2

63309
12,3

64639
12,0

7,9
1579

9,8
1843

10,9
2394

9,1
2301

7,8
1723

7,0
1808

16310
64,3
1,8
43,38

17263
73,4
2,1
37,35

19558
59,8*
2,3
37,66

15 338
47,9
3,0
39,32

12 154
23,1
2,8
39,15

13 588
24,4
3,5
39,64

Utgifter til undervisning pr. elev har økt, hovedsakelig p.g.a. økte lønnsutgifter, men også p.g.a. økt
timetall på barnetrinnet og høyere utgifter til spesialundervisning. Vi ligger på nivå med
sammenlignbare kommuner. På lærertetthet ligger vi tilnærmet likt med gjennomsnittet i gruppe 2kommuner. Andel elever som får spesialundervisning økte fra året før og ligger fortsatt over
sammenlignbare kommuner. Som konsekvens av brann- og flomskader fikk skolene økte utgifter til
undervisningsmateriell i 2008. Det er en svak økning i utgifter til skoleskyss. *Andelen elever som fikk
skoleskyss er etter våre beregninger høyere enn kostratallet viser og prosentandelen skal være
tilnærmet likt som i 2007. Vi ligger fortsatt høyt på landsbasis når det gjelder
dekningsgrad/datamaskiner til elevene. Eksamensresultatene i 2008 er noe bedre enn året før, men
ligger under nivået i gruppe2-kommuner og landsgjennomsnittet.
Ungdomsklubb/ungdomsarbeid: Ungdomsklubben hadde i 2008 ca. 85 medlemmer. Klubben har
samarbeidet om gjennomføring av to temakvelder med fokus på mobbing og nettvett. Det har vært
gjennomført et foreldremøte, en ”overnatting”, en aktivitetskveld med karaoke og sumo-show og
sommeravslutning med grilling og karusell. Flesberg kommune hadde fylkets største antall deltakere
på Ungdommens kulturmønstring, og de fleste av deltakerne våre gikk videre til fylkesmønstringen på
Ål.
Allmenn kultur:
Den kulturelle oppvekstsekken (DKO). Kr. 51.000,- fra staten ble brukt for å nå målsettingene for
skolene i kommunens vedtatte DKO-plan, tilbud innen dans, musikk, teater og kunst.
”Den blå timen”: Flesbergtunet fikk konserter/musikkopplevelser gjennom dette tilbudet.
Kulturprisen ble tildelt Flesberg Pensjonistforening på deres 30-års jubileum.
Dåset: 5 søndagsarrangementer i juli i regi av lag og foreninger, inkl. ”Kunst & håndverksdag”.
Middelalderuka: 40 kultur- og naturarrangementer i hele Numedal, inkl. Lågdalsmuseet og Labro,
derav 7 arr. i Flesberg. Besøk: Totalt ca 5600/Flesberg ca. 900. Høy standard på programmene.
Idrett: Idrettsarbeidet ble støttet gjennom årlig tilskudd til Idrettsrådet kr. 34.000 og fordeling av årlige
kulturmidler kr. 190.000. Eget kontaktmøte med idretten, ny fylkesidrettskonsulent deltok og informerte.
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Kultur
Netto driftsutg. for kultursektoren pr. innb.
Netto driftsutg. til aktivitetstilbud barn og unge
Netto driftsutgifter til idrett pr. innb.
Netto driftsutgift. til andre kulturaktiviteter pr.
innbygger (allm. kultur, ikke til barn/unge og idrett)
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av
kommunens totalt netto driftsutgifter

Flesberg Flesberg Flesberg Gruppe 02 Buskerud Landet
2006
2007
2008
2008
2008
2008
1 261
1261
1378
1535
1471
1553
147
175
204
108
155
161
356
336
250
162
274
249
114

138

186

317

237

220

3,6

3,4

3,5

3,9

4,4

4,5

Bibliotek: Besøk og utlån hadde en positiv utvikling også i 2008. Skolene er fortsatt gode brukere av
biblioteket. Malerklubben og skolene har bidratt med utstillinger. Godt samarbeid mellom biblioteket og
Flesbergtunet. Gode rutiner er innarbeidet i løpet av de siste fem årene, og spesielt julebordet for
beboere og pårørende er et arrangement som både ansatte og gjester setter pris på. Flesbergtunet har
ca. 15 faste, årlige arrangementer. I tillegg har lokale lag og foreninger møter og arrangementer i egen
regi. Fylkesbiblioteket laget 2008 en utredning om bokbussen og hadde den på høring ute i
kommunene. Resultatet er at de kommunene som ønsker å fortsatt ha bokbuss, må drifte den med
egne midler til buss, administrasjon og personale. Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg ser ikke dette
som noen reell mulighet, verken hver for seg eller i et Numedal-samarbeid.
Statistikk
2006
2007
2008
Utlån
15248
17667
18717
Besøk
9594
11797
12082
Utlån fra bokbussen
2337
1568
Mediebestand (bøker,
20958
22458
24091
filmer, lydbøker o.l.)

#

$

%

%

!

Arbeidsprogram 2009:

Utredning av framtidig skolestruktur. Gjennomføre plan for videre arbeid med ny
Større
utredninger barneskole/flerbrukshall på Stevningsmogen. Tilrettelegge for god prosess m.h.t. skolestukturendring.
Kultur - Dåset:
/arbeider
Fullføre arbeidet med nytt septikopplegg. Sluttføre planlagte infotiltak.
PlanSkole
arbeider
Utarbeide ny 3-årig kompetanseutviklingsplan for det pedagogiske personalet i skolen.
Evaluere og justere skolens kvalitetssystem.
Bibliotek
Revidere kommunedelplan for Flesberg bibliotek.
Barnehage
Vurdere behov for barnehageplasser i ulike deler av kommunen.
Arbeid med bedre utnyttelse av barnehageplassene .
Kultur
Starte prosess med utarbeidelse av kulturplan. Start: Høsten 2009.
Tverretatlig Gjennomføre tiltak knyttet til rusforebyggende arbeid og foreldreveiledning.
samarbeid Tiltak som følge av at Flesberg er blitt en MOT-kommune.
Interkomm. Samarbeid Flesberg og Rollag kommuner om felles IKT-veilederressurs, utarbeide stillingsinstruks.
samarbeid Samarbeid om delprosjektene i regionalt program for skoleutvikling.
Nye
Skole
reformer,
Videre arbeid med implementering av grunnskolereformen med særlig vekt på systematisk
lovleseopplæring og vurdering av lesekompetanse.
endringer
Barnehage
av
Endre vedtekter som følge av ny lov og innfri kravet i ny lov om at barn som fyller et år innen
betydning
utgangen av august det året det søkes om barnehage, etter søknad har rett til å få plass i barnehage
fra august.
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