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Sak 04/2016:

Elevundersøkelsen - resultater

Margrethe informerte om resultatene på undersøkelsen. Byafossen skole gjennomfører
undersøkelsen på 5. – 7. trinn. Dette for å kunne følge klassene i tre år, og se en utvikling, og
for å få med et bredere utvalg.
Både sammenliknet med oss selv over tid og med andre scorer vi godt på trivsel, motivasjon,
støtte fra lærerne, vurdering for læring, medvirkning og fysisk læringsmiljø. På spørsmål om
elevene oppfatter at det er et trygt miljø scorer vi høyere enn tidligere på trygghet, og scorer
likt med forrige år når det gjelder mobbing. Dette er litt lavere score sammenliknet med andre.
Når det gjelder arbeidsforhold og læring scorer vi dårligere En del av punktene kan vi jobbe
videre med og bli flinkere på. Spesielt punktet arbeidsro scorer vi lavt på. Lærere og ledelsen
har en oppfatning av at arbeidsroen generelt er god på mellomtrinnet. Lærerne må snakke med
elevene om hvorfor de har svart som de har gjort. Lærerne må også snakke med elevene om
hva som er god arbeidsro ut i fra hvilken aktivitet som foregår. Her må vi legge inn ekstra
jobbing for å bli bedre.
Når det gjelder mobbing må vi fortsette å jobbe godt forebyggende. Skolen har gode
prosedyrer på håndtering av mobbing. Skolen oppfordrer elever og foreldre til å si fra, og alle
ansatte må varsle rektor skriftlig ved mistanke om mobbing.
Sak 05/16:

Foreldreundersøkelsen – resultater

Margrethe gikk gjennom en PowerPoint som er utarbeidet av Robert Ertsås, der alle skolene i
kommunen blir sammenlignet. Svarprosent på undersøkelsen ved Byafossen skole var på 63
%
Skolen scorer jevnt over godt på trivsel, motivasjon, hjem – skole- samarbeid, positive
forventninger, kommunikasjon heim – skole, trygt miljø og fysisk miljø og materiell.

Håndtering av mobbing, arbeidsro i timene og veiledning fra skolen, stikker seg ut som et
punkt vi må jobbe mer med. De to første punktene er sammenfallende med
elevundersøkelsen.
Sak 06/16:

Sykling til/fra skolen

Skolen sendte ut et brev høsten 2015 med en anbefaling om at elevene ikke sykler til skolen
før de har tatt sykkelprøven i 4. klasse, etter vedtak i FAU og SMU. Vi ser at elever helt ned i
1. klasse sykler til skolen. Skolen har fått flere henvendelser om at små elever sykler flere i
bredden på trafikkert vei.
Vedtak: Skolen sender ut nytt skriv til foreldrene.
Sak 07/16:

Ressurser skoleåret 2016/2017

Skolen har fått en økning på 23 rammetimer i forhold til inneværende år.
I tillegg har skolen fått kr. 131.047,-.
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