Skole- og kommunebidragsindikatorer
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Torsdag 19. januar
kl. 10.00 publiserer
Statistisk sentralbyrå
(SSB) en rapport
som analyserer skolebidragsforskjeller
mellom kommuner
og skoler i Norge.
Rapporten er skrevet
på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
Hva er skole- og
kommunebidragsindikatorer
En lang rekke studier
har vist at elevenes
familiebakgrunn, for
eksempel foreldrenes
utdanning, har betydning for hvor godt
elevene gjør det på
skolen. Dette betyr at
forskjeller mellom
skoler på nasjonale
prøver eller eksamensresultater, kan skyldes
forskjeller i elevenes
familiebakgrunn.
I beregningen av skolebidragsindikatorer
justeres det for familiebakgrunn som foreldrenes utdanningsnivå, husholdningsinntekt og elevenes innvandringsbakgrunn.
Skolebidragsindikatorer for småskoletrinnet er elevenes gjennomsnittsresultat i
nasjonale prøver på

skole og kommune
bidrar til elevenes
læring. Skole- og kommuneindikatorene er
begrensede, men viktige mål på skolers bidrag til elevenes læring.
Skolebidragsindikatorene på småskole – og
mellomtrinnet egner
seg godt som mål på
skolens bidrag til elevenes grunnleggende
ferdigheter i lesing og
regning og i engelsk.
På samme måte er
skolebidragsindikatorene gode mål på skolens bidrag til elevenes
læring i eksamensfaget
eleven kommer opp i.
Utover dette, sier ikke
rapporten noe om
bidrag til elevenes
læring i andre fag. Den
sier heller ikke noe om
skolers evne til å ivareta andre deler av skolers oppdrag.
Skole- og kommunebidragsindikatorene
gir ikke et uttømmende bilde av hvor godt
skolene eller skoleeier
lykkes med hele skolens oppdrag. De er
Hva måler skole- og nyttige fordi de utfylkommunebidragsin- ler den informasjonen
dikatorene
som allerede publiseSkole- og kommune- res på skole- og kombidragsindikatorene
munenivå.
som offentligjøres i
rapporten, er et mål på Lisbeth Bakkevig
hvor mye den enkelte skolesjef
barne- og ungdoms-
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5.trinn i lesing, regning og engelsk justert
for familiebakgrunn.
Skolebidragsindikatorer for mellomtrinnet
er elevenes gjennomsnittsresultat i nasjonale prøver på 8.trinn
i lesing, regning og
engelsk justert for de
samme elevenes gjennomsnittsresultat fra
nasjonale prøver på
5.trinn og justert for
familiebakgrunn.
Skolebidragsindikatorer for ungdomstrinnet har tatt utgangspunkt i den ene skriftlige eksamenskarakteren elevene får ved
utgangen av 10.trinn.
Eksamenskarakteren
er justert for de samme elevenes gjennomsnittsresultat fra nasjonale prøver på 8.trinn
og justert for familiebakgrunn.
Kommunebidragsindikatorer beregnes på
samme måte som skolebidragsindikatorer,
men tar utgangspunkt
i alle elevene i offentlig skole i kommunen.
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Her er opplysningsbrevet
som skolesjefen har sendt
ut:
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Skolebidragsindikatorer (?)
Dette er kanskje ikke
noen leservennlig
overskrift, men faktum er at i mediene
torsdag og fredag
kommer dette sannsynligvis til å bli det
store oppslaget. Utdanningsdirektoratet,
Statistisk sentralbyrå
og KS har nemlig
funnet ut at de skal
finne ut hva hver
enkelt skole og kommune egentlig bidrar
med i forhold elevenes læring.
De tar da vekk faktorer som de mener
påvirker elevenes
læring, men som ikke
er styrt av skolene.
Det kan være for
eksempel foreldres
utdanningsnivå, inn-

tekt osv. De som har
laget tallene, har da
enkelt sagt tatt utgangspunkt i at det er
tre faktorer som påvirker resultatene på
prøver; elevens bakgrunn, tilfeldigheter
og det skolen faktisk
har lært eleven. Dette siste punktet har
de så satt tall på.
For tabloide journalister er dette garantert velkomment, vi
får nok lister over de
beste og dårligste
skolene og kommunene i Norge, samtidig som vi nok også
vil få vite hvilke skoler som er best og
dårligst i byen.
Tallene for barneskolene tar utgangspunkt

i nasjonale prøver i 5.
klasse og ser også på
hvordan det har
fungert i 8.klasse. En
ser på resultatene
over flere år.
For vår del er ikke
tallene fullgode.
Trinn med under 20
elever i klassen vil
ikke bli offentliggjort. Det gjelder oss
ganske mange år. I
tillegg har mange av
våre elever historisk
sett vært vurdert på
Rossabø, vi har derfor liten historikk i
disse tallene.
Skolesjefens informasjonsskriv om
dette kan du lese på
baksida av denne
avisa.

Planleggingsdag mandag 23.1.
Mandag 23.1. er Alle våre ansat- Derfor er både
det planlegte skal da på
skole og sfo
gingsdag.
kurs.
stengt.
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Foreldreundersøkelsen 2017

Foreldrene
på
Brakahaug
er best i
landet!

Tidligere har vi hvert
eneste år hatt en foreldreundersøkelse, der
alle foreldre oppfordres til å si hva de mener om skolen. Etter
hvert har vi sett at
tallene er såpass stabile
at vi har gått over til å
gjøre dette annethvert
år. Vi gjennomførte
ikke en slik undersøkelse i fjor, så det betyr
at i løpet av relativt
kort tid vil dere bli
bedt om å svare på en
del spørsmål som angår driften av skolen.
Normalt har vi hatt en
enormt god oppslutning om denne under-

søkelsen, og det gjør
igjen at vi kan stole på
de tallene vi får. Der
andre skoler har vært
fornøyde med 25%
deltakelse, har vi snakket om en svarprosent
på rundt 80! Det vil vi
gjerne fortsette med.
Vi kommer derfor til å
oppfordre elevene til
henge etter foreldrene
sine i år igjen. Vi lager
en konkurranse mellom klassene, og konkurranser er til for å
vinnes!
Undersøkelsen blir
gjennomført digitalt,
og hvert barn har ”en
stemme”. Det betyr at

foreldre med flere barn
på skolen, vil få flere
mailer. Det kan være at
skolen oppleves forskjellig alt etter hvilken
klasse en hører til.
Samtidig vil skilte foreldre med ett barn på
skolen bare få en svarmulighet. Her må en
enten samarbeide om
svaret eller la den ene
få ansvaret.
Det kan bli litt mas,
både fra elevene og fra
skolens ledelse, men
husk at det er til alles
beste at vi får skikkelige svar. Dette er viktig
i den videre utviklingen av skolen.

Skolebiblioteket har hatt rekordutlån
Hvor mange bøker
låner elevene på Brakahaug på elevbiblioteket i løpet av et
kalenderår?
Nylig hadde vi en konkurranse der alle elever og voksne ble
oppfordra til å svare
på dette spørsmålet,
og den eneste hjelpen
vi fikk, var at det var
rekord i 2016.
Du som leser dette,
kan jo selv prøve å

gjette. (Vi er 163 elever og går på skolen i
38 uker i løpet av et
skoleår.)
Vi har de siste årene
brukt litt penger på å
oppgradere biblioteket
til også å gi et godt
tilbud til elever fra 5.7.klasse. Det betyr
blant annet at vi har
utvida utvalget av engelske bøker .
Det er derfor kjekt å
se at bibliotekar Hå-

kon og vi andre får
igjen for satsingen.
Tilbake til konkurransen, det var ingen
voksne som vant, den
beste voksne kom på
6. plass. Hvem som
egentlig var best, blir
avslørt på neste fellessamling.
Riktig tall var 5642 bøker,
nesten ei bok pr elev hver
eneste uke gjennom hele
skoleåret.

BRAKAHAUG—ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE
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Økonomi
Vi har
kontroll på
økonomien
så langt.

Regnskapet 2016 er
ennå ikke helt klart,
men vi vet allerede
nå at vi har drevet
med et overskudd. Vi

har også tatt en del
innkjøp, som gjør at
vi forhåpentligvis
slipper litt billigere
utover 2017. Vi ser

ut til å ha litt mindre
penger totalt dette
året, men tror vi skal
ha kontroll også i år.

Hent fat!
Vi er veldig takknemlige for alle som stiller
opp med kaker ved
diverse anledninger.

Vi er til og med såpass
takknemlige at vi ønsker at alle skal få fatene sine tilbake. Det

står en stabel på kjøkkenet nede, og vi håper eierne har anledning til å hente dem.

6.kl. til Røvær
6.klassse skal til Røvær på leirskole i vår.
De har vært heldige

med tidspunktet, de
møte for foreldre på
skal dra 29.5. Det blir skolen 21.2. klokka
et eget orienterings17.30.

Foreldretips
Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet har
laget ei ny nettside der
foreldre kan finne
”faglig kvalitetssikret

informasjon om
hvordan de kan forstå
barnet sitt bedre.”
Nettsiden inneholder
artikler, filmer og

enkle oppgaver.
Du finner sida på foreldrehverdag.no .

Sfo
SFO har en egen idretts-sfo for de eldste
elevene. De vil nå
begynne å jobbe med
et eget idrettsmerke
utarbeida spesielt for

vår skole. Det kan tas i
bronse, sølv og gull.
Elever i 1. og 2. klasse
vil også få anledning
til å prøve seg på
bronsemerket.

SFO vil ellers ha en
konsert med Rossabø
skolekorps tirsdag
24.2. klokka 13.00. I år
er flere av aspirantene
fra vår skole.

Fredagsklubben i gang igjen
Fredagsklubben starter opp igjen fredag
20.1. Den er for elever i 5.-7.klasse. Klub-

ben er drevet på dug- Vi håper på positive
nad og 5a og 5b vil bli svar fra dem som blir
bedt om å stille med spurt.
voksne 3.2. og 17.2.

