
RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

Torsdag 26. Mars 2015 

Kl. 09.00 - 12.00 
 

SKOLENS DAG I 

BYSTYRET. 

 



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

SKOLENS DAG I BYSTYRET 
•                      

•        Velkommen v/komitéleder Jens Høibø 
                        Kulturelt innslag ved kulturskoleelev 

 

•    Tilstandsrapporten for grunnskolen i Risør kommune 
•                                    Status og utfordringer v/kommunalsjef Inger Bømark Lund 

•                                                          Kort pause 

                                      “Hvordan står det til i Risør?”  
•                                   Tanker og utfordringer v/Karen Junker, utdanningsdirektør i Aust-Agder 

 

•                   Refleksjoner rundt skoleeierrollen  
•                               v/Torbjørn Henrik Torblå, seniorrådgiver KS Agder 

 

•                         Avslutning og lunsj kl. 11.30-12.00 

 



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

SKOLENS DAG I BYSTYRET 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen  

             i Risør kommune 

 

               Status og utfordringer 



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

SKOLENS DAG I BYSTYRET 

 

Status: 

 

• Resultatene fra læringsmiljøindeksene i 

tilstandsrapporten forteller at Risørelevene opplever 

god støtte fra sine lærere, at det er kultur for læring og 

at de føler mestring. 

 

• Elevene rapporterer at det er lite mobbing i skolene i 

Risør. 
. 



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

SKOLENS DAG I BYSTYRET 

• Status fortsetter: 

 

• Grunnskolepoengene fordelt på en periode over 

de tre siste år viser at elevene i Risør kommune 

har lavere skår enn gruppene vi sammenligner 

oss med, men en jevn stigning gjennom de 

samme tre år. 

 



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

SKOLENS DAG I BYSTYRET 

               

 Målsetting:  

    

       Høyne skoleresultatene. 
 

Vi skal ha skoleresultater over landsgjennomsnittet 

   (Kommuneplanen 2014-2025) 

 



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

SKOLENS DAG I BYSTYRET 

Utfordringer: 

 

   Utdanningsnivået i befolkningen. 

    

    Folkehelsebarometer 



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

SKOLENS DAG I BYSTYRET 

• Utfordringer fortsetter: 

• Hensiktsmessig og riktig bruk av 

ressurser—økonomisk kapital (tildelte 

rammer) og human kapital. 

• Enhetlig plattform for skolene i Risør 

• Rett kompetanse på rett sted til rett tid 



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

SKOLENS DAG I BYSTYRET 

Tiltak: 

Formålstjenlig sammensetning av personell 

og kompetanse i kommunen utredes. 

Videreutdanning av lærere (KFK)samt  ny- 

rekruttering og veiledning av nyutdannede 

lærere skal sikre nødvendig og 

hensiktsmessig pedagogkompetanse i 

Risør skolene. 

 



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

SKOLENS DAG I BYSTYRET 

• Tiltak fortsetter: 

• Tidlig innsats 

• Fokus på overganger 

• Klasseledelse 

• Vurdering for læring 

• Matematikk—(realfagskommune?) 

• Engelsk 

 

 



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

SKOLENS DAG I BYSTYRET 

• Tiltak fortsetter: 

• Innarbeidelse av LP (Læringsmiljø og 

pedagogisk analyse)-modell i daglig drift. 

 

• TILF (tidlig innsats i lærende fellesskap) 

   er  implementert i kommunens  

   barnehager. 

 



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

SKOLENS DAG I BYSTYRET 

Tiltak fortsetter: 

• Ungdomstrinn i utvikling—Risør med i 

Pulje 1—   Klasseledelse og regning 

(valgte temaer) 

 

• Oppvekstplan under arbeid. 


