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1. Tjenesteperspektivet 
1.1 Kortfattet beskrivelse av enhetens ordinære driftsoppgave 

Ungdomsskolen gjennomfører undervisning på grunnskolenivå for 8.- 10.årstrinn etter 

Kunnskapsløftet, opplæringsloven og tilhørende forskrifter. I tillegg har enheten økonomisk ansvar 

for kommunens grunnskoleelever som gjennomfører grunnskoleopplæringen 1. 10-trinn i andre 

kommuner.  

1.2 Tiltak i handlingsprogrammet for 2019 

Ungdomsskolen er involvert i ni tiltak i handlingsprogrammet for 2019 – 2022  

6.1.3 Kompetanseheving i skolen (T)  

Det er besluttet politisk at det skal være minimum seks deltakere pr skoleår. Midlene har strukket til 

et høyere antall de siste årene, etter en prioritering internt i enhetene. Med bortfall av lokale midler 

fra 2019, ønsker vi å holde målsetningen om seks lærere/år. Ved dette tidspunkt er det lovpålagte 

behovet for  videreutdanning i stor grad dekket. 

Lærere som underviser i basisfaga, norsk engelsk og eller matematikk, må ha 60 studiepoeng. I øvrige 

fag må læreren ha 30 studiepoeng. Lærere ved ungdomsskolen har 60 stp i et eller to basisfag, og i 

hovedsak 30 stp i andre fag.  

6.1.4 Fagfornyelsen 

2019: fortsette forberedelsen av innføring av ny læreplan. 2020: Ny læreplan tas i bruk. 

Høsten 2020 tas nye fagplaner i bruk for 1. – 9.klasse. Skolen planlegger å bruke planleggingsdager og 

fellestid til å forberede oppstart høsten 2020.  

6.1.5 Datautstyr i skolen  

Skolen må fornye elevpc-er gjennom leieavtale med IKT-Agder. Leieprisen blir løpende driftskostnad. 

Skolen har inneværende skoleår en pc for hver elev. Når disse skal skiftes ut og leies, blir det en årlig 

driftskostnad som må innarbeides.  

6.1.6 Mentorordning for nyutdannede lærere  

Skolen deltar i mentorordning når vi har nyutdannede lærere. Det legges til rette for veiledning for 

alle nyutdannede lærere.  

6.1.8 BTI  

Skolen deltar videre i BTI-arbeidet. Alle tilsatte har fått opplæring, og BTI tas stadig opp i 

fellessamlinger og på teama.  

6.1.10 Ungdomsslos  

Skolen benytter ungdomsslos ved behov 

6.7.14 Inneklima Risør ungdomsskole  

Alle vinduene er byttet. Solavskjerming vurderes 2019 

6.7.15 Nye toaletter  

Det er satt av midler til å forbedre eksisterende toaletter med bedre avlukker. Ungdomsskolen har 

fellestoalett der det nå blir satt inn bedre skillevegger enn i dag. Det hadde vært ønskelig med 

toaletter i hver blokk, men dette ville bety ombygging.  
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6.7.17 Overvåkingskamera  ved idrettsbygg og skoler  

Hærverk og besøk av uvedkommende ved Risør ungdomsskole, Risør barneskole og idrettsanleggene. 

FAU ved Risør ungdomsskole støtter tiltaket. Skoleområdene og idrettsanlegget er mye brukt på 

ettermiddag og kveld. Dessverre har spesielt ungdomsskolen opplevd hærverk og tilgrising. For å 

forebygge hærverk vil overvåkingskamera være nødvendig skoletid.  

1.3 Andre viktige satsinger, hendelser e.l i 2019 

Realfagssatsinga 

Realfagssatsinga fortsetter i 2019 og 2020, da som lokal satsing. Satsingen viser bedring i resultatene 

for elevene i matematikk.   

Lærerspesialister  

Våren 2019 er to av matematikklærerne ved skolen ferdig utdanna som lærerspesialister. Utdanninga 

er en del av strategien Lærerløft – På lag for kunnskapsskolen. Utdanningen skal bidra til at dyktige 

lærer opplever gode faglige utviklingsmuligheter og ønsker å fortsette å undervise. Den skal også 

bidra til å styrke profesjonsfellesskapet og utviklingen av skolen som lærende organisasjon.   

Fagfornyelsen 

Skolen har jobbet med overordnet del etter Udirs opplegg. Våren 2019 vil skolen delta i høringene til 

til nye fagplaner, og høsten vil brukes til å forberede opplæringen i nye planer for høsten 2020.  

2. Økonomiperspektivet (forhåndsutfylt) 
Se Risør kommunes årsberetning 2018 og budsjett 2019. 

3. Arbeidsgiverperspektivet 
Risør kommune bygger sin virksomhet på følgende grunnverdier (verdidokumentet)  

Likeverd 

- Behandle hverandre med respekt 

- Bli hørt og sett 

- Være inkluderende 

- Ulikhet er en styrke 

Åpenhet 

- Det er riktig å si fra om feil og mangler 

- Sikre god informasjonsflyt 

- Størst mulig grad av medvirkning i beslutningsprosesser 

- Gjensidig åpenhet mellom enhetene, ledelse og ansatte – være en «vi-kommune) 

Løsningsorientert 

- Være fleksibel, kreativ, og søke etter gode løsninger 

- Benytte ansattes ressurser og bidra til tverrfaglig samarbeid 

- Ta initiativ, vise engasjement og ta ansvar 

- Gi konstruktiv tilbakemelding 

- Være en miljøbevisst kommune 

Trygghet 

- Utvikle ansattes kompetanse 
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- Arbeidsoppgavene skal harmoniseres med egen kompetanse 

- Arbeidsplassen skal være fri for mobbing og baksnakking 

- Holde avtaler 

Opplæring og kompetanse 

Skolen har dekket kompetansekravene i de skriftlige fagene norsk, engelsk og matematikk. Det 

samme gjelder muntlige og praktisk-estetiske fag, men vi har kompetansebehov innen praktiske fag 

som valgfag og fordypningsfag.  

Lærere som underviser i fagene skal ha 60 studiepoeng i de skriftlige fagene de underviser og 30 

studiepoeng i muntlige fag de underviser.  

Innværende skoleår gjennomfører en lærer 60 studiepoeng i matematikk 8 – 13, to lærere 

gjennomfører 60 studiepoeng som lærerspesialister, en lærer har begynt videreutdanning i 

karriereveiledning. 

For høsten 2019 søker 8 lærere videreutdanning, hvorav en fortsetter til 60 stp i karriereveiledning.  

Framover vil ungdomsskolen hele tiden trenge fornyet kompetanse. Dette må skje enten via 

videreutdanning eller nytilsetting.   

Arbeidsmiljø 

Enhetsleders beskrivelse av status, behov, planer og tiltak for det kommende året 

Lærlinger 

Ungdomsskolen har hatt to læringer fram til mars, og fortetter med en læring fram til sommeren. 

Skolen skal ha to lærling til høsten.  

4. Klima-/miljøperspektivet 
4.1 Status miljøfyrtårnsertifisering 

Skolen skal følge sertifiseringen når den kommer i gang.  

4.2 Energisparing (strøm) 

Skolen har fått nye vinduer som har fjerna trekk. Klasserommene blir da lunere og støy fra vei er også 

redusert.  

4.3 Andel el-biler, evt. sykler/el-sykler 

Ikke aktuelt for skolen  

4.4 Avfallshåndtering (plast, engangsartikler m.m) 

Skolen kildesorterer plast, papir og matavfall.  

4.5 Bruk av økologisk mat 

Skolekantina bruker økologisk mat der det faller seg naturlig.  

 


