
PERSONALPLAN  

FOR  SJETNE SKOLE 

2017/2018 
  

 

 

 
Nye Sjetne skole er planlagt ferdig i januar 2019. Da vil vi få nybygg for ungdomstrinnet 

som er “plugged in” i skolens nåværende hovedbygg.  

Skolen skal i byggefasen være på Brøset interimskole og vi er nå i ferd med å flytte våre 
elever over dit. 



 

 

 
 

Slik vil skolens aula fremstå i januar 2019. 

Dette blir skolens hjerterom som skal huse fellessamlinger og forestillinger. 
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ORGANISERING OG ANSVARSFORDELING 
VED SJETNE SKOLE 
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STILLINGSBESKRIVELSER - OPPGAVER OG 
ANSVAR 

 
 
 
 
 

Rektor er enhetsleder og har totalansvar for alle områder av skolens virksomhet. Rektor har 
som oppgave å lede virksomheten i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Dette skal skje i 
samarbeid med lederteamet og de tillitsvalgte. Rektor har delegert myndighet etter forskrift til 
opplæringsloven på en rekke områder, beskrevet i kommunens delegasjonsreglement. Rektors 
arbeidsoppgaver:  

● Personalansvar og delegering av dette. 
● Organisering av arbeidet 
● Ansvarlig for opplæringen 
● Målstyring  
● Pedagogisk utviklingsarbeid 
● Økonomiansvar 
● Ha oversikt over kategoriserte elever 
● Ansvarlig for HMS-arbeidet på skolen 
● Kontaktperson for brukerråd, FAU og andre kommunale enheter 
● Ekstern kommunikasjon 
● Deltakelse i rektormøter, dialogmøter, strategikonferanse og lignende 
● Bistå avdelingslederne i krevende elevsaker 
● Fatte vedtak vedr. §9a Elevenes skolemiljø 
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Avdelingsleder skal delta i ledermøter, bistå rektor i arbeidet med å lede skolen i det daglige 
og i planleggingsarbeidet. Spesielle ansvarsområder for avdelingsleder er listet opp nedenfor. 
I tillegg kommer andre oppgaver gitt av rektor, etter behov.  

● Stedfortredende nr.? 
● Delta i skolens lederteam 
● Planlegge skoleåret og utarbeide timeplan for skolen i samarbeid med lederteam, samt 

oppdatere timeplanen underveis i skoleåret 
● Planlegge stillinger og utarbeide timeplaner på SFO i samarbeid med baseleder. 
● Personalansvar; medarbeidersamtaler og sykefraværsoppfølging. 
● Vikaransvar 
● Lede storteam-møter 
● Bidra til å gjennomføre skolens årsplan 
● Bistå rektor i tilsettingsprosesser, herunder delta på intervjuer 
● Organisere kartleggingsprøver og oppfølging av resultat 
● Ansvar for overgang barnehage og skole etter gjeldende plan 
● Ansvar for å lage avtaler på 3.,4. og 6.trinn om svømming og følge opp disse, samt 

orientere avdelingsleder 5.-7.trinn om dette. 
● Samarbeide med avdelingsleder 5.-7. og Okstad skole, rundt overgang 4.-5.trinn 
● Saksbehandler i ESA på trinnrelaterte elevsaker 
● Hjelpe nye lærere med å finne seg til rette på trinnet og informere om aktuelle rutiner 

som gjelder for ansatte på skolen 
● Bidra til at felles undervisningsmateriell oppdateres og holdes ved like. 
● Ansvar for kartlegging og rapportering særskilt norsk og tospråklig fagopplæring 
● Ansvar skolens årshjul eget hovedtrinn. 

 

 

 

 

Avdelingsleder skal delta i ledermøter, bistå rektor i arbeidet med å lede skolen i det daglige 
og i planleggingsarbeidet. Spesielle ansvarsområder for avdelingsleder er listet opp nedenfor. 
I tillegg kommer andre oppgaver gitt av rektor, etter behov. 

● Stedfortredende nr.? 
● Delta i skolens lederteam 
● Personalansvar; medarbeidersamtaler og sykefraværsoppfølging. 
● Vikaransvar 
● Lede storteamsmøter 
● Planlegge skoleåret og utarbeide timeplan for skolen i samarbeid med lederteam, samt 

oppdatere timeplanen underveis i skoleåret 
● Bistå rektor i tilsettingsprosesser, herunder delta på intervjuer 
● Organisere nasjonale prøver på 5. trinn og oppfølging av resultat 
● Organisere elevundersøkelsen på 7. trinn og oppfølging av resultat 
● Samarbeide med avdelingsleder 8.-10. rundt overgangen til ungdomsskolen. 
● Saksbehandler i ESA på trinnrelaterte elevsaker 
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● Administrativt arbeid med skriftlig og muntlig eksamen. Informere om regelverk, 
organisere gjennomføringen, ha kontakt med eksterne aktører som Fylkesmann , 
fagstab og sensorer, samt håndtere klagebehandlingen 

● Hjelpe nye lærere med å finne seg til rette på trinnet og informere om aktuelle rutiner 
som gjelder for ansatte på skolen 

● Bidra til at felles undervisningsmateriell oppdateres og holdes ved like  
● Ansvar for kartlegging og rapportering særskilt norsk og tospråklig fagopplæring 
● Ansvar skolens årshjul eget hovedtrinn. 

 

 
 
 
 
 

 

 

Avdelingsleder skal delta i ledermøter, bistå rektor i arbeidet med å lede skolen i det daglige 
og i planleggingsarbeidet. Spesielle ansvarsområder for avdelingsleder er listet opp nedenfor. 
I tillegg kommer andre oppgaver gitt av rektor, etter behov. 

● Stedfortredende nr.? 
● Delta i skolens lederteam 
● Personalansvar; medarbeidersamtaler og sykefraværsoppfølging. 
● Vikaransvar 
● Lede storteamsmøter 
● Planlegge skoleåret og utarbeide timeplan for skolen i samarbeid med lederteam, samt 

oppdatere timeplanen underveis i skoleåret 
● Bistå rektor i tilsettingsprosesser, herunder delta på intervjuer 
● Samarbeide med avdelingsleder 5.-7. rundt overgangen 7.-8.trinn 
● Organisere nasjonale prøver 8. og 9. trinn og oppfølginga av resultat 
● Organisere elevundersøkelsen på 10. trinn og oppfølging av resultat 
● Organisere skriftlig eksamen 
● Organisere lokalgitt eksamen 
● Administrativt arbeid med valgfag og fremmedspråk/arbeidslivsfaget. 
● Saksbehandler i ESA på trinnrelaterte elevsaker 
● Hjelpe nye lærere med å finne seg til rette på trinnet og informere om aktuelle rutiner 

som gjelder for ansatte på skolen 
● Bidra til at felles undervisningsmateriell oppdateres og holdes ved like  
● Ansvar for kartlegging og rapportering særskilt norsk og tospråklig fagopplæring 
● Ansvar skolens årshjul eget hovedtrinn. 
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● Bistå avdelingsleder i planlegging av arbeidet på SFO. 
● Vikar-ansvar på SFO. 
● Planlegge skoleåret og utarbeide timeplaner for barneveiledere i SFO, i samarbeid 

med lederteam, samt oppdatere timeplaner underveis i skoleåret 
● Veilede lærlinger 
● Skolens brannvernleder 
● Ansvar for Hypernett 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hovedansvaret for skolens sosialpedagogiske arbeid. Sosiallærer samarbeider med 
kontaktlærerne om å løse elevkonflikter, mobbing, tilpasningsproblemer, skulk og 
adferdsproblemer.  Sosiallærer inngår i skolens fagteam, og har ansvar for følgende 
arbeidsoppgaver:  

● Følge opp funn i Elevundersøkelsen 
● Tilrettelegge for innblikk-samtaler ved behov 
● Delta på nettverksmøter, Lerkendal Forum 
● Delta på møter i fagteam etter oppsatt plan 
● Delta på ansvarsgruppemøter ved behov 
● Samarbeide med og veilede elevassistenter og lærere i forhold til enkeltelever 
● Samarbeide med instanser utenfor skolen (Ressurssenteret for barn og unge, politiets 

forebyggende-gruppe og andre etter behov). 
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● Være støttespiller for elevene i forbindelse med sosialpedagogiske tiltak i elevmiljøet 
 

 
 
 
 
 

 

Rådgiver har ansvaret for rådgivingsarbeid i forbindelse med overgangen mellom grunnskole 
og videregående skole, overgangen mellom barneskole og ungdomstrinn. Rådgiver inngår i 
skolens fagteam, og har ansvar for  følgende arbeidsoppgaver: 

● Informere 10.klasser om videregående opplæring, som også innebærer individuelle 
veiledningssamtaler med alle elever på 10.trinn om eget valg i så henseende 

● Vurdere sammen med kontaktlærere hvordan elever med ulike behov skal søkes inn til 
videregående 

● Ha møter om videregående opplæring med foresatte og elev etter behov 
● Følge opp karrieredager og hospitering i videregående skole 
● Informere foresatte om prosedyrer og framdriftsplan på foreldremøtet i starten av 10. 
● Delta i relevante møter (ansvarsgrupper, fagteam, utvidet ledermøte, nettverksmøte) 

og ved behov kalle inn til og skrive referat fra møter, og ellers ha tett kontakt med 
samarbeidsaktører som BFT, BUP, Skoleteam og politi 

● Koordinere faget Utdanningsvalg (UV) i samarbeid med avdelingsledere 
● Være kontaktperson for bedrifter og næringsliv i nærområdet, herunder PRYO-uka 

 

 

 

 
Har hovedansvaret for skolens spes.ped.arbeid, det vil si lese-/skrivevansker, faglige 
problemer, kartlegging, kvalitetssikring av IOP og halvårsrapporter. Er skolens hovedkontakt 
mot BFT Lerkendal og BFT Lerkendal, Dalgård skole og kompetansesentrene. 
Spes.ped.koordinator inngår i skolens fagteam, og har ansvar for følgende arbeidsoppgaver: 

● Følge arbeidsløypa ved bekymringsmelding fra lærere 
● Skrive henvisninger, søknader (skoleplass, hjelpemidler) og referat der dette er aktuelt 
● Utarbeide enkeltvedtak og støtte kontaktlærere i skriving av IOP og IOP-rapporter 
● Delta i relevante møter innenfor fagfeltet (fagteam, ansvarsgruppemøter, ledermøter, 

støtteteam) 
● Organisere spesialpedagogisk tilbud på trinn sammen med trinnets lærere 
● Til enhver tid ha god oversikt over alle elever med særskilte behov og tilpasninger 
● Delta i planlegging, organisering og ressursfordeling av skolens spes.ped.arbeid 
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Kontaktlærer er i utgangspunktet enkeltelevens nærmeste kontaktpunkt, og følgelig den som 
har hovedansvar for i informasjon og involvering/oppfølging i alt arbeid med enkeltelever på 
skolen. Dette innebærer nært samarbeid med foresatte, faglærere, elevassistenter, skolens 
fagteam og rektor. 

ELEV/HJEM-SAMARBEIDET: 

● Minst to planlagte elev-foreldresamtaler i skoleåret. Bringe informasjon fra samtalene 
videre til faglærere og evt. avdelingsleder SFO. 

● Oppfølging av meldebok. (Kun melding om fravær og permisjonssøknader). Lærer 
innvilger inntil 2 dagers permisjon. 

● Ved skader kontaktes elevens foreldre/foresatte. 
 

ADMINISTRASJON: 

● Kontaktlærergruppas sammensetning vurderes ved slutten av hvert skoleår i samarbeid 
med de andre kontaktlærerne på trinnet. 

● For ungdomstrinnet: Følge opp varsel ved fare for nedsatt karakter i orden og 
oppførsel og ikke vurdering i fag. 

● Følge opp elever med behov for medisinering i løpet av skoledagen. 
● Følge opp skolefraværs-rutiner 

 
SOSIALPEDAGOGISK: 

● Være aktiv i forhold til avdekking av mobbing/vold/rasisme. Stille spørsmål om slike 
forhold i elevsamtaler og kontaktsamtaler. 

● Anvende skolens prosedyre mot mobbing. Dokumentere tiltak. 
● Videreformidle uløste saker til sosiallærer/skoleledelsen. 
● Vurdere behov for ulike kontaktformer  med elevene i kontaktlærergruppa, f.eks egne 

møter med kontaktlærergruppa/deler av kontaktlærergruppa . 
 

TILPASSET OPPLÆRING: 

● Gjennomføre strukturerte elevsamtaler. 
● Ta ansvar for utarbeiding av planer for tilpasset opplæring i samarbeid med 

faglærer. Melde fra til spes.ped.koordinator om elever som ikke nyttiggjør seg 
undervisningen. 

● Ta ansvar for utarbeiding av IOP og IOP-rapporter i samarbeid med 
spes.ped.lærer. Spes.ped.rådgiver brukes som støtteperson ved behov. 
 

ELEVDEMOKRATI: 

● Legge til rette for/støtte elevene i elevrådsarbeidet. 
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● Legge til rette for elevmedvirkningsområder;  
årsplan/tema/prosjekter/arbeidsmåter/aktiviteter . 
 
 

 

 

Faglæreren har som sitt viktigste ansvarsområde å gi god faglig opplæring og arbeide aktivt 
for et godt læringsmiljø. Dette skal skje i nært samarbeid med elevene, kontaktlærer, 
klasselærerråd, trinnleder, rådgiver, sosiallærer og skolens ledelse. Dette innebærer følgende 
arbeidsoppgaver: 

● delta på teammøter 
● rapportere fortløpende om fravær og anmerkninger 
● delta på foreldremøter ved behov 
● gi elevene individuell muntlig veiledning om måloppnåelse i faget  
● informere elevene om vurderingskriterier og vurderingsgrunnlag i faget 
● informere kontaktlærer om elevenes faglige utvikling og innsats i faget i forkant av 

kontaktsamtaler  
● lage periodeplaner/arbeidsplaner i eget fag. 
● lage tilpassede planer for elever i eget fag  
● varsle kontaktlærer dersom en elev har faglige eller sosiale problemer  
● ta ansvar for faglig oppfølging av enkeltelever ved langvarig sykdom 
● delta i samarbeidet om tverrfaglige undervisningsopplegg og sosialpedagogiske 

opplegg 
● ta ansvar for aktiviteter i skolens årshjul innen eget fag 
● drive aktivt HMS-arbeid jmf. Opplæringsloven Kap 9A 

 

 

 

Elevassistenten skal arbeide målrettet i forhold til enkeltelever og grupper av elever. 
Elevassistenten skal samarbeide tett med elevens kontaktlærer og faglærere og være en 
støttespiller for eleven i skolehverdagen. Ved behov skal elevassistenten være tilsynsperson 
for elever før/etter skoletid. Dette innebærer følgende arbeidsoppgaver: 

● støtte eleven i læringsarbeidet under veiledning fra faglærer og kontaktlærer 
● følge opp elevens arbeidsplaner 
● elevassistenten skal kjenne godt til elevens IOP 
● være en synlig voksenperson i elevmiljøet 
● varsle kontaktlærer dersom en elev har problemer 
● delta og bidra med sin kompetanse i aktuelle samarbeidsmøter 
● planlegge og gjennomføre tiltak for enkeltelever når det gjelder motivasjon og læring 

av sosiale ferdigheter 
Ansvarsområdene inneholder mål for arbeidet og konkrete oppgaver for ansatte. Sammen med 
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arbeidet i skolens råd og utvalg skal dette sikre at elevenes rettigheter i forhold til 
opplæringsloven blir oppfylt. Det skal også sikre at skolens arbeid er i tråd med 
læreplanverket og lederavtalen. 

 

 

 
● Være saksbehandler for elever som flytter til og fra skolen 
● Ekspedisjon og mottak av alle 

henvendelser mellom kl. 0800 og 
1530 

● ERV (system, fakturabehandling, 
økonomiske prognoser og rapporter 
m.m.) 

● ESA (system, opprette saker, arkiv, 
elevpermisjoner m.m.) 

● Bluegarden (system, tilsettinger og 
endringer, permisjoner, fravær, 
refusjon av utlegg m.m.) 

● E-handel  
● Extens (system, alle registre, koble 

elever/grupper/fag/lærere, 
fortløpende endringer m.m.) 

● Terminkarakterer og vitnemål 
● Kontaktgrupper gmail. 
● Lønn (lønnskjøring) 
● Refusjoner 
● Sykeoppfølging (teknisk) 
● Personalmappene (arkiv, 

vedlikehold og utsending) 
● Postmottak (e-post og vanlig post 

ut/inn, pakker, posthyllene) 
● Skoleskyss (CERT) 
● Annet forbruksmateriell, 

kontorrekvisita og førstehjelp 
(oversikt og innkjøp) 

● Nøkkelsystem (utlån, kort, 
registrering, etterfyll m.m.) 

● Alarm og sentral låsing (system, 
kontakt med Stanley, avbestille 
alarm m.m.) 

● Lister (elever, ansatte) 
● Skolestartere og elever fra Okstad 

skole 5.trinn (vedtak om skoleplass, 
klasselister) 

● Velferdstjeneste (lunsjer, blomster, 
gaver, jubileum m.m.) 

● Kaffekassa (oversikt, innkjøp 
manuelt og e-handel) 

● Rekvisisjoner 
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MØTEPLAN 
 
 
 

 Hvem Når Hva 

Ledermøte Skolens 
lederteam 

Et hovedmøte i 
uka. 

Administrere og utvikle skolen. 

Planlegge fellestid/SFO-team, 
utviklingsområder. 

Rektors 
møte med 
avdelingsled
ere 

Avdelings- 

leder 

ukentlig Hovedtrinns/SFO-relaterte saker. 

Fellesmøte 

1.Fellestid 

 

2.SFO-team 

 

1.Alle 
lærere 

2.Barneveil
edere  

 

 

1 ½ time hver 
uke 

 

Administrere og utvikle skolen. 

Teammøte 

etter fast 
mal. 

Alle lærere 
og 
assistenter 
som er 
tilknyttet 
teamet.  

Ett møte 1 ½ t 
i uken. Avsatt 
tid utenom 
elevenes 
skoledag 

 

Administrere og utvikle eget trinn. 

 

Møte 
fagteam 

Rektor, 
helsesøster 
og 
rådgivere. 

Eksterne 
BFT 

Etter oppsatt  

møteplan. 

Informasjon om elevsaker det arbeides 
med. Vurdere hvilke tiltak som bør settes i 
verk 

 
Det skrives referat fra møtene (med unntak av fagteam) som legges ut på skolens 
fellesområde for alle ansatte. Referatene vurderes i forhold til personopplysninger, 
datasikkerhet og de ansattes taushetsplikt. 

 
 
 
 
 
 

11 
 



TRINNVIS ORGANISERING 
Skolen er organisert årstrinn. Hvert trinn holder til på sitt eget areal/klasserom. Skolen 
forsøker i størst mulig grad å gi lærerne undervisning og arbeidsoppgaver på sine respektive 
trinn.  Kontaktlærerne skal ha så mye tid med egne kontaktelever som mulig. Ved 
sammensetting av teamene vil behovet for fagkompetanse og helhetstenking bli vektlagt.  

Lærernes arbeidsrom vil fra skoleåret 2017/2018 være sentralisert og organisert i 1.-5.team og 
6.-10.team. 

 
 
 
 

REKRUTTERING 
 
 
 

Mål 
Skolens mål og prioriterte områder vil bli vektlagt ved tilsettinger. Ved nytilsettinger vil 
skolens behov for faglig kompetanse og søkers personlige egnethet bli vektlagt.  
 
Utlysing 
Utlysing skjer etter kommunens portal (WebCruiter). Vi vil vektlegge kompetanse som er 
nødvendig for den aktuelle stillingen og kompetanse som er ønskelig for skolen i forhold til 
personalplanen. Det legges vekt på personlig egnethet.  
 
Tilsetting 
Trondheim kommunes rutiner og retningslinjer følges.  
 
Tilsettingsbrev 
Alle tilsatte skal ha tilsettingsbrev i tråd med Arbeidsmiljøloven og maler utarbeidet av 
rådmannen.  
 
Introduksjon av nytilsatte  
Selv om det er vemodig å av ulike årsaker miste en medarbeider, vurderer vi det som sunt å få 
tilført nye medarbeidere. Nytilsatte blir sett på som en stor ressurs for kulturen i 
organisasjonen. Det gjennomføres en egen årsplan for nytilsatte som gir vedkommende best 
mulig start på nytt arbeidssted og som ivaretar forutsetningene for prøvetid. Skolen har 
mentorordning i tillegg til oppfølging ved aktuell avdelingsleder.  
 
Krav om attester 
Nytilsatte i kommunen, både faste og vikarer, leverer politiattest og taushetserklæring.  
 
Studenter 
Skolen ser på det som sitt samfunnsmandat å bidra til utdanningen av nye, gode lærere. Sjetne 
skole har en lang tradisjon med studenter, og opplever disse som en ressurs for skolen. For 
tiden har vi en samarbeidsavtale med NTNU.  
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PERSONALUTVIKLING 

På bortreiseseminar i mars 2015 ble personalet enige om følgende voksenstandarder. 
Hver enkelt voksenstandard brytes ned i tipsplakater. 

 
 

SJETNE SKOLES  VOKSENSTANDARDER. 
Slik forholder vi oss til våre elever, foresatte og kolleger. 

  
  
VI SKAPER TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE 
  
VI HAR POSITIVE FORVENTNINGER SLIK AT ALLE OPPLEVER 
MESTRING OG UTVIKLING 
  
VI VISER FORSTÅELSE OG RESPEKT 
  
VI ENGASJERER OG UTVIKLER OSS 
  
VI ER LOJALE OG FRAMSNAKKER SKOLEN OG HVERANDRE 
  
  
Utviklet på personalseminar på Oppdal, 13.03.2015 
 

Tipsplakat voksenstandard 1 

VI SKAPER TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE 

 FOR ELEVER: FOR 
FORELDRE/FORESATTE: 

FOR KOLLEGER: 

•     Vi hilser hver 
morgen med 
navn, blikk og 
smil. 

•     Vi har klare 
regler og rutiner 
på hvert trinn. 

  
•     Vi håndhilser før 

møter. 
•     Vi er godt 

forberedt i møte 
med 
foreldre/foresatte

  
•     Vi hilser med navn 

og et smil. 
•     Vi snakker med 

nye ansikter. 
•     Vi er presise og 

ryddige. 
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•     Vi er aktive og 
synlige 
relasjonsbygger
e i møte med 
elevene, både 
inne og ute. 

•     Vi holder det 
ryddig. 

•     Vi avslutter 
dagen med 
positive ord. 

  
  

  

. 
•     Vi gir lysglimt i 

info til 
foreldre/foresatte
. 

•     Vi avklarer 
gjensidige 
forventninger til 
hverandre. 

•     Vi gir realistiske 
tilbakemeldinger til 
foreldre/foresatte
. 

  

•     Vi tar aktivt del i 
det sosiale 
fellesskapet i 
pauser og ved 
fellesarrangement. 

•     Vi er modige og 
tar opp ting med 
den det gjelder. 

  

 
 
 
 
 
 
 

Tipsplakat voksenstandard 2 
 

VI HAR POSITIVE FORVENTNINGER SLIK AT ALLE OPPLEVER 
MESTRING OG UTVIKLING 
 FOR ELEVER: FOR 

FORELDRE/FORESATTE: 
FOR KOLLEGER: 

•     Vi viser at 
vi bryr oss 
om alle. 

•     Vi har 
tydelige, 
konkrete og 
realistiske 
forventning
er til 
elevene- 
med rom for 

  
•     Vi møter 

foresatte med et 
smil og et «hei». 

•     Vi tar alltid opp 
positiv utvikling 
først. Vi blir enige 
om realistiske 
mål/utvikling/oppfø
lging av eleven. 

•     Vi er profesjonelle 

  
•     Vi roser, bekrefter og 

oppmuntrer hverandre. 
Og vi er åpne for 
hverandres verdier, 
ideer og forslag. 

•     Vi støtter 
fellesbestemmelser. 

•     Vi deler tips og 
erfaringer, og fordeler 
arbeid etter 
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utvikling. 
•     Vi 

bekrefter 
og roser 
godt arbeid. 

•     Vi veileder 
elevene på 
en bestemt, 
men varm 
måte. 
Bevisst 
bruk av 
navn, blikk, 
berøring og 
bevegelse. 

  
  

  

i kontakt med alle 
foreldre – også de 
som utfordrer oss. 

•     Vi viser at VI VIL 
VEL i ord og 
handling. 

interesser og styrker. 
•     Vi ser mulighetene, 

ikke problemene. 
•     Vi har tydelig 

fordeling av 
ansvar/oppgaver/ruller
ing. 
  

 
 
 
 
Skolens fokusområder 
Skolen vil i skoleåret 2017/2018 arbeide systematisk med relasjon lærer/barneveileder-elev. 
Samtidig vil skolens språkplan med fokus på grunnleggende lese-og skriveferdigheter 
gjennomføres og videreutvikles. 
 
 
Medarbeidersamtaler 
Det gjennomføres én organisert medarbeidersamtale for alle hvert år, og tid til denne er satt av 
i arbeidstidsavtalen til den enkelte. I hovedsak er det avdelingslederne som gjennomfører 
samtalene med lærerne, men man kan foretrekke å snakke med rektor. Samtalene og 
utviklingsmålene legges inn i Bluegarden under medarbeideroppfølging. 
 
I oppstarten av skoleåret gjennomfører rektor og avdelingsleder en medarbeidersamtale i 
team som fokuserer på teamets oppdrag og samarbeid. 
 
Ønskeskjema 
Vi sender ut en ønskeliste i januar for kommende skoleår. Hver ansatt kan sette opp ønsker, 
behov og mulige prioriteringer for sin egen post. Disse ønskene danner grunnlag for 
planleggingen av nytt skoleår og blir forsøkt innfridd inntil skolens behov og ressurser tilsier 
noe annet.  
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PERSONALET 2016/2017 

 
 
 
 Vår 2017 er alderssammensetningen for faste ansatte slik: 
 
 
Alder Antall 
Over 60 8 
Mellom 50-60 11 
Mellom 40-50 18 
 mellom 30-40 14 
mellom 25-30 2 
 
Alder 
Det er god aldersspredning i personalet. Det betyr at erfarne lærere kan gi god støtte til 
nyutdannede lærere og unge, nyutdannede lærere kan bidra med fornying. 
 
 
 
Vår 2017 er kjønnssammensetningen faste ansatte slik: 
 
Arbeidstakere Menn Kvinner 
Ledelsen  4 
Lærerpersonalet 12 25 
Barneveiledere/elevassistenter/
merkantile 

2 10 

 
 
 
Kjønn 
Det er 39 kvinner og 14 menn i personalet. Blant lærerne er det 25 kvinner og 12 menn. Det er 
altså en overvekt med kvinner, noe vi må være oppmerksom på  ved fremtidig bemanning. 
Lederteam består av 4 kvinner, så ved tilsetting av avdelingsledere må dette taes hensyn til. 
 
Som prinsipp ønsker skolen flest mulig medarbeidere i 100% stilling og en jevn balanse 
mellom kvinner og menn. Det er imidlertid alltid den beste læreren vi ønsker å ha i staben, 
uavhengig av kjønn. 
 
 
 
Fagkompetanse 
 
 
Vi har behov for flere lærere i videreutdanning i norsk. 
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Sjetne skole ønsker dyktige og engasjerte lærere.  
Skolens lærere har gjennomgående høy faglig kompetanse, og denne er svært gunstig fordelt 
mellom fag og -områder. I bemanningssituasjoner vektlegger vi faglig fordypning med 
minimum 60 stp i faget. I noen få tilfeller mangler lærer helt eller delvis formell kompetanse i 
et fag; da har det vært andre behov som har gått foran, som f eks kontaktlærer og nærhet til 
klassen, eller at tilbudet av arbeidskraft  ikke har vært som ønsket. 
 
Skolen har ikke lærere med fordypning i mat&helse. Dette er på sikt ønskelig. 
 
 
 
Utviklingsområder 
Sjetne  skole har deltatt i en rekke utviklingsprosjekter som har gitt lærerne utvidet 
kompetanse på flere områder: Skolen har gjennomført Respektprogrammet. Skolen har 
gjennomført SKU og i kjølvannet av dette ble skolens språkplan utviklet. Skolen fokuserer nå 
på relasjon voksen-elev. 
 

 
GRUNNBEMANNING 

 
 
Lærerstaben 
Lærerstaben består av kontaktlærere, faglærere og spesialpedagoger. Inneværende skoleår har 
vi 32 kontaktlærere og skolen bruker noe mer midler på denne oppgaven enn minstemålet i 
avtalene. Det er ikke ønskelig at kontaktlærer har ansvar for mer enn 20 elever, men antall 
kontaktelever må vurderes ift elevgruppas organisering  av undervisning. 
 
 
Fagteam 
Skolen skal ha en sosialpedagogisk rådgiver 5.-10.trinn og 2 spes.ped.rådgivere. Det er et 
ønske at disse ikke skal ha kontaktlærertilhørighet hvis mulig. 
 
Sekretærer 
Skolen har 2 sekretærer i til sammen 150% stilling.  
 
Lederteam 
Skolens ledelse vil skoleåret 2017/2018 bestå  av rektor (100%),  tre avdelingsledere 
(1-4/SFO, 5-7, 8-10) i (80%, 65%, 65%). 
 
SFO 
SFO har mange dyktige medarbeidere, men de fleste ufaglærte. Ved rekruttering er det viktig 
å ansette medarbeidere med kompetanse; barne-og 
ungdomsarbeidere/førskolelærere/barnevernspedagoger. 
 
 
 
Budsjett og økonomiplan 

17 
 



Skolen har god og ryddig økonomi. Regnskapsåret 2016 ga kr. 540 000 i mindreforbruk 
(1,6%), noe som blir overført til året 2017.  
 
 
 
 
_____________________       ___________________________    ______________________ 
Siv Indseth       Sissel Bjerkestrand   Katrine Thorsen Aarre 
rektor plasstillitsvalgt fagforbundet plasstillitsvalgt Utdann.for
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