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Årsrapport 2008
VIRKSOMHETSBESKRIVELSE - MÅL OG RESULTATKRAV
FAKTA OM
VIRKSOMHETEN:
Resultatenhetsleder:
Terje Storesund
Brutto utgifter i 2008:
kr. 33.920.000
Antall ansatte i 2008:
54
Antall årsverk i 2008:
49,2
Antall brukere:
370
Adresse til hjemmeside:
www.bergen.kommune.no
Søk på aktuell resultatenhet

Damsgård skole
Utviklingstrekk innenfor
resultatenhetens tjenester i 2008

Damsgård skole er en barneskole med ca 370 elever (31.12.08)
Skolen har arbeidet systematisk med forbedring av
leseopplæringen og med grunnleggende ferdigheter i
matematikk. Det har også vært et mål å fullføre arbeidet omkring
IUP og stegark.
Skolebygningen lider av dårlig vedlikehold, og vi ser frem til den
bebudede oppgraderingen av skolens fasader. Vi har imidlertid
også store etterslep i innvendig vedlikehold, noe som påvirker
læringsmiljøet.
Tidlig innsats har vært en viktig innfallsvinkel for vårt pedagogiske
arbeidet. Vi gjennomfører ressursuke på 2.trinn (Tverrfaglig
"scanning") og bruker ressurser på sansemotorisk trening. De
lavere klassetrinnene blir prioritert mht. timeressurser.

Resultatenhetens hovedmål /
satsingsområder i 2008 - måloppnåelse
* Individuelle utviklingsplaner for alle elevene
Alle elevene på Damsgård skole har nå IUP.

* Matematikk
Dette skoleåret har vi fokusert på matematikkfaget og
implementert kartleggingsverktøy for tallforståelse (”Alle teller”) i
skolens rutiner. 2 lærere har også i år deltatt på
novemberkonferansen i Trondheim. Vi har også gjennom
erfaringsutveksling innad og intern kursing spredd kompetansen
på skolen. De reviderte stegarkene og den lokale fagplanen har
vært et godt verktøy for arbeidet med faget på Damsgård skole,
og det skal være en klar sammenheng mellom arbeidet med IUP
og satsningen på enkeltfag.
* Digital kompetanse
Vi har arbeidet mye med digital kompetanse og ”It`s learning”. Vi
har brukt en del fellestid til intern kursing av lærerne. Det har vært
et mål at arbeid med digital kompetanse skal gjenspeiles i
fagplanene. Skolen er i gang med å utstyre alle klasserommene
med smartboard. Lærerne har gjennom en kursrekke fått
opplæring i bruk av disse.
* Lese og skriveopplæringen
I løpet av høsten 08 og våren 09 er lærerne kurset internt i ”SOL”
(Systematisk Observasjon av Lesing), et kartleggingsverktøy i
leseutviklingen. Vi har startet med ”soltimen”(lesestimulering) i
småklassene.
Hensikten har vært at hver elev skal få bedre tilrettelagt
leseopplæring. Skolen gjennomfører i samarbeid med FAU en

Danmsgård skole

Årsrapport 2008

Side 2 av 2

leseaksjon i tillegg til den kommunen står for.

Spesielle hendelser i 2008
– evt. organisatoriske endringer etc.
Ingen hendelser nevnt.

Tiltak for å bedre arbeidsmiljø,
bedre likestilling og gi lavere sykefravær

Damsgård skole har AMG-gruppe som har jevnlige møter. Det har
også årlig vært gjennomført trivselsundersøkelse i personalet på
skolen. Resultatene av disse har vært gjennomgått på
personalmøter, hvor alle har hatt anledning til å delta i analyser
og foreslå tiltak. Skolen deltar i Bergen kommune sitt
nærværsprosjekt og har laget en "visjonsplan" for å øke
nærværet på skolen.

Miljøtiltak og
energiøkonomisering

I samarbeid med FAU arbeides det med en plan for utemiljøet på
skolen.

