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Skolekontor

Mykland skole 
15 elever

Blakstadheia 
skole                   

97 elever

Froland 
barneskole     
477 elever

Froland 
ungdomsskole 

215 elever
Froland PPT

Froland 
kulturskole

Froland 
voksenopplæring



Skolen i Froland består av

• Skolekontoret (virksomhetsleder/skolesjef)
- Overordnet økonomistyring og rapportering, 

utviklingsarbeid, tilsyn og rapportering, voksenopplæring, 
skyss, gjesteelever i andre kommuner, samarbeid med 
andre kommuner, Fylkesmannen, representerer skoleeier  

• Skolene
- Opplæring av barn 6-16 år
- SFO-tilbud for 1.-4. trinn og for elever med særlige behov 

på 5.-7. trinn



PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste)

• PPT arbeider med individ- og systemsaker 
knyttet til barn, ungdom og voksne med 
særskilte behov. 

• Utredninger, observasjoner, testing, 
sakkyndighetsarbeid, logopedisk trening, 
veiledning og samarbeid med hjem, skole, 
barnehage, helsestasjon, barnevern og   
2. linje-tjenesten. 

• PPT deltar i ressursteamene ved Froland 
skolene og barnehagene. PPT er også 
representert i Froland kommunes 
oppvekstteam.



• Kulturskolen

- Undervisning i kunstfag (musikk, dans, 
billedkunst) og et ressurssenter for 
kulturlivet i kommunen 

• Voksenopplæringa

- Samarbeid med Arendal VO om: 
Grunnskoleopplæring og språkopplæring 
for innvandrere og flyktninger

- Spesialundervisning for voksne i Froland



Hva kan vi være stolte av/hva løser vi på en god måte?

•Omorganiseringen 
av skolene

• Egen ledelse og 
merkantil hjelp på 
hver skole 

•Hver skole har fått 
nærskolebibliotek

• Framgang på 
nasjonale prøver



Hva kan vi være stolte av/hva løser vi på en god måte?

•Ungdomsskolen har 
fått egen kantine hvor 
elevene kan sitte ved 
bordene

•Merket bedre stemning 
i elevmiljøet og mindre 
hærverk dette 
skoleåret (kantine?)

• Løsningsorienterte og 
fleksible medarbeidere



Hvilke utfordringer vil virksomheten møte de neste 4 årene?

• Skape en digital skole hvor både elever 
og medarbeidere behersker og benytter 
digitale medier i opplæring og 
planlegging

• Oppdatere digitale hjelpemidler som 
Ipader (1/1) på 1.-4. trinn og bærbare PC-
er (1/1) på 5.-10. trinn

• Rekruttere kvalifiserte lærere

• Arbeide målrettet på skolene og 
samarbeide med andre etater i 
kommunen for å bedre 
kvalitetsutfordringer i opplæringen 
(grunnskolepoeng, færre elever på 
laveste nivå på NP, mindre mobbing, 
bedre oppfølging og motivasjon av 
elevene)


