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1 INNLEDNING 

Kvalitetsplanen for Frænaskolen er utarbeidet 

av skolepolitisk utvalg bestående av 

representanter fra kommunestyret, 

kommunalt foreldreutvalg, ungdomsrådet, 

arbeidstakerorganisasjonene, skoleledelse og 

administrasjon. Planen gir de overordnede 

styringssignalene for Frænaskolen, og skal 

sikre at skolene i Fræna gir et likeverdig 

opplæringstilbud til alle elever uavhengig av 

hvilken skole eleven går på. Selv om planen er 

styrende, skal skolene inneha en viss grad av 

autonomi, et særpreg, og eventuelt egne 

lokale målsetninger. Planen vil være førende 

frem til vi danner en ny kommune sammen 

med Eide 1.1.2020. 

Arbeidet med Frænaskolen skal ikke handle 

om å være bedre enn andre kommuner, eller 

definere kortsiktede tiltak for å få bedre 

resultater. Gjennom denne kvalitetsplanen får 

skolene et redskap for å jobbe langsiktig og 

målrettet mot en god og trygg skole for alle 

våre elever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frænaskolen skal ivareta den enkelte elevs 

behov, og sørge for at de overordnede 

føringer i lov og forskrift ivaretas på en god 

måte. Kommunestyret i Fræna kommune har 

det overordnede ansvaret for å sørge for at 

hver enkelt elev lærer og mestrer. Dette 

ansvaret delegeres videre til den enkelte skole 

som sørger for at den praktiske delen av 

undervisningen blir gjennomført. 

Kvalitetsplanen benytter gjennomgående 

«Fræningen» som begrep. Fræningen er en 

som er fra, eller som bor i Fræna. Gjennom 

denne planen ønsker en å videreføre arbeidet 

fra «I e frening»-prosjektet, der en satte fokus 

på kvalitetene i Fræna, og ønsket om at alle 

som bor i Fræna skal være stolt av kommunen 

sin.  

Kvalitetsplanen for Frænaskolen vil gjennomgå 

årlige evalueringer i forbindelse med arbeidet 

med kvalitetsrapporten. Dette er omtalt i et 

eget kapittel.  
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2 SAMMENDRAG 

Kvalitetsplanen for Frænaskolen tar 

utgangspunktet i fræningen og hvordan skolen 

skal tilrettelegge for at elevene får en best 

mulig skolegang.  

Det videre arbeidet er tuftet på tre 

overordnede verdier, som vil utgjøre 

Frænaskolen sin visjon for de neste tre årene. 

Verdiene er gjestfri, stolt og nyskapende.  

Kvalitetsplanen har noen overordnede 

føringer for den hvordan Frænaskolen skal 

utvikles:   

1. Alt utviklingsarbeid skal være tuftet på 

forskning, teori og erfaring  

2. Skolene skal jobbe etter prinsipper om 

skolebasert kompetanseutvikling 

3. Skolene skal jobbe i lærende nettverk  

Følgende områder skal prioriteres i skolens 

forbedringsarbeid: 

1. Grunnleggende ferdigheter  

2. Læringsmiljø 

3. Lokal tilhørighet 

  

3 VISJON OG OVERORDNET 

MÅLSETTING 

Her vises sammenhengen mellom lover, 

forskrifter og kommunens eget planverk.  

3.1 OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFTER 
I opplæringsloven beskrives elevenes, 

foreldrenes og kommunens rettigheter og 

plikter. Loven bygger på formålsparagrafen i 

§1-1. Loven støttes av forskrifter, og den aller 

viktigste forskriften er læreplanen for 

Kunnskapsløftet (K06) som beskriver målene 

for opplæringen innenfor det enkelte fag.  

3.2 KOMMUNEPLANEN  
Fræna kommune sin visjon er «Mulighetenes 

kommune». I kommuneplanens samfunnsdel 

er den overordnede målsettingen at Fræna 

kommune skal gi et trygt og utviklende 

oppvekstmiljø.  

3.3. FOLKEHELSEPERSPEKTIVET 
Frænaskolen skal fremme elevenes helse, 

trivsel, et godt sosialt miljø og miljømessige 

forhold. Opplæringen skal bidra til å forebygge 

psykisk og somatisk sykdom, skade eller 

lidelse, bidra til utjevning av sosiale 

helseforskjeller og bidra til å beskytte elevene 

mot faktorer som har negativ innvirkning på 

helsen.  

3.3 FREMTIDENS SKOLE 
På oppdrag fra kunnskapsdepartementet har 

Ludvigsen-utvalget i 2015 definert fire 

kompetanseområder som bør vektlegges i 

fremtidens skole:  

 Fagspesifikk kompetanse 

 Å kunne lære 

 Å kunne kommunisere, samhandle og 

delta 

 Å kunne utforske og skape.  

Dette anbefales med bakgrunn i samfunnets 

endringer som skjer i et stadig økende tempo, 

noe som også har relevans for elevene i 

Frænaskolen.  

3.4 FRÆNINGEN 
I Frænaskolen skal elevene få opplæring som 

åpner dører mot verden og fremtiden. 
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Opplæringen skal gi elevene historisk og 

kulturell innsikt og forankring.  

Fræningen har gjort seg bemerket på mange 

måter i lang tid. For å synliggjøre hvilke 

verdier som har vært vesentlige for Fræningen 

historisk sett, følger her en liten fortelling som 

skildrer fræningen i et historisk perspektiv:   

Historien om fræningen  

Skrevet av Edvin Rødal, lærer ved Fræna 

ungdomsskole.  

Gjestfri, stolt og nyskapande kan vere tre ord 

som skildrar fræningen godt.  

Det har alltid vore mykje samkvem mellom 

indre og ytre Fræna. Om sommaren var 

øyværingen og hjelpte til i jordbruket, eller dei 

kom rundt på gardane og bytta melk og potet 

mot fisk. Om vinteren kom fræningane ut til 

øyane og fekk husrom i ytre strøk under 

skreifisket. I tidlegare tider kom det og folk frå 

indre delar av Romsdal som dreiv fiske frå Bud, 

og budde hos lokalfolket. Slik vart og mange 

gift i ulike delar av kommunen, og det vart 

knytt både vennskap og slektskap. Og hadde 

øyværingen eit ærend på fastlandet, var det å 

ta inn hos slekta som kunne vere søsken eller 

tremenningar som før var sett på som nær 

slekt.Skikken var slik at dei reisande alltid fekk 

noko i bite i sjølv om dei berre stakk innom. Og 

når øyværingen skulle stå for presten fekk 

konfirmanten husrom på ein av gårdane nær 

kyrkja dei vekene dette pågjekk. Men og folk 

langveis frå fekk husrom i Fræna. Når Olav 

Engelbrektson valde å halde riksmøtet i Bud i 

1533, visste han at folket hans fekk ein god 

mottaking i Bud, og at dei fekk ei seng og ligge 

i.  

Fræningen var og stolte, og kvidde seg ikkje 

for å trå til når folk trong hjelp på land eller 

sjø. Dei godtok heller ikkje urett. Då 

danskekongen i 1762 skreiv ut ekstra-skatt, 

som allmuen trudde gjekk til andre enn dei 

som skulle ha han, gjorde dei opprør, og 

kanskje eit kraftigare opprør her enn mange 

andre stadar. Det slutta med at fleire 

fræningar vart sendt til festningsarbeid i 

Trondheim. Også i 1799 reagerte fiskarane 

sterkt. Årsaken var at Moldekjøpmenn 

begynte å fiske på helg, og det godtok ikkje 

fræningane som hadde respekt for 

heilagdagen og frykta utfisking. Det hadde 

starta nokre år før ved at lokale personar 

hadde drege opp garna til Moldekjøpmenn på 

laurdag. Og det heile toppa seg i 1799 då 

fiskarane  samla dei styrmennene som førte 

båtar for Moldekjøpmenn i Bud og truga dei 

på livet om dei hald fram med å vere styrmenn 

for Moldekjøpmenn. Fiskarane opplyser at dei 

no var samla rundt hundre mann, men om dei 

ikkje høyrde etter skulle dei samle 3-400 

mann. Heldigvis roa gemyttane seg etter 

kvart, men dette var ei klar melding til 

Moldekjøpmenn: Fræningen godtok ikkje kva 

som helst!     

Fræningen var også innovativ og skapande. 

Historiske kjelder provar at båtbygging var ei 

viktig næring i Fræna, med røter langt attende 

i soga. Den kunnskapen ligg til grunn for at 

kystnasjonen Noreg er langt framme i dag. 

Fogden Hans Petter Scnitler skriv i «Beskrielse 

over Romsdals  Fogderie 1768 og 1789»: 

«Desse Fræninger er ellers meget hurtige og  

bevante til at bygge store Baader, som bruges 

til Fiske-Baader paa Havet,  hvilke de til dels 

sælger baade til Bygde-Folk og til Bygde-Folk 

og til Sundmøringene, for saadan kan de faa 

18 til 20 Rdr.»  

Kjelde: Gamalt frå Fræna 1983 og 1989.  

3.5 VISJON FOR FRÆNASKOLEN 
Frænaskolen – Gjestfri, stolt og nytenkende. 

Frænaskolen skal videreføre de historiske 

verdiene for folk i vår kommune. Frænaskolen 

skal oppfattes gjestfri. Skolen skal være 

imøtekommende, og alle skal føle seg godt 

ivaretatt enten som elev, foresatt, ansatt eller 

besøkende. Uansett hvem vi er, eller hvordan 

vi er, skal Frænaskolen oppleves som en trygg 

«havn» for den enkelte.  
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Fræningen har all grunn til å være stolt av sin 

kommune og historie. Fræna skal i fremtiden 

videreutvikles av dagens elever. Da er en 

avhengig av at elevene tilegner seg kunnskap 

og kompetanse, og at de skaper sitt fremtidige 

hjem her i kommunen.  

Fræningen trenger også stolthet for å være 

kreativ og nyskapende. Det skal være plass til 

alle i Frænaskolen uansett ferdigheter og 

kompetanse. Fræna trenger nyskapende 

innbyggere som skal forme arbeidsplasser og 

skape et godt oppvekstmiljø i fremtiden.  

4 GENERELLE FØRINGER FOR 

FRÆNASKOLEN 

En vet at det viktigste området for å øke 

elevens læringsutbytte handler om lærerens 

undervisning. I Frænaskolen har vi en egen 

standard for god undervisning som alle lærere 

skal benytte seg av.  

Nye kompetansekrav for lærere gir Fræna en 

betydelig utfordring de nærmeste årene. I en 

beregning foretatt i 2016 kommer det fram at 

70 lærere mangler 30 studiepoeng (STP) i et 

eller flere av basisfagene norsk, engelsk eller 

matematikk. Fræna kommune har derfor en 

offensiv satsing i forhold til videreutdanning 

av lærere. Hvert år i neste tiårsperiode skal 7 

lærere få tilbud om videreutdanning. 

Videreutdanningen skal være tuftet på behov i 

kommunens kompetanseplan.  

Skoleledelsen skal lede alt utviklingsarbeid, og 

har ansvaret for det meste som skjer på den 

enkelte skole. Uten en sterk skoleledelse vil 

ikke utvikling kunne skje. Skoleledelsen skal 

føle seg verdsatt og viktig i jobben de gjør. 

Skoleeier har et særlig ansvar for å legge 

forholdene til rette for at skoleledelsen kan 

gjøre jobben sin.  

Skoleeier må ha tilstrekkelig kunnskap til å 

utøve sin rolle. Det er viktig å skille mellom 

politisk og administrativ skoleeier. I lovverket 

vises det kun til politisk skoleeier, altså 

kommunestyret. I praksis vil det likevel være 

slik at kommunestyret har delegert en del av 

sin myndighet til rådmannen.  

I en gjestfri kommune skal det selvsagt være 

et godt samarbeid mellom skole og hjem. 

Foreldrene skal oppleve at skolen tar godt 

vare på hvert enkelt barn.  

 

5 KLASSESTØRRELSER OG 

LÆRERTETTHET 

Elevene i Frænaskolen skal møte tilstrekkelig 

antall lærere slik at de føler seg sett og 

verdsatt. Dette innebærer at lærertettheten 

skal være faglig forsvarlig. Normalt skal en 

klasse på barnetrinnet ikke overstige 25 

elever, og tilsvarende 30 elever på 

ungdomstrinnet. Lærertettheten, det vil si 

antall elever pr. lærer i ordinær undervisning, 

skal i gjennomsnitt ikke overstige 16. 

Skolelederne har likevel det endelige ansvaret 

for å vurdere hvordan klassene skal være 

organisert ut fra den økonomiske rammen 

som er tildelt av kommunestyret.  

6 PRINSIPPER FOR 

UTVIKLINGSARBEID:  

1. Alt utviklingsarbeid skal være tuftet på 

forskning, teori og erfaring.  

Dette innebærer at alle ansatte i skolen, 

skoleledere samt administrativ og politisk 

skoleeier skal jobbe etter godt anerkjente 

arbeidsmetoder, og at beslutninger som 

fattes skal være velfundamenterte og ikke 

bare etter eget skjønn og formening. 
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Samtidig vil selvsagt den enkelte lærer og 

skoleleders erfaring også være viktig. Ved 

å kombinerer erfaring, teori og forskning 

vil en sikre at Frænaskolen utvikles i 

ønsket retning til beste for elevene og 

elevenes læring.  

 

2. Skolene skal jobbe etter prinsipper om 

skolebasert kompetanseutvikling. 

Skolebasert kompetanseutvikling 

innebærer at skolen, med ledelsen og alle 

ansatte, deltar i en utviklingsprosess på 

egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle 

skolens samlede kunnskap, holdninger og 

ferdigheter når det gjelder læring, 

undervisning og samarbeid. Dette 

innebærer at skolene for eksempel skal 

jobbe etter aksjonslæringsmetoden, og de 

skal jobbe etter prinsipper om Kollega 

Team Coaching (KTC)-metoden.  

 

3. Skolene skal jobbe i lærende nettverk.  

Nettverk som arbeidsform handler om å 

etablere strukturer og arbeidsformer 

lokalt som bidrar til endring og 

videreutvikling av vurderingspraksis. 

Nettverkene bør være arenaer for faglig 

utvikling, erfaringsutveksling og refleksjon 

over praksis som støttes opp med teori og 

forskning. Dette gjelder på den enkelte 

skole, og mellom skolene i kommunen.  

 

7 KVALITETSVURDERING 

Frænaskolen skal i planperioden revidere sitt 

kvalitetsvurderingssystem etter 

opplæringslovens §13-10.  

De overordnede føringene for 

kvalitetsvurdering skal være å involvere 

foresatte, elever, politikere og 

arbeidstakerorganisasjonene i dette arbeidet.  

7.1 ARBEID MED KVALITETSRAPPORTEN 
Arbeidet med denne rapporten skal bære preg 

av involvering. En legger derfor følgende 

rutine til grunn:  

1. Resultater fra nasjonale prøver, 

elevundersøkelse, kartleggingsprøver, 

eksamen- og standpunktskarakterer 

drøftes på den enkelte skole.  

2. Rådmannen holder skolevise møter 

med Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), 

Elevråd, arbeidsplasstillitsvalgt, 

skoleledelse og politisk representant i 

samarbeidsutvalget ved skolen. 

Innholdet i møtet skal være skolens 

kvalitetsarbeid.  

3. Rådmannen inviterer til åpent møte 

om kvalitetsarbeidet i grunnskolen. 

Her legges kommunens samlede 

resultater frem for drøfting. Møtet 

skal føre til konkrete tiltak som skal 

inn i kvalitetsrapporten.  

4. Skoleledernettverket (rektor, 

inspektør og skolefaglig ansvarlige) 

utarbeider Kvalitetsrapporten for 

grunnskolen. Denne rapporten skal 

svare ut målsetningene i 

Kvalitetsplanen for Frænaskolen, og 

vurdere eksisterende og evt. nye 

tiltak.   

5. Kvalitetsrapporten behandles politisk. 
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8 OMRÅDER FOR SATSING OG 

FORBEDRING 

1. Grunnleggende ferdigheter  

2. Læringsmiljø 

3. Lokal tilhørighet 

8.1 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 
I Kunnskapsløftet er det definert fem 

ferdigheter som utgjør grunnleggende 

forutsetninger for læring og utvikling i skole, 

arbeid og samfunnsliv. Dette er digitale 

ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne 

regne, å kunne lese og å kunne skrive.  

Dette er ferdigheter som fræningen trenger 

for å kunne være innovativ og skapende i 

fremtiden.  

Det vil være krevende å ha fokus på alle fem 

grunnleggende ferdighetene, og det vil også 

være ulike behov på den enkelte skole. Noen 

skoler er gode på regning, men trenger 

kanskje å ha fokus på digitale ferdigheter. 

Vurderingene av den enkelte skoles behov må 

skje på den enkelte skole etter prinsipper om 

skolebasert kompetanseutvikling.  

Frænaskolen har store utfordringer med 

gammelt og til dels manglende IKT-utstyr. Det 

vil derfor være påkrevet å gjøre et solid løft på 

dette området.  

Frænaskolen skal jobbe for å bli 

«Dysleksivennlig». Det er i dag Dysleksi Norge 

som sertifiserer skolene, ut fra en rekke 

kriterier med fokus på det som er bra. 

MÅL:  

Elevene i Frænaskolen skal ha et gjennomsnitt 

på 40 grunnskolepoeng* eller høyere etter 

endt grunnskoleutdanning  

Elevene i Frænaskolen skal ha et gjennomsnitt 

på 50 på alle nasjonale prøver 

Innen 2020 skal PC-dekning være: 1 pc pr. elev 

på ungdomsskolen og mellomtrinnet, og 1 pc 

pr. 2 elever på barneskolen  

*grunnskolepoeng er elevens gjennomsnittlige 

standpunkt- og eksamenskarakter ganget med 

10.  

TILTAK:  

Leseplanen for Frænaskolen ferdigstilles og 

forankres.  

Systematisk Observasjon av lesing 

(SOL)videreføres som metode i Frænaskolen.  

Skrive seg til lesing (STL+) videreføres som 

metode for den grunnleggende lese- og 

skriveopplæringen.  

Den digitale læringsplattformen Itslearning 

skal benyttes aktivt på den enkelte skole.   

Lærere skal få tilbud om videreutdanning 

innenfor grunnleggende ferdigheter.  

Ressurser til IKT-utstyr innlemmes i 

økonomiplanen.  

Alle skolene skal være dysleksivennlige.  

8.2 LÆRINGSMILJØ 
Frænaskolen skal være gjestfri og ta godt vare 

på alle elever uavhengig av forutsetninger og 
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evner. Enkelte elever får ikke et 

tilfredsstillende utbytte av den ordinære 

undervisningen. Noen av disse elevene 

trenger spesialundervisning, mens andre 

trenger en annen form for tilpasset 

undervisning. Tidlig innsats må forstås både 

som innsats på et tidlig tidspunkt i barns liv, og 

tidlig inngripen når problemer oppstår eller 

avdekkes. Tidlig innsats kan bety å gi den 

enkelte elev hjelp, og kanskje også forhindre 

en henvisning til Pedagogisk Psykologisk 

Tjeneste (PPT) eller andre tjenester. De 

elevene som trenger spesialpedagogisk hjelp, 

skal naturligvis få det.  

Et mål må være at flest mulig skal få tilpasset 

sin opplæring i den ordinære undervisningen. 

Frænaskolen skal være godt tilrettelagt for 

elever med dysleksi eller dyskalkuli. Rutinene 

før en eventuell henvisning til PPT eller andre 

skal være godt bekjentgjort blant alle ansatte i 

Frænaskolen.  

Frænaskolen skal være gjestfri og sørge for at 

alle elever, ansatte og foreldre trives. 

Folkehelseperspektivet er viktig, også for 

skolen. Vi må jobbe forebyggende og helhetlig 

rundt den enkelte elev. Elever som har god 

fysisk og psykisk helse vil mest sannsynlig 

trives, og dermed ha større motivasjon for å 

lære. God flerfaglig arbeid i kommunen er 

viktig for å sikre den enkelte elev sin helse.  

Mobbing skal ikke forekomme i Frænaskolen. 

Frænaskolen har et overordnet system for 

oppfylling av kravene i opplæringslovens 

kapittel 9a. Dette kapittelet omhandler 

elevenes rett til et godt psykososialt 

læringsmiljø. Systemet skal være godt 

forankret i alle skolene i Fræna.  

Skolene i Fræna har jobbet med ART i mange 

år. ART står for Agression Replacement 

Training. Mange lærere er ART-instruktører, 

og to skoler er «HelskoleART-skoler». ART 

handler i grove trekk om kunsten i å 

samhandle. Verdiene bør videreføres i alle 

skoler. Arbeidet med sosial kompetanse må 

være et kontinuerlig arbeid hver dag, i hver 

time og i hvert friminutt.  

MOT er gjeninført i Fræna kommune, og MOT 

sine verdier skal være førende for arbeidet på 

våre ungdomsskoler. MOT sine verdier er: 

MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si 

nei. Frænaskolen sine verdier er 

sammenfallende med disse verdiene.  

Kunnskapsdepartementet har høsten 2016 

kommet med et tilbud om 

kompetanseutvikling. Dette skal styrke 

barnehagers, skolers og eieres kompetanse i å 

fremme trygge miljøer og forebygge, avdekke 

og håndtere mobbing av andre krenkelser. 

Dette vil blant annet omfatte et tilbud om 

skolebasert kompetanseutvikling gjennom 

lærende nettverk. Fræna er en av fem 

kommuner i Møre og Romsdal som etter 

søknad har fått tilbud om å delta. 

 

MÅL:  

Andelen elever med spesialundervisning bør 

ikke utgjøre over 6 %.  

Andelen elever som opplever mobbing skal 

være 0.  

På spørsmål om trivsel i elevundersøkelsen, 

skal elevene i gjennomsnitt svare 4.5 (skala 1-

5 der 1 er lavest) 

TILTAK:  

Før-henvisningsrutiner til PPT skal forankres.  

ART sine verdier skal videreføres for 

barneskolene.  

MOT skal forankres blant alle ansatte 

ungdomsskolen i planperioden.  

Skolebasert kompetanseutviklingsprogram om 

læringsmiljø i regi av 

Kunnskapsdepartementet gjennomføres.   

8.3 LOKAL TILHØRIGHET 
Fræna kommune er en stolt landbruks- og 

kystkommune, omgitt av Frænafjorden og 

Hustadvika. Fræningen har alltid vært 

avhengig av, og glad i havet. I skolen har 
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mange erfarne lærere brukt hav og sjø som en 

del av sin undervisning. Dette gjennom egne 

båtgrupper, bruk av båt og kano, eller 

gjennom besøk til Bjørnsund. Det er viktig å 

sikre at lokalkunnskapen videreføres til de 

neste generasjoner, og at også nyutdannede 

lærere får kjennskap til Frænas historie. «I e 

frening»-prosjektet sine grunntanker skal 

videreføres, og fræningen skal være stolt av å 

komme fra Fræna. 

Å bo ved sjøen innebærer også at barna i 

kommunen må få kompetanse i å ferdes på og 

ved sjøen. Det er viktig at barna våre er 

svømmedyktig, og at de behersker det å 

ferdes i båt. Det bør være en selvsagt ting at 

fræningen kan å ro før de går ut av 10.trinn. 

For å sikre at elevene får bedre kompetanse i 

å ferdes i vannet, utvides tidsrommet 

svømmehallen holder åpent.  

I Fræna kommune er også landbruket svært 

viktig for næring og utvikling. Elevene skal 

oppleve stolthet av å bo i en av distriktets 

største og mest markante 

landbrukskommuner. Skolene bør samarbeide 

med lokale gårdsbruk, og sørge for at elevene 

har kunnskap om fjøsstell og dyrking av mat.  

Fræna kommune har avtale med Ungt 

Entreprenørskap. Skolene skal bruke en del av 

programmene aktivt. Dette sikrer samhandling 

med lokale bedrifter, og gir elevene en større 

forståelse av hvordan det lokale samfunnet 

fungerer.  

Tidligere var det vanlig at 

ungdomsskoleelevene hadde et eget opplegg 

for å bli bedre kjent i sin egen kommune. 

Dette tiltaket kalte en «Fræna rundt».  

 

MÅL:  

Elevene skal ha god kunnskap om sin egen 

kommune og sin egen bygd.  

Elevene skal ha god kompetanse i å ferdes på 

og ved sjøen.  

 

TILTAK:  

Alle 8.trinnselever skal få tilbud om gratis 

leirskole på Bjørnsund.  

«Fræna rundt» gjennomføres blant alle 

ungdomsskoleelevene 

Lokal tilhørighet innarbeides i alle årsplaner 

for alle fag.  

Frænaskolen skal bruke aktivt programmene 

fra Ungt entreprenørskap.  

Svømmehallene skal være åpne fra 

1.september til 15. juni.  
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