Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tid:

Oppvekstutvalget
Mælan skole / Fagerbakken barnehage
26.09.2017
09:00

Forfall meldes på elektronisk skjema: https://www.rissa.kommune.no/politikk/ .
Servicetorget sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell
innkalling.
Innkalling er sendt til:
Navn
Aud Dagmar Ramdal
Daniel Lyngseth Fenstad
Sigrid Topsøe Strøm
Gilleberg
Malin Lyng
Rune Tveiten
Stefan Hansen
Lillian Nøst
Gerd Janne Husby

Funksjon
LEDER
NESTL
MEDL

Representerer
IF-SP
IF-HØ
IF-SV

MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

IF-HØ
IF-AP
IF-V
IF-HØ
IF-AP

Møtet starter på Mælan skole kl 9:00. Deretter drar vi til Fagerbakken barnehage kl 10:00.
Møtet fortsetter på Salteriet kulturbrygge Landnota, kl 11:00-15:15.
Tid

Type Tema
sak

Medvirkende Merknad

9:00-9:45

OS

Mælan skole

Rektor Maria
Husby
Gjølgali

Orientering og omvisning.
Planer om nybygget
presenteres.

10:00-10:45 OS

Fagerbakken barnehage

Styrer Klara
Adolfsen

Orientering og omvisning.

11:00-12:00 DR

UngData

Rune Sandø
Eva Støbakk

Folkehelsekoordinatorene i
Leksvik og Rissa orienterer om
funnene i UngDataundersøkelsen, som ble
gjennomført i begge
kommuner våren 2017.

12:00-12:40

Lunsj

12:40-13:00 PS

Høring om minimumsnorm Bente Butli
for grunnbemanning mm

13:00-13:30 PS

Skolestruktur i Indre Fosen
kommune. Forslag til

1

Oppvekstutvalgets innstilling
går til behandling i

utredningstema,
styringsmodell og prosess

fellesnemnda 5.10.2017

Nytt kapittel 9A i
opplæringsloven

Se den nye lovteksten her.
Fylkesmannens presentasjon
for alle ansatte i Fosenskolene sendes i egen e-post.

Realfagskommunesatsingen

Bente og Laila orienterer om
hva vi har oppnådd gjennom
prosjektperioden og en mulig
vei videre.

Inkludering på alvor

Bente, Laila og Finn Yngvar
orienterer fra
oppstartssamlingen i Oslo
18.9.2017.

14:15-15:00 PS

Tilstandsrapport 2017 for
grunnskolene i Indre Fosen

Oppvekstutvalgets innstilling
går til behandling i
fellesnemnda 5.10.2017

15:00-15:15 DR

Åpen post

13:30-14:15 OS

PS = politisk sak, DR = drøftingssak, OS = orienteringssak, RS = referatsak
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Saksnr
PS 15/17

PS 16/17
PS 17/17

Sakstittel
Høringsuttalelse fra Indre Fosen vedr. minimumsnorm for
grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og
plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til
skole og SFO.
Skolestruktur i Indre Fosen kommune. Forslag til
utredningstema, styringsmodell og prosess for medvirkning
Tilstandsrapport 2017 for grunnskolene i Indre Fosen
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Lukket
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Arkiv: A10
Dato: 19.09.2017

Indre Fosen kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
15/17

Møtedato
26.09.2017

Utvalg

Oppvekstutvalget

Saksbehandler: Bente Butli
Lenke til høringsnotatet:
Høringsnotat om endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om
pedagogisk bemanning

HØRINGSUTTALELSE FRA INDRE FOSEN VEDR. MINIMUMSNORM FOR
GRUNNBEMANNING, SKJERPET NORM FOR PEDAGOGISK BEMANNING OG
PLIKT TIL Å SAMARBEIDE OM BARNAS OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL
SKOLE OG SFO.
Sakens bakgrunn og innhold:
Det ligger ute til høring forslag til endinger i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven
og forskrift om pedagogisk bemanning. Endringene gjelder innføring av en minimumsnorm
for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om
barnas overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning (SFO).
Minimumsnorm for grunnbemanning i barnehage
Barnehagesektoren har de siste tiårene vokst betydelig og vært gjennom store endringer.
Barnehagen er i dag et tilbud som tilnærmet alle barnefamilier benytter seg av. Samtidig er
det gjort få endringer i kravene til bemanning. Barnehagens bemanning og samlede
kompetanse har stor betydning for hvor godt barnehagetilbudet er. For å ivareta barnas behov
for omsorg, lek og læring er det viktig med et tilstrekkelig antall voksne i barnehagen.
Samtidig ønsker regjeringen å sikre at barna møter kompetente og engasjerte voksne.
Departementet foreslår at det stilles krav om at barnehagene har en bemanning som tilsvarer
minimum én ansatt per tre barn under tre år, og én ansatt per seks barn over tre år. Barna skal
regnes som over tre år fra august det året de fyller tre år.
Bemanningsnormen skal gjelde for barnehagen i sin helhet, og omregnes til ekvivalenter. I
beregningen av bemanningsnormen skal det foretas en omregning av hele barnegruppen til
samme enhet – alle gjøres om til ekvivalenter. I beregningen av bemanningsnormen skal
barnehagen ikke runde oppover til nærmeste hele årsverk slik som det gjøres i beregningen
av pedagognormen. Barnehagen skal legge en prosentvis tilnærming til grunn. Dette vil sikre
en større fleksibilitet i regelverket for den samlede bemanningen i barnehagen.
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Departementet foreslår at kommunen kan gi dispensasjon fra kravet til grunnbemanningen
for inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det. Dette kan for eksempel være i
tilfeller der det ikke er tilgang på kvalifiserte søkere eller der oppfyllelsen av kravet er kritisk
for videre drift. Dispensasjonsadgangen skal kun benyttes i særlige tilfeller, og kan ikke gis
permanent.
Skjerpet forskriftskrav til pedagogisk bemanning
I tillegg til å innføre et minimumskrav til grunnbemanning, ønsker regjeringen å skjerpe
kravet til pedagogisk bemanning. At barnehagene har for få ansatte med relevant pedagogisk
utdanning, har vært påpekt i flere offentlige utredninger og stortingsmeldinger.
Krav til den pedagogiske bemanningen i barnehagen er blant annet regulert i barnehageloven
§ 18. Det framgår av § 18 første ledd at pedagogiske ledere må ha utdanning som
barnehagelærer. Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk
utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk, jf. andre ledd.
Dagens bestemmelse om pedagogisk bemanning sier at:
«Det skal være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og
én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid
er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan
barnetallet økes noe per pedagogisk leder.»
Det er ikke adgang til en praksis hvor barnehageeier beregner en prosentandel av en
pedagogstilling per barn. Det betyr at barnehagen må opprette en ny hel stilling som
pedagogisk leder dersom barnehagen tar inn ett barn utover maksimalgrensen i forskriften §
1.
Utdanningsdirektoratet har hatt forslag til ny forskrift om pedagogisk bemanning og
dispensasjon på høring. Ny forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon trådte i kraft
1. august 2017.
I denne forskriften er det ikke foretatt endringer i pedagognormen. Barnehagen skal minst ha
én pedagogisk leder per 18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 9 barn når
barna er under tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder.
Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.
Departementet foreslår at det innføres et skjerpet krav til den pedagogiske bemanningen (en
skjerpet pedagognorm) i forskrift om pedagogisk bemanning § 1. Departementet foreslår at
det stilles krav om at barnehagene har en bemanning som tilsvarer minimum én pedagogisk
leder per 7 barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Altså er kravet
fra Kunnskapsdepartementet mer skjerpet enn det som Utdanningsdirektoratet har vedtatt –
og som trådte i kraft fra 01.08.2017.
Departementet foreslår også å videreføre dagens adgang til å søke om midlertidig
dispensasjon fra normen for pedagogisk bemanning.
Plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO.
Forskning viser at overganger i utdanningsløpet generelt, og mellom barnehage og skole
spesielt, kan være problematiske. Dette gjelder særlig for sensitive barn og barn med særlige
behov. En trygg og god overgang handler blant annet om at barn og foreldre opplever
overgangen som forutsigbar og vet hva de kan forvente når barnet begynner på skolen. Det
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handler også om at skolen er forberedt på hvilke erfaringer barna har med seg fra barnehagen.
En trygg og god overgang er også viktig i lys av tidlig innsats.
Regelverket er uklart når det gjelder samarbeidet om barnas overgang fra barnehage til skole,
noe som bidrar til at ikke alle barn sikres en god overgang.
Verken barnehageloven, opplæringsloven eller friskoleloven har bestemmelser som regulerer
barnas overgang fra barnehage til skole og SFO. Gjeldende regelverk inneholder ingen
gjensidig plikt for barnehage- og skoleeiere til å samarbeide om barnas overgang. At
barnehagen skal samarbeide med skolen for å legge til rette for barnas overgang, følger av
forskrift til barnehageloven.
En lovfesting av en gjensidig plikt for barnehage- og skoleeiere til å samarbeide om barnas
overgang, vil bidra til at alle barn får en trygg og god overgang, uavhengig av hvilken
barnehage barnet har gått i og hvilken skole barnet skal begynne på. Innføringen av en slik
plikt vil sikre at både private og offentlige barnehage- og skoleeiere tilrettelegger for en trygg
og god overgang. Departementet mener derfor at det bør lovfestes en gjensidig plikt for
barnehage- og skoleeiere til å samarbeide om barnas overgang i barnehageloven,
opplæringsloven og friskoleloven.
Departementet mener at også SFO bør inkluderes i overgangsordningene som etableres
mellom barnehage og skole. Kommunen har plikt til å ha et tilbud om SFO, jf.
opplæringsloven § 13-7. Friskoleloven har ikke en tilsvarende regulering av SFO, men det
åpnes for at friskoler kan drive SFO, jf. økonomiforskrift til friskolelova § 4A.
Departementet foreslår at det lovfestes en plikt for barnehageeiere og skoleeiere til å
samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning (SFO). Plikten
skal være gjensidig og reguleres derfor både i barnehageloven, opplæringsloven og
friskoleloven. Det skal fremgå av opplæringsloven og barnehageloven at formålet med
samarbeidet skal være å bidra til at barna får en trygg og god overgang fra barnehage til skole
og SFO. Det lovfestes ikke et krav om samarbeid om overgangen til SFO i friskoleloven.
Departementet foreslår at skoleeier skal samordne samarbeidet og utarbeide en plan for
barnas overgang og at dette fremgår eksplisitt av lovbestemmelsene i opplæringsloven og
friskoleloven. Det vil være opp til den enkelte skoleeier å fastsette hva planen for overgang
skal innebære, men skoleeier skal involvere barnehageeierne i utarbeidelsen av planen.
Vurdering:
Minimumsnorm for grunnbemanning i barnehagen
Den foreslåtte bemanningsnormen er allerede innført i de kommunale barnehagene i Rissa.
Vi har «alltid» beregnet grunnbemanningen ut fra minimum én ansatt per tre barn under tre
år, og én ansatt per seks barn over tre år. Det er bra at vi endelig får lovfestet en
bemanningsnorm og ikke skal arbeide ut fra den gamle lovteksten om «tilstrekkelig
bemanning», og at den skal gjelde i alle barnehager.
I kommuner hvor det oppstår særlige tilfeller, f. eks. hvis det er vanskelig å rekruttere
kvalifisert bemanning, er det hensiktsmessig at det gis mulighet for å søke om dispensasjon.
En slik dispensasjon skal ikke gjelde lenger enn for inntil ett år av gangen.


Skjerpet forskriftskrav til pedagogisk bemanning
Forskriften om pedagogisk bemanning er allerede trådt i kraft. Denne forskriften har
erstattet gjeldende forskrift om pedagogisk bemanning. Forslaget til ny bestemmelse
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om pedagognorm vil dermed inntas i ny forskrift. Den nye pedagognormen legger seg
på laveste antall barn per pedagog, fra den «gamle» forskriften: minimum én
pedagogisk leder per 7 barn under 3 år, og én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år.
Det står i merknadene til forslaget om forskriftsendring at ett ekstra barn utløser et
krav om én ny pedagogisk leder. Pedagognormen skal oppfylles for barnehagen som
helhet og bestemmelsen stiller ikke krav til gruppestørrelse eller gruppetilhørighet for
barn. Beregningen av pedagognormen skal ta utgangspunkt i beregningen av antall
pedagogiske ledere per barn.
Departementet tar sikte på at endringene i forskriften om pedagogisk bemanning fastsettes
høsten 2017 med sikte på ikrafttredelse 1. august 2018. Kommunene vil få kompensert
behovet for økte ressurser til flere pedagogiske ledere allerede fra august 2017. På denne
måten vil barnehagene ha bedre mulighet til å rekruttere nye pedagogiske ledere allerede fra
nytt barnehageår som starter høsten 2017. For å gi barnehagene litt tid til å tilpasse seg de nye
kravene, og med tanke på at det ofte er flere nyansettelser på våren enn på høsten, tar
departementet sikte på ikrafttredelse 1. august 2018. Den skjerpede pedagognormen vil
dermed tre i kraft samtidig som minimumskravet til grunnbemanningen.
Plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO.
Indre Fosen kommune har allerede tatt inn denne plikten. Det er nettopp utarbeidet nye
rutiner for samarbeid om overgangen fra barnehage til skole og SFO: Veien til skolestart i
Indre Fosen. Dette er en plan som tydeliggjør hva som er barnehagens, skolens og SFOs
ansvarsområder i samarbeidet. Den er allerede tatt i bruk.
Vi har også utarbeidet en folder som gis ut til foreldrene om hva som skjer det siste året i
barnehagen, og hva innholdet i førskoleopplegget skal være.
I forslaget fra departementet foreslås det at skoleeier skal samordne samarbeidet. Dette tas til
etterretning når vi skal foreta en revidering av planen.
Oppsummering:
En lovfestet bemanningsnorm i barnehagene vil sikre at antall barn per voksen har en
maksgrense, og vil bety mye for kvaliteten i tilbudet i barnehager der bemanningen er lav og
eier likevel definerer den som «tilstrekkelig». Rissa og Leksvik har vært gode på dette i
mange år, og dette er en norm som trygger alle barn – uavhengig av hvilken barnehage de går
i.
Et skjerpet forskriftskrav til pedagogisk bemanning er viktig å få på plass for å øke
pedagogtettheten og kvaliteten generelt i barnehagene.
Plikten til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO er allerede
innfridd i Indre Fosen. Ny plan er laget og sendt ut til alle involverte. Det er satt en periode
på to år før vi skal evaluere planen og eventuelt revidere den. Vi trenger et par
barnehage/skoleår på å få prøvd den ordentlig.
Rådmannens innstilling:
Oppvekstutvalget i Indre Fosen støtter forslagene til minimumsnorm for grunnbemanning og
skjerpet norm for pedagogisk bemanning i barnehagene. Utvalget støtter også forslaget om å
innføre en plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og
skolefritidsordning (SFO).
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Indre Fosen kommune

Arkiv: A20
Dato: 19.09.2017

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
16/17

Møtedato
26.09.2017
05.10.2017

Utvalg

Oppvekstutvalget
Indre Fosen Fellesnemnd

Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad
SKOLESTRUKTUR I INDRE FOSEN KOMMUNE. FORSLAG TIL
UTREDNINGSTEMA, STYRINGSMODELL OG PROSESS

Sakens bakgrunn og innhold:
Oppvekstutvalget i Indre Fosen har i møte 31.8.2017 bedt rådmannen om å sette i gang et
arbeid for å utrede framtidig skolestruktur i Indre Fosen kommune. Formannskapet i Indre
Fosen drøftet samme dag en rekke forslag til omstrukturering av oppvekstsektoren i Indre
Fosen kommune. Man ønsker endringer, både med tanke på mulige innsparinger, og økt
kvalitet i skoletilbudet.
Det har fra politiske hold i Indre Fosen vært hevdet at den nye kommunen med sine 10 000
innbyggere ikke kan ha så mange som fem skoler med ungdomstrinn. Formannskapet ønsker
derfor at man skal utrede to ulike løsningsforslag for å redusere antall skoler med
ungdomstrinn i Indre Fosen:
A. Slå sammen ungdomstrinnene på de tre skolene Vanvikan, Stadsbygd og Åsly til ett
ungdomstrinn som lokaliseres til Rissa sentrum.
B. Slå sammen ungdomstrinnene på de to skolene Vanvikan og Stadsbygd til ett
ungdomstrinn som lokaliseres i Vanvikan eller på Stadsbygda.
I tillegg til disse utredningspunktene har oppvekstutvalget understreket at det er viktig å
legge opp til en prosess som involverer innbyggerne på en god måte. Utvalget finner det
naturlig at man i en slik utredning kan foreslå en justering av kretsgrensene der dette f. eks.
kan føre til at elevene får kortere reisetid til nærskolen sin.
Vurdering:
Utredningstema
Rådmannen vurderer de to utredningstemaene slik:
A. Rådmannen har 9.6.2016 bedt kommunestyret i Rissa om mandat til å utrede flytting
av ungdomstrinnet ved Stadsbygd skole til Åsly. Den gangen ønsket ikke
kommunestyret en slik utredning. Det er mye ledig areal i sokkeletasjen i Åsly skole
der det er fullt mulig å bygge elevarealer med god takhøyde og rikelig med
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innfallende lys. Om det er plass til et så stort antall ungdomstrinnselever som foreslått
i dette alternativet, vil bare en grundig utredning kunne avklare.
B. En sammenslåing av ungdomstrinnene ved Stadsbygd og Vanvikan skoler vil gi
årskull på ungdomstrinnet på mellom 45 og 55 elever, altså omtrent som på Åsly
skole i dag.
Det haster med å få en avklaring av disse to alternativene, i og med at det foreligger planer
om renovering/nybygging ved både Vanvikan og Stadsbygd skoler. Rom- og
funksjonsprogram er ganske ulike i skoler med og uten ungdomstrinn.
Styringsmodell og prosess
Rådmannen foreslår
 at oppvekstutvalget i Indre Fosen fungerer som styringsgruppe for utredningsarbeidet
 at det oppnevnes ei referansegruppe med representanter for ansatte, elever og FAU
ved Vanvikan, Stadsbygd og Åsly skoler i tillegg til aktuelle fagfolk fra kommunens
administrasjon
 at det utpekes en prosjektleder for utredningsarbeidet. Administrasjonen kan
oppnevne ei prosjektgruppe som støtter prosjektleder i det daglige arbeidet med
utredningen
 at utredningen ferdigstilles innen 1.2.2018 og legges ut på høring i minst seks uker,
med frist 23.3.2018 (fredag før påske)
 at lokal forskrift om skolekretsgrenser i Indre Fosen kommune legges ut på høring
sammen med utredningen
 at vedtak om framtidig skolestruktur fattes i kommunestyret innen utgangen av april
2018.
Rådmannens innstilling:
Det settes i gang et utredningsarbeid om framtidig skolestruktur i Indre Fosen kommune.
1. Følgende tema skal utredes:
a. Ungdomstrinnsstrukturen i Indre Fosen kommune
b. Ev. justering av skolekretsgrensene i Indre Fosen kommune
2. Følgende styringsmodell velges til dette arbeidet:
a. Oppvekstutvalget er styringsgruppe for utredningsarbeidet.
b. Det oppnevnes ei referansegruppe med representasjon fra berørte parter.
c. Det utpekes en prosjektleder for utredningsarbeidet. Administrasjonen kan
oppnevne ei prosjektgruppe som støtter prosjektleder i det daglige arbeidet
med utredningen.
3. Arbeidet med utredningen avsluttes innen 1.2.2018 og utredningen legges ut på
høring sammen med forslag til lokal forskrift om skolekretsgrenser i Indre Fosen
kommune i minst seks uker, med frist 23.3.2018 (fredag før påske).
4. Vedtak om framtidig skolestruktur fattes i kommunestyret innen utgangen av april
2018.
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Indre Fosen kommune

Arkiv: A20
Dato: 19.09.2017

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
17/17

Møtedato
26.09.2017
05.10.2017

Utvalg

Oppvekstutvalget
Indre Fosen Fellesnemnd

Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad
TILSTANDSRAPPORT 2017 FOR GRUNNSKOLENE I INDRE FOSEN
Vedlegg
1 Tilstandsrapport 2017 for grunnskolene i Indre Fosen

Sakens bakgrunn og innhold:
Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeiere skal utarbeide en årlig rapport om tilstanden i
opplæringen, knyttet til ressursbruk, læringsmiljø og læringsresultater. Hensikten er at
styringsorganene i kommunene skal få et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på
grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god
måte. I følge opplæringsloven § 13-10 andre ledd skal den årlige rapporten drøftes i
kommunestyret.
Dette er første gang det utarbeides en tilstandsrapport for grunnskolene i Indre Fosen. Siden
de to kommunene leksvik og Rissa fortsatt er to selvstendige kommuner, fins det ikke
samlede tall for Indre Fosen i Utdanningsdirektoratets kvalitetsportal Skoleporten. Denne
rapporten setter derfor opp resultatene for hver kommune, og der det er naturlig, blir
ulikeheter drøftet og vurdert opp mot hverandre.
Vurdering:
I fireårsplanen for styringsdialogen i oppvekstsektoren i Rissa er det lagt opp til at barnehager
og skoler annethvert år skal lage egne tilstandsrapporter, som så sys sammen til en felles
tilstandsrapport. I de mellomliggende årene gjennomføres en enklere prosess, med en
tilstandsrapporten som i hovedsak inneholder de punktene som er obligatoriske i forhold til
opplæringsloven § 13-10. 2017 er et slikt mellomår.
Leksvik og Rissa kommuner har hatt ulik praksis med hensyn til utarbeiding og behandling
av tilstandsrapport for grunnskolene. Rådmannen foreslår at Indre Fosen fra og med denne
tilstandsrapporten går inn i fireårsplanen som er utviklet i Rissa. Tilstandsrapporteringen i
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2018 skal brukes til å evaluere de fem satsingsområdene som skolene har arbeidet med, og til
å stake ut felles satsingsområder og mål for neste fireårsperiode i oppvekstsektoren i Indre
Fosen kommune.
Gjeldende satsingsområder for grunnskolene i Rissa og fireårsplanen for styringsdialogen er
gjengitt i vedlegg til tilstandsrapporten, se kap. 7.5 og 7.6.
Rådmannens innstilling:
Tilstandsrapport 2017 for grunnskolene i Indre Fosen bygger på resultater offentliggjort for
de to kommunene Leksvik og Rissa i Utdanningsdirektoratets kvalitetsportal Skoleporten.
1. Tilstandsrapporten gir et godt bilde av skolenes tilstand innenfor de obligatoriske
rapporteringspunktene ressursbruk, læringsmiljø og resultater. Rapporten viser at det
er høy kvalitet i arbeidet som utføres i grunnskolene i de to kommunene. Rapporten
viser også at grunnskolene har flere forbedringspunkter, både innenfor læringsmiljø
og faglige resultater.
2. Fellesnemnda i Indre Fosen slutter seg til de fem satsingsområdene som Rissa
kommunestyre vedtok under behandlingen av tilstandsrapport 2016. Kommunestyrets
vedtak er gjengitt bakerst i tilstandsrapporten, se vedlegg 7.5.
3. Tilstandsrapport 2018 for grunnskolene i Indre Fosen skal inneholde en evaluering av
måloppnåelsen innenfor de fem satsingsområdene og munne ut i felles
satsingsområder for neste fireårsperiode. Dette er i tråd med fireårsplanen for
styringsdialogen, som fellesnemnda slutter seg til. Fireårsplanen for styringsdialogen
er gjengitt bakerst i tilstandsrapporten, se vedlegg 7.6.

13

TILSTANDSRAPPORT 2017
Grunnskolene i Indre Fosen

Vedtatt av fellesnemnda i Indre Fosen xx.xx.2017

14

INNHOLDSFORTEGNELSE
INNHOLDSFORTEGNELSE ..................................................................................................................2
1

Innledning .........................................................................................................................................4
1.1

Bakgrunn og hjemmelsgrunnlag ...............................................................................................4

1.2

Praksisfortellinger ....................................................................................................................4

2

Sammendrag .....................................................................................................................................5

3

Skolehverdagen ................................................................................................................................7

4

5

6

7

3.1

Skolefakta .................................................................................................................................7

3.2

Ressurser ...................................................................................................................................7

Læringsmiljø ...................................................................................................................................10
4.1

Støtte fra lærerne ....................................................................................................................10

4.2

Praksisfortelling: Vis med avis. ..............................................................................................12

4.3

Vurdering for læring ...............................................................................................................13

4.4

Læringskultur..........................................................................................................................13

4.5

Mestring ..................................................................................................................................14

4.6

Praksisfortelling: Undersøkende matematikkundervisning....................................................15

4.7

Elevdemokrati og medvirkning ..............................................................................................16

4.8

Mobbet av andre elever på skolen ..........................................................................................16

4.9

Andel elever som har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere ...................................18

4.10

Praksisfortelling: Gårdsbesøk. ...............................................................................................19

Resultater og resultatoppfølging .....................................................................................................20
5.1

Nasjonale prøver 5. trinn ........................................................................................................20

5.2

Praksisfortelling: Lese- og skriveopplæring ..........................................................................22

5.3

Praksisfortelling: Uteskole med tema Solsystemet .................................................................24

5.4

Nasjonale prøver ungdomstrinn..............................................................................................25

5.5

Praksisfortelling: Jakten på Gullbilletten ..............................................................................28

5.6

Standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk, matematikk og engelsk ....................................29

5.7

Grunnskolepoeng ....................................................................................................................30

5.8

Praksisfortelling: Regnefortelling i matematikk.....................................................................31

Konklusjon......................................................................................................................................33
6.1

Rådmannens innstilling ..........................................................................................................33

6.2

Oppvekstutvalget behandling i møte 26.9.2017 .....................................................................33

6.3

Fellesnemndas behandling i møte 5.10. 2017.........................................................................33

Vedlegg ...........................................................................................................................................34
7.1

Hva måles i nasjonale prøver..................................................................................................34

7.2

Nasjonale prøver. Fordeling på mestringsnivå 5. trinn...........................................................35
2

15

7.2.1

Nasjonale prøver lesing 5. årstrinn .................................................................................35

7.2.2

Nasjonale prøver regning 5. årstrinn ..............................................................................36

7.2.3

Nasjonale prøver engelsk 5. årstrinn ..............................................................................37

7.3

Nasjonale prøver. Fordeling på mestringsnivå 8. trinn...........................................................38

7.3.1

Nasjonale prøver lesing 8. årstrinn .................................................................................38

7.3.2

Nasjonale prøver regning 8. årstrinn ..............................................................................39

7.3.3

Nasjonale prøver engelsk 8. årstrinn ..............................................................................40

7.4

Nasjonale prøver. Fordeling på mestringsnivå 9. trinn...........................................................41

7.4.1

Nasjonale prøver lesing 9. årstrinn .................................................................................41

7.4.2

Nasjonale prøver regning 9. årstrinn ..............................................................................42

7.5

Tilstandsrapport 2016. Rissa kommunestyres vedtak 10.11.2017 .........................................43

7.6

Fireårsplan for styringsdialogen .............................................................................................44

3

16

1 Innledning
1.1 Bakgrunn og hjemmelsgrunnlag
Opplæringslovens § 13-10 pålegger kommunene å etablere et forsvarlig system som sikrer at alle
lovens krav oppfylles.
Som en del av skoleeiers oppfølgingsansvar skal det årlig utarbeides en tilstandsrapport om
grunnskoleopplæringen, jf opplæringslovens § 13-10 andre ledd. Den årlige rapporten skal drøftes av
skoleeier dvs kommunestyret.
Kapittel 2 i Forskrift til opplæringsloven setter krav om at skolene jevnlig skal vurdere i hvilken grad
organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen medvirker til å nå de målene som er
fastsatt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, LK06.
Skoleeier har ansvar for å se til at vurderingen blir gjennomført etter forutsetningene. Skolenes
tilstandsrapporter, som utarbeides annethvert år, er skolenes skriftlige tilbakemelding til skoleeier om
organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen, og skolenes vurdering av om dette
arbeidet bidrar til å nå de forskriftsfestede målene.
Oppvekstutvalget i Indre Fosen ønsket at man i 2017 utarbeidet en felles tilstandsrapport for
grunnskoleopplæringen i Leksvik og Rissa. Man fant dette helt naturlig siden de to kommunene helt
siden i november 2016 har arbeidet tett sammen på skoleledernivå, og at de to kommunene har jobbet
både politisk og faglig i hele 2017 for å utvikle en felles pedagogisk plattform for de seks
grunnskolene i Indre Fosen. En felles tilstandsrapport vil gi fellesnemnda et innblikk i likheter og
ulikheter i grunnskoleopplæringen i de to kommunene, og være en pekepinn for hvor det vil være
fornuftig å legge inn innsatsen for å få skolene opp på samme nivå, både ressursmessig og i forhold til
læringsmiljø og faglige resultater.
2017 er et mellomår i forhold til rapportering. Tilstandsrapporten skal – ifølge fireårsplanen for
styringsdialogen – kunne begrenses til de obligatoriske indikatorene. Fireårsplanen for
styringsdialogen er gjengitt i vedlegg 7.5. Oppvekstutvalget mener det er fornuftig å velge en enkel
rapport i 2017, også med tanke på alle de styringsdokumentene som behandles i oppvekstsektoren i
Indre Fosen i løpet av dette kalenderåret.

1.2 Praksisfortellinger
I årets tilstandsrapport er det lagt inn praksisfortellinger fra alle skolene. Skolens samfunnsmandat,
slik det er uttrykt i formålsparagrafen i Opplæringsloven, er svært bredt. Praksisfortellingene er et
forsøk på å trekke fram litt av mangfoldet og de ulike metodene man jobber med i grunnskolene i
Indre Fosen.
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2 Sammendrag
Tilstandsrapporten for grunnskolene i Indre Fosen (Leksvik og Rissa kommuner) omhandler
hovedsakelig de obligatoriske rapporteringspunktene, basert på data for skoleåret 2016/2017, hentet
fra Skoleporten (Utdanningsdirektoratets resultatportal for skolene). Rapporten har fokus på skolene i
Leksvik og Rissa som system og ikke på den enkelte skole og enkeltindivider på skolene.
Rapporten viser blant annet følgende:











Begge kommuner opererer med en lærertetthet som er høyere enn nasjonalt snitt. Dette gjelder
både på barnetrinnet og ungdomstrinnet.
Lærertettheten i ordinær undervisning avtar med størrelsen på skolen.
Elevundersøkelsen viser at
o elevene ved skolene i Indre Fosen har høy trivsel
o elevene opplever god støtte fra sine lærere
o elevene opplever at de ikke får delta nok i å bestemme hva som skal vektlegges når
skolearbeidet deres skal vurderes, og at de ikke deltar nok i vurdering av eget arbeid
o elevene i for liten grad opplever at de er delaktige i å foreslå hvordan de skal arbeide
med fagene
o elevene på 7. trinn ikke er helt tilfreds med arbeidsroen i timene. Dette er langt bedre
på 10. trinn
o få elever rapporterer om mobbing på skolen
o andelen elever som blir mobbet 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere av andre elever
på skolen, ligger omtrent på landsgjennomsnittet. Andelen varierer mellom 0 % og 7,5
% på de ulike trinnene.
De to kommunene har nokså like resultater på de nasjonale prøvene. Resultatene viser at både
Leksvik og Rissa ligger litt under nasjonalt snitt både på 5. og 8. trinn. Det er først på prøvene
på 9. trinn at vi finner resultater som er bedre enn gjennomsnittet i landet.
Avgangselevenes standpunkt- og eksamenskarakterer i de skriftlige fagene er relativt like i de
to kommunene, og de ligger ganske tett opp mot det nasjonale snittet. I skriftlig
avgangseksamen i norsk hovedmål, norsk sidemål og engelsk skårer elevene i Indre Fosen like
godt eller bedre enn det nasjonale resultatet, når vi ser på gjennomsnittet for de siste fem
årene.
Grunnskolepoengene ligger høyt, og er høyere i Rissa enn i Leksvik. Jentene har jevnt over
høyere grunnskolepoeng enn guttene. Dette gjelder både i Indre Fosen og i landet for øvrig.
I 2016 gikk 99,3 % av elevene i Indre Fosen fra ungdomsskolen og rett over i videregående
opplæring.

5

18

Spider-nettet rigges på plass
på leikeplassen ved Vanvikan
skole – etter super innsats fra
foreldregruppa og til stor
jubel fra elevene!
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3 Skolehverdagen
3.1 Skolefakta
Lokale mål
Indre Fosen kommune skal ha kvalifiserte lærere på alle skoler og alle årstrinn. Det er et mål at
elevtallet ved skolene skal holdes stabilt eller øke.
Resultat
Tabellen under viser elevtall og undervisningsårsverk per 1. oktober de siste fem skoleårene i Leksvik.
Leksvik
Antall elever
Antall off. skoler
Antall kontaktlærere
Antall lærere

2012-2013
441
2
31
53

2013-2014
447
2
30
56

2014-15
459
2
30
49

2015-2016
467
2
33
59

2016-2017
465
2
34
62

Tabellen under viser elevtall og undervisningsårsverk per 1. oktober de siste fem skoleårene i Rissa.
Rissa
Antall elever
Antall off. skoler
Antall kontaktlærere
Antall lærere

2012-2013
866
5
70
110

2013-2014
857
4
51
99

2014-15
827
4
52
99

2015-2016
807
4
52
97

2016-2017
799
4
50
99

Vurdering
Elevtallet i Leksvik viser en positiv utvikling, med en økning på 24 elever i løpet av de siste fem
årene.
Den relativt store nedgangen i elevtall i Rissa skoleåret 2014-15 skyldes i hovedsak at Skaugdalen
Montessoriskole ble etablert høsten 2014. Nedgangen for øvrig skyldes lavere barnetall i Rissa.
Totalt sett har elevtallet i de offentlige skolene i Indre Fosen sunket fra 1307 til 1264 elever i perioden
2012–2016. Hvis vi inkluderer de 23 elevene ved Skaugdalen Montessoriskole som er bosatt i Indre
Fosen, blir antall elever i private og offentlige skoler 1287. Det er en nedgang på 20 barn i
grunnskolealder i løpet av de siste fem årene.
Antall lærerårsverk i grunnskolene i Indre Fosen har økt fem det siste året. Dette henger blant annet
sammen med at kommunene har fått øremerkede tilskudd til å øke lærertettheten på 1.-4. trinn.

3.2 Ressurser
Lokale mål
Skolene i Indre Fosen skal ha tilstrekkelig bemanning til at skolene kan drive god tilpasset opplæring.
Bemanningen skal ikke være mindre enn om vi hadde beholdt de gamle klassedelingsreglene.
Skolene skal ha robuste elevgrupper som er pedagogisk og sosialt forsvarlige og sikrer trygge rammer
for elevene. Fleksibilitet i gruppestørrelse skal ikke gå på bekostning av kvaliteten i opplæringen.
Indikatorer
Lærertetthet 1.-7. trinn og 8.-10 trinn
Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn og 8.-10 trinn på kommunenivå.
Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir
8
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informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til
spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter.
Lærertetthet i ordinær undervisning
Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer, når ressurser til
spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk ikke regnes med. I andre sammenhenger kalles
dette målet gruppestørrelse 2.
Resultat
Tallene i tabellen viser ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringen i kommunene.
Leksvik
Lærertetthet 1.-7.
trinn
Lærertetthet 8.-10.
trinn
Lærertetthet i ordinær
undervisning
Andel undervisning
gitt av personale med
godkjent utdanning
Rissa
Lærertetthet 1.-7.
trinn
Lærertetthet 8.-10.
trinn
Lærertetthet i ordinær
undervisning
Andel undervisning
gitt av personale med
godkjent utdanning

2013-2014

2014-15

2015-2016

2016-2017

12,9

16,4

13,5

12,9

2016-2017
Nasjonalt
13,4

12,2

16,0

15,0

10,8

14,2

15,6

20,3

18,8

16,0

17,0

99,9

100,0

100,0

93,5

95,9

2013-2014

2014-15

2015-2016

2016-2017

12,8

12,4

12,6

12,5

2016-2017
Nasjonalt
13,4

13,3

14,4

13,6

12,6

14,2

16,2

16,1

16,4

15,2

17,0

95,7

94,8

95,6

96,3

95,9

Vurdering
Lærertettheten (eller gruppestørrelsen) er den enkeltfaktoren som påvirker skolenes økonomi aller
mest. Jo færre elever lærerne underviser samtidig, jo dyrere blir undervisningen.
I Leksvik-skolene har lærertettheten i ordinær undervisning variert mellom 15,6 og 20,8 de siste fire
årene. Skoleåret 2016-2017 ligger den på 16,0.
Gruppestørrelsen i ordinær undervisning i Rissa-skolene har de siste årene ligget stabilt på litt over16
elever per lærer. Skoleåret 2016-2017 gikk den ned til 15,2. I Norge er gruppestørrelsen noe større,
med 17 elever per lærer i ordinær undervisning.
Gruppestørrelsen på både barne- og ungdomstrinnet er mindre enn nasjonalt snitt både i Leksvik og
Rissa. I Leksvik er lærertettheten på ungdomstrinnet skoleåret 2016-2017 spesielt høy – noe som kan
tyde på mye spesialundervisning på ungdomstrinnet. Totalt sett har vi litt mindre elevgrupper i Indre
Fosen enn landsgjennomsnittet. Variasjonen i gruppestørrelse mellom skolene er relativt stor.
Skoleåret 2016-2017 er gruppestørrelsen i den ordinære undervisningen på skolene slik det går fram
av tabellen nedenfor. Tallene viser antall elever per lærer på de seks skolene i Indre Fosen.
9
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Fevåg/Hasselvika skole: 11,8
Mælan skole: 12,8
Vanvikan skole: 14,6
Stadsbygd skole: 15,6
Åsly skole: 16,1
Testmann Minne skole: 16,8

Som vi ser, øker gruppestørrelsen med størrelsen på skolen. Testmann Minne skole utgjør et unntak
fra denne regelen.
Andel lærere med godkjent utdanning for det trinnet de underviser på, ligger omtrent som på
landsgjennomsnittet. Leksvik har en merkbar endring i overgangen til skoleåret 2016-2017, og ligger
dette året litt dårligere an enn landet for øvrig. Disse lærerne har fullført eller er i ferd med å fullføre
sin utdanning.

En glad gjeng! Personalet ved Vanvikan skole i august 2017.
10
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4 Læringsmiljø
Elevundersøkelsen
Alle elever skal inkluderes og oppleve mestring.
Skoleeiere og skoleledere i grunnskolen er pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og
10. trinn årlig. Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i
Skoleporten. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindeksene obligatoriske:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

støtte fra lærer
vurdering for læring
læringskultur
mestring
elevdemokrati og medvirkning
mobbet av andre elever på skolen
andel elever som har blitt mobbet av andre elever på skolen 2-3 ganger i mpåneden eller oftere
(prosent)

I dette kapitlet gjennomgår vi resultatet av Elevundersøkelsene blant elevene på 7. og 10. trinn ved
skolene i Indre Fosen. Skolene i Rissa gjennomfører denne undersøkelsen årlig blant alle elevene på
5.–10, men det er altså bare resultatene fra de to obligatoriske trinnene som presenteres her. Når det er
et såpass snevert utvalg av elevenes svar som presenteres, må leseren være klar over at det kan bli
store variasjoner fra år til år i elevenes svar. Over år vil vi likevel få et ganske presist og generelt bilde
av hvordan elevene har det på skolen.

4.1 Støtte fra lærerne
Lokale mål
Skolene har ansatte som utvikler positive og støttende relasjoner med hver enkelt elev.
Indikatorer
Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærerne. Elevene blir spurt om





de opplever at lærerne bryr seg om dem,
lærerne har tro på at de kan gjøre det bra på skolen,
de opplever å bli behandlet med respekt,
de får god hjelp når de har problemer med å forstå arbeidsoppgavene de får på skolen.

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.
Resultat
Tabellen nedenfor viser elevenes vurdering av den støtten de får fra lærerne, slik det går fram av
Elevundersøkelsen høst 2016:
Støtte fra lærerne
Resultat 7. trinn
Resultat 10. trinn

Leksvik
4,5
4,0

Rissa
4,1
4,3

Nasjonalt
4,4
4,0

Vurdering
Å etablere gode relasjoner mellom elever og lærere er et satsingsområde for alle skoler i Fosen.
Relasjonell klasseledelse har vært tema på flere samlinger i Fosen-nettverket, der alle skolene i Indre
Fosen er med. Fosen-nettverket er en videreføring av «Ungdomstrinn i utvikling», som alle
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kommunene i Fosen har deltatt i. Skolenes plangrupper/utviklingsgrupper ledet av rektor deltar på to
todagers samlinger i året, og mellom samlingene er det et mellomarbeid, som hele skolen er med på.
Ordningen med kontaktlærere er ett av tiltakene for å skape gode relasjoner. Kontaktlæreren
gjennomfører samtaler med eleven og heimen og har ansvar for å innhente informasjon fra faglærere
om hvordan det går med eleven. En forutsigbar og tydelig klasseledelse er med på å trygge elevene i
gruppa.
Elevene i Indre Fosen utrykker i Elevundersøkelsen at de opplever emosjonell og faglig støtte fra
lærerne. 7. trinnselevene i Rissa skårer noe lavere enn landssnittet på spørsmålene om støtte fra
lærerne. Disse elevene skårer likevel høyt på spørsmålet om lærerne hjelper dem med å forstå det de
skal lære.
Med den satsingen skolene i Indre Fosen har på relasjonell klasseledelse, bør elevenes skår på denne
indeksen øke ytterligere de nærmeste årene.

12

25

4.2 Praksisfortelling: Vis med avis.
Mellomtrinnet ved Fevåg/Hasselvika skole har i flere år deltatt i konkurransen VIS MED AVIS. Da får
skolen tilsendt flere aviser elevene må sette seg inn i. Det jobbes hektisk noen uker med intens øving
før de gjennomfører en prøve. De beste skolene blir så kåret og får være med på en finalerunde.
Årets finale foregikk på Ørlandet. Ventetiden før resultatet ble presentert var ulidelig lang og
spennende. Til slutt ble det Fevåg/Hasselvika skole som kunne juble. Skolen har vært i finalen før,
men ikke nådd helt opp. Det var mange stolte barn som kom med hurtigbåten hjem.
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4.3 Vurdering for læring
Lokale mål
Skolene har lærere som gir hver enkelt elev en tilbakemelding og veiledning som fremmer læring og
utvikling. Elevene er delaktige i vurderingen av egen læring og utvikling.
Indikatorer
Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring. Disse
prinsippene er at elevene skal:
1.
2.
3.
4.

forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem
få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
få råd om hvordan de kan forbedre seg
være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.
Resultat
Tabellen nedenfor viser elevenes vurdering av skolens arbeid med vurdering for læring, slik det går
fram av Elevundersøkelsen høst 2016:
Vurdering for læring
Resultat 7. trinn
Resultat 10. trinn

Leksvik
3,9
3,3

Rissa
3,6
3,6

Nasjonalt
3,9
3,3

Vurdering
Elevene skårer relativt lavt på spørsmålene om de får en vurdering som er i tråd med de fire
prinsippene for vurdering for læring. Dette gjelder både i Indre Fosen og i landet for øvrig. Det er
særlig to spørsmål som trekker ned, både i Leksvik og Rissa: Om elevene får være med og bestemme
hva som skal vektlegges når arbeidet deres skal vurderes, og om de får være med og vurdere eget
arbeid. Elevenes medvirkning i vurdering av eget arbeid er prinsipp 4 i vurderingsforskriften. Selv om
dette ikke er nytt, er det uvant for mange lærere å involvere elevene i å sette opp vurderingskriterier og
medvirke i vurdering av eget arbeid.
Elevundersøkelsen viser at det må jobbes videre med vurdering på alle trinn i skolene. Vi er ikke i mål
her.

4.4 Læringskultur
Lokale mål
Skolene har en god kultur for læring, med god arbeidsro i timene, og en felles innstilling om at det er
viktig å jobbe godt med skolearbeidet. Elevene opplever at det er greit å gjøre feil, fordi de vet at de
kan lære av det.
Indikatorer
Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å gjøre
feil i læringsarbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.
Resultat
Tabellen nedenfor viser elevenes vurdering av skolens læringskultur, slik det går fram av
Elevundersøkelsen høst 2016:
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Læringskultur
Resultat 7. trinn
Resultat 10. trinn

Leksvik
4,2
4,1

Rissa
3,9
4,1

Nasjonalt
4,1
3,8

Vurdering
Også på denne læringsmiljøindeksen skårer 7. trinnselevene i Rissa lavere enn landssnittet, slik de gjør
på samtlige indekser. Det som trekker mest ned, er arbeidsro i timene (skår 3,3). 7. trinnselevene i
Leksvik skårer også lavt her (3,7). 10. trinnselevene har en bedre opplevelse av arbeidsro i timene. Her
skårer Leksvik-elevene 4,1 og Rissa-elevene 4,0.
På spørsmålet om lærerne synes det er greit at elevene gjør feil, fordi man kan lære av det, skårer alle
elevene i Indre Fosen høyt. Det er bra, fordi det viser at elevene har forstått at det er mye å lære av en
god feil!

4.5 Mestring
Lokale mål
Skolene har elever som får faglige utfordringer tilpasset deres evner og forutsetninger, og som
opplever mestring på skolen hver dag.
Indikatorer
Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på
skolen. Elevene blir bedt om å svare på følgende spørsmål:




Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal gjøre på egen hånd. Hvor ofte
klarer du oppgavene alene?
Tenk på når lærerne går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det
som lærerne gjennomgår og forklarer?
Får du lekser som du greier å gjøre på egen hånd?

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.
Resultat
Tabellen nedenfor viser elevenes vurdering av egen mestring, slik det går fram av Elevundersøkelsen
høst 2016:
Mestring
Resultat 7. trinn
Resultat 10. trinn

Leksvik
4,2
3,9

Rissa
3,7
4,2

Nasjonalt
4,1
4,0

Vurdering
7. trinnselevene i Rissa skårer lavt på alle de tre spørsmålene, mens 10. trinnselevene skårer høyt,
særlig på spørsmålet om de får lekser som de klarer å gjøre på egen hånd. I Leksvik er det 7.
trinnselevene som tydeligst opplever mestring, særlig med hjemmeleksene.
I begge kommuner gir elevene dårligst tilbakemelding på lærernes gjennomgang av nytt stoff. Det er
vesentlig at lærerne har gode rutiner for å sjekke om elevene faktisk har fått med seg det man har
prøvd å lære dem.
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4.6 Praksisfortelling: Undersøkende matematikkundervisning
En av småtrinnslærerne ved Testmann Minne skole
forteller:
Barn har en iboende trang til å utforske og undersøke.
De er samtidige nysgjerrige og tenker kreativt. Det er
viktig at man ivaretar dette når barna begynner på
skolen og at man videreutvikler disse fantastiske
evnene.
På våren i 2. klasse i fjor jobbet vi mye med å utvide
forståelsen for posisjonssystemet og plassverdier.
Elevene fikk blant annet i oppgave å telle det de kom
over i klasserommet. Elevene satte ivrig i gang og
etterhvert var det gule lapper med tall overalt.
Underveis i disse øktene hadde vi mattekongresser
der vi diskuterte matematiske sammenhenger og
elevene fikk blant annet dele sine tellestrategier.

Gjennom en slik
undersøkende
matematikkundervisningen
fikk elevene delta aktivt i
undervisningen, lære
gjennom både egne og
andres erfaringer og
utvikle sin egen forståelse.
Og det beste av alt var at
elevene var interesserte og
motiverte for å lære
matematikk!
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4.7 Elevdemokrati og medvirkning
Lokale mål
Skolene har elever som er aktive deltakere i egen læringsprosess. Elevene er med på planlegging av
eget læringsarbeid, vurderer egen måloppnåelse og bidrar aktivt til å skape et godt læringsmiljø.
Skolen legger til rette for at elevene kan delta i det elevdemokratiske arbeidet på skolen og i
kommunen.
Indikatorer
Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, og om de får
være med og bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt
resultat.
Resultat
Tabellen nedenfor viser elevenes vurdering av elevdemokrati og medvirkning, slik det går fram av
Elevundersøkelsen høst 2016:
Elevdemokrati og
medvirkning
Resultat 7. trinn
Resultat 10. trinn

Leksvik

Rissa

Nasjonalt

3,9
3,4

3,5
3,6

3,8
3,3

Vurdering
Resultatene på dette punktet er ikke særlig bra, verken nasjonalt eller lokalt. Resultatene ligger på
omtrent samme nivå som de foregående årene. Elevene opplever i for liten grad å være delaktige i å
foreslå hvordan de skal arbeide med fagene. Lov og forskrift er klar på at det skal legges til rette for
medvirkning også når det gjelder arbeidsmåter i fag. Det er lettere å bli motivert for å gjøre en
oppgave man selv har vært med på å bestemme seg for. Skolene bør arbeide mer med spørsmålet om
hvordan man skal lede en klasse slik at elevene opplever at de medvirker på – en for dem –
motiverende måte. Da er elevens stemme viktig, ikke bare den de avgir i en elevundersøkelse, men den
de kommer med i samtaler i klassen, i elevsamtaler, utviklingssamtaler sammen med foresatte og
gjennom loggskriving og andre former for effektiv kommunikasjon. Rissa-skolene har hatt elev- og
foreldremedvirkning som tema i nettverkssamarbeidet på tvers av skolene skoleåret 2016-2017. Det er
mulig at resultatet av dette arbeidet vil komme sterkere fram i seinere elevundersøkelser. Men det vil
uansett være viktig i årene framover å samarbeide med elevene og de foresatte om å utvikle et felles
språk og en felles forståelse for hva vi legger i et viktig begrep som medvirkning. Det bør utvikles
strategier for å bli dyktige på nettopp dette punktet, siden det er påvist at elevmedvirkning øker
motivasjonen for læring og gir bevissthet rundt egne læringsprosesser. Det bør jobbes systematisk med
elevenes delaktighet i metodevalg, slik at de får anledning til å komme med forslag og bli hørt når
dette er naturlig. Elevene er noe mer fornøyd med mulighetene for å delta i det elevdemokratiske
arbeidet.

4.8 Mobbet av andre elever på skolen
Lokale mål
Indre Fosen har nulltoleranse for mobbing og annen krenkende atferd.
Antall elever som blir mobbet på skolene, skal være lavt og synkende. Målet er at ingen barn i skolene
i Indre Fosen opplever mobbing, og at alle elever har voksne og medelever på skolen som de kan betro
seg til hvis de har behov. Skolene gjennomfører kvalitetssikring i henhold til Olweus-normen og er
sertifisert som Olweus-skoler.
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Indikatorer
I Elevundersøkelsen høsten 2016 ble det gjort endringer i spørsmålene til elevene. Udir har fjernet
spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for
krenkelser er nå brukt som eksempler på mobbing.




Elevene får spørsmål om de er blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene, og
hvor ofte. Deretter blir de spurt om hva slags mobbing de blir utsatt for.
Det er lagt til egne spørsmål om «voksenmobbing» og digital mobbing. Elevene får også
spørsmål om de selv har mobbet noen.
Definisjonen på mobbing er justert noe, for å gjøre den mer elevvennlig. Udir har blant annet
lagt inn flere eksempler på mobbing.

Dette er definisjonen elevene blir presentert for i Elevundersøkelsen:
«Med mobbing mener vi gjentatte negative handlinger fra en eller flere sammen, mot en elev som kan
ha vanskelig for å forsvare seg.
Mobbing kan være å kalle en annen stygge ting og erte, holde en annen utenfor, baksnakke eller slå,
dytte eller holde fast.»
Udir sin hypotese er at mobbeandelen kommer til å øke noe fordi hendelsene som før inngikk i
spørsmålene om krenkelser, nå inngår i spørsmålet om mobbing. I tillegg har man etter mobbedefinisjonen lagt inn flere eksempler på hva som kan være mobbing. Det kan også føre til noe mer
rapportert mobbing.
Ulempen med å endre Elevundersøkelsen er at vi ikke direkte kan sammenlikne høstens resultater om
mobbing med tidligere år. Udir mener likevel at argumentene for å endre undersøkelsen veier tyngre
enn hensynet til brudd i statistiske tidsserier på nasjonalt nivå. Udir sitt mål er, og har alltid vært, at
Elevundersøkelsen skal gi et riktigst mulig bilde av hvordan elevene har det.
Gjennomsnittsverdien for indikatoren «Mobbet av andre elever på skolen» er beregnet ut fra hvor
mange som opplever at de blir mobbet av andre elever på skolen og hvor ofte de blir mobbet. Verdien
gir ikke antall elever som i snitt mobbes av andre elever på skolen. En og samme verdi kan enten
indikere at mange krysser av at de mobbes sjelden eller at færre krysser av at de mobbes hyppig. I
Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. Skala: 1-5. Lav verdi
betyr positivt resultat.
Resultat
Tabellen nedenfor viser elevenes opplevelse av å bli mobbet av andre elever på skolen, slik det går
fram av Elevundersøkelsen høst 2016:
Mobbet av andre elever på
skolen
Resultat 7. trinn
Resultat 10. trinn

Leksvik

Rissa

Nasjonalt

1,1
1,4

1,3
1,1

1,3
1,3

Vurdering
Resultatet fra skolene i Leksvik tyder på lite mobbing på 7. trinn og noe mer på 10. trinn. Det er flere
jenter på 10. trinn som oppgir at de er blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene.
Resultatet fra skolene i Rissa viser lite mobbing på 10. trinn, mens det er noe mer på 7. trinn. I Rissa er
det liten forskjell mellom jenter og gutter med hensyn til hvem som oppgir at de har blitt mobbet av
andre elever de siste månedene.
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4.9 Andel elever som har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere
Lokale mål
Indre Fosen har nulltoleranse for mobbing og annen krenkende atferd.
Andelen elever som blir mobbet på skolene, skal være lavt og synkende. Målet er at ingen barn i
skolene i Indre Fosen opplever mobbing, og at alle elever har voksne og medelever på skolen som de
kan betro seg til hvis de har behov. Skolene gjennomfører kvalitetssikring i henhold til Olweusnormen og er sertifisert som Olweus-skoler.
Indikatorer
Denne indeksen viser andelen elever som opplever å bli mobbet 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere
av andre elever. Andelen elever som opplever mobbing på skolen av andre elever er summen av
andelen elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «omtrent 1 gang
i uken» og «flere ganger i uken». Andelen elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 ganger i
måneden eller oftere sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli mobbet.
Resultat
Tabellen nedenfor viser hvor stor andel av elevene på skolene som opplever å ha blitt mobbet av andre
elever 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere, slik det går fram av Elevundersøkelsen høst 2016:
Andel elever som har blitt
mobbet 2 eller 3 ganger i
måneden eller oftere av
andre elever på skolen
Resultat 7. trinn
Resultat 10. trinn

Leksvik

Rissa

Nasjonalt

0,0
7,5

5,9
*

5,5
5,1

* Tallet er ikke oppgitt i Skoleporten. For å unngå fare for indirekte identifisering av elever som har svart, vil en del skoler få
to eller flere av svaralternativene skjult. Skoleledere og skoleeiere vil da ikke kunne summere andelen mobbede på skolen
ved å telle opp andelen elevene i de tre aktuelle svaralternativene.

Vurdering
Det ser ut til å være overensstemmelse mellom resultatene i 4.8 og 4.9 for Leksvik sin del. Det kan se
ut som om det har vært et problem med mobbing blant jenter på 10. trinn, og at mobbingen har vært
hyppig og vart over ei viss tid.
For Rissa-skolene er det vanskelig å trekke noen konklusjon, fordi resultatet for 10. trinn ikke er
oppgitt i Skoleporten. Når man logger seg inn i rapportportalen til Elevundersøkelsen, kan man lese
svarfrekvensen for hvert enkelt spørsmål i undersøkelsen. Også her er mange av svaralternativene
prikket, fordi antallet som har svart på enkelte alternativ er så lavt, at en offentliggjøring kan
indentifisere enkeltpersoner. Resultatet for 7. trinn i Rissa står i stil til svarene elevene har gitt på de
aller fleste indikatorene som er tatt inn i denne rapporten. Disse elevene skårer jevnt over litt dårligere
enn landsgjennomsnittet over hele linja. Hvis vi ser på generell trivsel, skårer imidlertid 7.
trinnselevene i Rissa relativt høyt (skår 4,2). Av 69 elever svarer 59 at de trives «svært godt» eller
«godt» på skolen, mens 10 svarer at de trives «litt» eller «ikke noe særlig». Ingen elever på 7. trinn i
Rissa krysser av på alternativet «trives ikke i det hele tatt».

19

32

4.10 Praksisfortelling: Gårdsbesøk.

1.–4. trinn ved Fevåg/Hasselvika skole har i mange år besøkt forskjellige gårdsbruk i nærmiljøet.
I år gikk turen til «Bjørnehiet» i Hasselvika. Dette er et gårdsbruk hvor elevene kommer tett opp til
dyrene. De får være med på foring, stell og selvsagt kos. De får møte hest, sau, ender, høner, katter,
kaniner og marsvin. Elevene får i tillegg drive med ulike formingsaktiviteter og matlaging. Det er
fantastisk å ha denne muligheten en liten gåtur fra skolen.
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5 Resultater og resultatoppfølging
5.1 Nasjonale prøver 5. trinn
Lokale mål
Elevene i Indre Fosen utvikler gode grunnleggende ferdigheter mens de går på småskoletrinnet.
Færrest mulig elever ligger på laveste mestringsnivå når de nasjonale prøvene gjennomføres den
høsten elevene begynner på mellomtrinnet.
Indikatorer
Lesing
Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den
grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De
nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan:
 finne informasjon
 forstå og tolke
 reflektere over og vurdere tekstens form og innhold
Regning
Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for
den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i
LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag.
De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder:




tall
måling
statistikk

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse
sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de:





kan løse en gitt utfordring
kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner
kan vurdere om svarene er rimelige
kan ha effektive strategier for enkel tallregning

Engelsk
Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i
læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk.
Oppgavene (på 5. trinn) er knyttet til disse ferdighetene:






finne informasjon
forstå hovedinnholdet i enkle tekster
forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid
forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette
gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette
er et mål på spredningen i elevenes resultater.
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På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser
en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer.
Resultat
Oppsummerte resultater fra nasjonale prøver på 5. trinn i Leksvik-skolene de siste tre årene ser slik ut:

Oppsummerte resultater fra nasjonale prøver på 5. trinn i Rissa-skolene de siste tre årene ser slik ut:
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5.2 Praksisfortelling: Lese- og skriveopplæring
Høsten 2016 gikk Stadsbygd skole til innkjøp av skolelisens
fra iMAL, og fikk opplæring i bruk av metoden. iMal er en
metode, hvor man kort fortalt knekker lesekoden gjennom
multisensorisk læring. Korte, intensive arbeidsøkter, god tid
til frileik og alle er med!
Vi skjønte raskt at dette var en veldig bra metode for å lære
elevene i førsteklasse å lese og skrive. Vi gikk gjennom to
nye bokstaver hver uke, samtidig som vi hele tiden tok med
oss de bokstavene vi hadde lært, og fikk repetert dem. Vi
fikk øvd mye på forbindelsen mellom språklyd og bokstav.
Vi fikk også inkludert språkleiker fint i opplegget, og øvd oss
masse på å dra sammen lydene til ord. To–tre ganger i løpet
av høsten hadde vi «stoppuker». Da hadde vi ingen nye
bokstaver, men repeterte de vi hadde vært gjennom og tok en liten kartleggingsprøve for å sjekke
om elevene husket de bokstavene vi hadde jobbet med, både til skriving og lesing. Etter hvert knekte
elev etter elev koden for både lesing og skriving.
Til jul hadde vi vært gjennom alle bokstavene,
og de fleste av elevene hadde knekt lesekoden.
Vårhalvåret ble brukt til å «spikre fast»
bokstavlydene enda bedre. Vi jobbet mye med
skriving dette halvåret – og repetisjon av
bokstavenes lyder og skrivemåte gjennom
dette. Vi brukte samfunnsfag og naturfag mye i
lese- og skriveopplæringen dette halvåret. Vi
har bl.a. hatt skrivedager, hvor vi har skrevet
om yrker, sansene og familien.
Nå går disse elevene i andreklasse. Fortsatt
bruker vi iMAL til de elevene som trenger det,
og vi bruker det til alle for å repetere
bokstavenes skriveretning. Vi har hatt en
kartleggingsprøve, OL64, med veldig bra resultat
- vi har mange raske, sikre lesere.
Årets førsteklasse er nå godt i gang med lese- og
skriveopplæring ved hjelp av iMAL.
Dette var tredje gangen jeg startet opp med
førsteklasse. Korte, konsentrerte arbeidsøkter
avløst av frileik har fungert veldig bra. Jeg har
aldri hatt en klasse som har fått leika seg så mye helt fritt, men jeg har heller aldri hatt en klasse som
leser og skriver så bra som denne gjengen gjør! (Bente Hammer)
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Vurdering
Resultatene fra nasjonale prøver på 5. trinn høsten 2016 viser at elevene i Leksvik-skolene presterer
noe høyere enn Rissa-elevene. Leksvik har en gjennomsnittskår på 49 for de tre prøvene, mens Rissa
har et gjennomsnitt på 47,3. Gjennomsnittsskåren svinger litt opp og ned fra det ene året til det andre,
og standardavviket (usikkerheten) er relativt stort. Det er ingen signifikant forskjell mellom årets og
fjorårets resultater i noen av kommunene. I vedlegg 7.2 ligger detaljerte presentasjoner som viser
prosentvis fordeling av elevene på de ulike mestringsnivåene.
Det er en målsetning for alle skolene å ha færrest mulig elever på det laveste mestringsnivået. På årets
prøver ligger i gjennomsnitt ca. 29 % av Leksvik-elevene og ca. 35 % av Rissa-elevene på
mestringsnivå 1. På landsbasis ligger ca. 25 % av elevene på laveste mestringsnivå, ca. 50 % på det
mellomste og ca. 25 % på det høyeste mestringsnivået.
Det er ikke signifikant forskjell på hvordan jenter og gutter presterer på de nasjonale prøvene på 5.
trinn.
Siden resultatene varierer mye fra ett år til et annet, og standardavviket er relativt stort, kan vi ikke
legge for stor vekt enkeltprøver, men se de store linjene og utviklingen over år. Det er viktig at vi
utvikler gode systemer for kartlegging og oppfølging av elevene, slik at vi tidlig får innblikk i hvilke
elever som strever, og får gitt dem den oppfølging som er nødvendig for at de får lagt et godt grunnlag
for læring.
I løpet av skoleåret 2017/2018 skal skolene i Indre Fosen utarbeide en felles handlingsplan for
skolebasert vurdering, med årshjul for kartlegging og oppfølging av kartleggingsresultater.
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5.3 Praksisfortelling: Uteskole med tema Solsystemet
Lage modell av solsystemet og planetene ved hjelp av snø og vannfarger
Elevene på 3.trinn på Åsly skole
har jobbet med solsystemet og
universet, og blant annet skrevet
fakta-tekst om en selvvalgt planet.
Vi har også øvd på rekkefølgen
ved å lære Martin Ville Jage
Mange Jenter Sammen, Unntatt
Nille. (Merkur, Venus, Jorda, Mars,
Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun).
Hver onsdag er de på uteskole.
Denne gangen var det snøforming
og planetene som var aktiviteten.
Etter uteskolen skriver elevene i
uteskoleboka si om hva de har
gjort, hva de har lært, hvordan de
har samarbeidet, hva de må øve
mer på. De bruker da innledning,
hoveddel og avslutning som «mal»
for teksten sin. De illustrerer
teksten i uteskoleboka med
tegning som «støtter» teksten.
Læringsmål:
Elevene skal
 kunne rekkefølgen av planetene fra sola og ut.
 kunne vurdere størrelser på de ulike planetene i forhold til hverandre.
 kunne bruke snø som «modelleringsmasse».
 kunne bruke vannfarger og blande dem for å få tilnærmet farge på planetene.
 kunne vise samarbeidsevne og få erfaring med arbeidsfordeling.
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5.4 Nasjonale prøver ungdomstrinn
Lokale mål
Elevene i Indre Fosen utvikler og vedlikeholder gode grunnleggende ferdigheter mens de går på
mellomtrinnet. Færrest mulig elever på 8. og 9. trinn ligger på de to laveste mestringsnivåene på de
nasjonale prøvene.
Indikatorer
Lesing
Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene
for den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i
LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget.
De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan:
1. finne informasjon
2. forstå og tolke
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold
Regning
Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den
grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale
prøvene i regning dekker tre innholdsområder:




tall
måling
statistikk

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse
sammenhenger. Dette innebærer at de:





forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring
kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner
kan vurdere om svarene de får er rimelige
kan vise effektive strategier for enkel tallregning

Engelsk
Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i
læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk.
Oppgavene for ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene:






finne informasjon
forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere
beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette
gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette
er et mål på spredningen i elevenes resultater.
På 8. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser
en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer.
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Resultat
Oppsummerte resultater fra nasjonale prøver på 8. trinn i Leksvik-skolene de siste tre årene ser slik ut:

Oppsummerte resultater fra nasjonale prøver på 8. trinn i Rissa-skolene de siste tre årene ser slik ut:
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Vurdering
Resultatene fra nasjonale prøver på 8. trinn høsten 2016 viser at elevene i Leksvik-skolene presterer
noe lavere enn Rissa-elevene. Leksvik har en gjennomsnittskår på 47,3 for de tre prøvene, mens Rissa
har et gjennomsnitt på 48,7. Gjennomsnittsskåren svinger lite fra det ene året til det andre, med unntak
av engelsk. Standardavviket er relativt stort og større i Leksvik enn i Rissa. Dette er helt normalt, fordi
Leksvik har færre elever. Det er ingen signifikant forskjell mellom årets og fjorårets resultater i noen
av kommunene. I vedlegg 7.3 finnes detaljerte presentasjoner som viser prosentvis fordeling av
elevene på de ulike mestringsnivåene.
Det er en målsetning for alle skolene å ha færrest mulig elever på de laveste mestringsnivåene. På årets
prøver ligger i gjennomsnitt ca. 40 % av Leksvik-elevene og ca. 34 % av Rissa-elevene på
mestringsnivå 1 og 2. På landsbasis ligger ca. 28 % av elevene på de to laveste mestringsnivå, ca. 41
% på det mellomste og ca. 31 % på de to høyeste mestringsnivåene.
Det er ikke signifikant forskjell på hvordan jenter og gutter presterer på de nasjonale prøvene på 8.
trinn.
Det kjøres også nasjonale prøver i lesing og regning for elevene på 9. trinn. Disse prøvene er identiske
med prøvene som gis til elevene på 8. trinn, og måler elevenes modning etter ett år på ungdomstrinnet.
Det er gledelig – og ikke overraskende – å registrere at elevene skårer bedre på prøvene på 9. trinn enn
på 8. trinn. Det er likevel vanskelig å si noe sikkert om dette, siden det ikke er de samme elevene som
tar samme prøve på 8. og 9. trinn. På prøven i regning skårer elevene i Leksvik og Rissa omtrent likt.
På leseprøven skårer Rissa-elevene signifikant bedre enn Leksvik-elevene (Rissa-elevene har 54
skalapoeng med standardavvik på 2,1; Leksvik-elevene har 50 skalapoeng med standardavvik 2,5).
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5.5 Praksisfortelling: Jakten på Gullbilletten
Et skolemiljøtiltak i regi av elevrådet
ved Mælan skole.
Elevrådet søkte høsten 2017 om å få
komme på bedriftsbesøk til Nidar.
Bakgrunnen for dette, var at de
ønsket et besøk på
sjokoladefabrikken som belønning
for at elevene selv skulle gjøre en
ekstrainnsats for et bedre skolemiljø.
I 2017 var det 100 år siden Roald
Dahl ble født. En av hans klassikere
er som kjent «Charlie og
sjokoladefabrikken», som handler
om Charlie Bucket og hans drøm om
å komme seg innfor murene på Willi
Wonkas sjokoladefabrikk. Ved å få
tak i en av fem gullbilletter, kunne
dette bli en realitet, og ergo ble
ideen om «jakten på gullbilletten»
klekket ut.
Elevrådet spant videre på ideen. Da de fikk klarsignal om at besøket på Nidar var i boks, utformet de
et opplegg som gikk ut på at de ulike klassene på skolen kunne få en gullbillett ved å gjøre noe
positivt for en klasse på skolen, eller for hele skolemiljøet. Når alle klassene, fra 5. til 10. klasse
hadde oppnådd sin gullbillett, kunne disse veksles inn til en felles belønning.
Ideen de ulike klassene hadde, måtte godkjennes av elevrådet, og deretter planlegges, gjennomføres
og evalueres innen 16. mai. Dette resulterte i at mellomtrinnet hadde aktivitetstimer med
påfølgende fest for 1. og 2. klasse. De bakte, dekket opp festbord, og tok ansvar for aktiviteter og
spill. 8. og 9. klasse hadde uteaktivitetsdag for hele småtrinnet, med ulike poster og mange artige
øvelser hvor også 8. og 9. klasse deltok i lag med de yngre elevene. 10. klasse arrangerte
relasjonstreff for ungdomskolen, med samvær, film og mat. Alle klassene måtte evaluere om dette
var positivt for skolemiljøet, og alle var
enige om at aktivitetene hadde god
effekt.
1.-4. klasse, som var for unge til å bli med
på bedriftsbesøk, fikk en sjokoladegave
fra elevrådet. Denne kunne de kose seg
med siste skoledag før sommerferien.
Bussutgifter dekket elevrådet fra egen
konto, fra penger de hadde tjent inn, og
gjennom ulike søknader, bl.a. til FAU.
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5.6 Standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk, matematikk og engelsk
Lokale mål
Skolens resultater i de skriftlige fagene i standpunkt og til eksamen ligger på samme nivå som
landsgjennomsnittet.
Indikatorer
Standpunktkarakterer og eksamensresultater inngår i elevenes sluttvurdering og skal gi informasjon
om elevenes kompetanse ved avslutningen av grunnopplæringen. Karakterene er ikke laget for å måle
utvikling i elevenes kunnskaper og ferdigheter over tid. Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i
læreplanverket. Karakterskalaen er bygd opp slik at karakteren







1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget
2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget
3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget
4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget
5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget
6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget

Gjennomsnittskarakterer nasjonalt endrer seg lite fra år til år. Gjennomsnittskarakterer for en skole
eller en kommune kan derimot endre seg mye fra år til år. Dette er fordi gjennomsnittskarakteren i
større grad vil påvirkes av enkeltelevers resultat når det er få elever på en skole eller i en kommune.
Endringer i karakterer på skolenivå bør derfor tolkes med varsomhet.
Man bør derfor se på data for flere år hvis man vil sammenligne resultatene til flere skoler, eller
sammenligne en skoles resultat med resultatene på fylkesnivå eller nasjonalt nivå.
Resultat
Gjennomsnittskarakterer (standpunkt- og eksamen) i de skriftlige fagene skoleårene 2012/2013–
2016/2017 er slik:
Fag
Engelsk skriftlig
Norsk hovedmål
Norsk sidemål
Matematikk

Standpunkt
Leksvik
3,9
3,7
3,5
3,5

Rissa
3,8
4,0
3,9
3,4

Eksamen
Nasjonalt
3,9
3,8
3,7
3,5

Leksvik
3,7
3,4
3,4
2,9

Rissa
3,7
3,5
3,5
2,8

Nasjonalt
3,7
3,4
3,2
3,1

Tabellen over viser gjennomsnittskarakterene til avgangselevene de siste fem årene. Elevene i Leksvik
og Rissa skårer omtrent likt med nasjonalt snitt på eksamen i de skriftlige fagene; dog litt bedre i norsk
sidemål og litt dårligere i matematikk. Standpunktkarakterene skiller seg heller ikke mye fra
landsgjennomsnittet. Med unntak av engelsk, er det relativt stor forskjell mellom standpunkt- og
eksamenskarakterene, både i Indre Fosen og nasjonalt.
Vurdering
Målsettingen om samme nivå på standpunkt- og eksamenskarakter som landsgjennomsnittet i alle de
skriftlige fagene er så godt som oppfylt i begge kommuner. Selv om det er et godt tegn at det et visst
samsvar mellom standpunkt- og eksamenskarakterene, er det ikke et mål i seg selv at de skal være så
like som mulig. Det er viktigere å jobbe mot et mål om at alle elevene har en optimal faglig utvikling
ut fra sine forutsetninger. Men det målet er det ikke så lett å rapportere på.
Skriftlig eksamen er for mange elever en nervepirrende opplevelse, der det kan være svært vanskelig å
yte sitt aller beste. Når elevene skårer såpass mye lavere til eksamen enn i standpunkt i norsk og
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matematikk, kan det indikere at standpunktkarakteren angir elevenes kompetanse i de målene man har
rukket å arbeide med, mens eleven har en del hull som avsløres på en sentralt gitt eksamen.
Stofftrengselen i norsk skole er stor.

5.7 Grunnskolepoeng
Lokale mål
Elevenes grunnskolepoeng ligger på samme nivå som landsgjennomsnittet.
Indikatorer
Grunnskolepoeng regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet, legges sammen
og deles på antall karakterer, slik at en får et gjennomsnitt. Deretter ganges gjennomsnittet med 10.
Resultat
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng til elevene i Leksvik og Rissa skoleåret 2016/2017 er henholdsvis
41,5 og 43,0. Nasjonalt gjennomsnitt er på 41,4 grunnskolepoeng.
Forskjellen i grunnskolepoeng mellom jenter og gutter går fram av tabellen nedenfor:
Grunnskolepoeng
Begge kjønn
Jenter
Gutter

Leksvik
41,5
42,5
40,1

Rissa
43,0
45,5
40,5

Nasjonalt
41,4
43,7
39,2

Vurdering
Det er positivt at elevene får med seg gode resultater ut av ungdomsskolen. Det kan gi dem en
opplevelse av at de mestrer skolesituasjonen, og gi dem motivasjon for å gå videre i utdanningsløpet.
Grunnskolepoengene har gått oppover de siste årene i både Leksvik og Rissa. Dersom elevene går ut
av grunnskolen med for gode karakterer, kan vurderingen i videregående skole bli en sjokkartet
opplevelse. Det er derfor viktig at skolene arbeider systematisk med å gi elevene en nøktern og
rettferdig sluttvurdering, der karakterene står i stil med elevenes kompetanse i fagene.
Det er ikke bra at forskjellen mellom jenter og gutter er så stor. Det skiller 5,0 grunnskolepoeng
mellom jentene og guttene i Rissa, og 2,4 i Leksvik. På landsbasis er forskjellen mellom jenter og
gutters grunnskolepoeng 4,5. Dette er et tydelig tegn på at jentene opplever større mestring i norsk
grunnskole enn guttene, og at guttenes iboende evner og kreativitet ikke kommer godt nok fram i
norsk skole.

31

44

5.8 Praksisfortelling: Regnefortelling i matematikk
Flere av elevene ved Mælan skole har hatt problemer med å skrive regnefortellinger i
matematikk. Læreren ga derfor læringspartnerparene i oppgave å gå ut i skolegården/SFOhagen for å hente ting, som de sammen skulle lage en regnefortelling om. Elevene hentet
ulike ting på gruppene og lagde fortellinger i klasserommet som vi tok i fellesskap etterpå.
Mange gode regnefortellinger ble til og elevene fikk i fellesskap finne svar på fortellingene.
Ulike ting ble plukket: epler, kvister, kongler, blader etc.
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Gjennomføring

Lokale mål
Det er god sammenheng og gode overganger mellom barnehage og skole, mellom de ulike trinnene i
grunnskolen, og mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring.
Indikatorer
Indikatorene for overgang til videregående opplæring gir informasjon om direkte overgang mellom
grunnskolen til videregående opplæring. Informasjon om overganger i videregående opplæring kan
ikke si noe direkte om hvor stor den delen blir som kommer til å fullføre og bestå videregående
opplæring.
Resultat
Tabellen nedenfor viser prosentdelen av elevkullet (16 åringer) som er registrert i videregående
opplæring høsten etter uteksaminering fra grunnskolen.
År
2012
2013
2014
2015
2016

Leksvik
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Rissa
100,0
96,9
100,0
98,1
98,8

Nasjonalt
97,8
97,9
98,0
98,1
98,1

Vurdering
Så godt som alle 16-åringer i Leksvik og Rissa gikk i 2016 rett fra grunnskolen over i videregående
opplæring. Grunnskolene i Leksvik og Rissa samarbeider godt med sine videregående skoler om det
helhetlige utdanningsløpet.
Rådgiverne ved ungdomsskolene spiller en viktig rolle i overgangen. Rådgivere som ikke har
videreutdanning som rådgivere, må prioriteres i opptaket til den statlige videreutdanningsordningen,
slik at de kan gi elevene best mulig veiledning over i det videregående systemet.
Kontaktlærerne har også en nøkkelrolle, spesielt i gjennomføringen av faget utdanningsvalg, og i den
jevne kontakten med elevene og deres foresatte Det er viktig at kontaktlærerne får faglig påfyll i
arbeidet med utdanningsvalg.
Faglærere i arbeidslivsfag kan også bidra til å motivere og hjelpe elevene til komme på sporet av en
god framtidsvei.

33

46

6 Konklusjon
6.1 Rådmannens innstilling
Tilstandsrapport 2017 for grunnskolene i Indre Fosen bygger på resultater offentliggjort for de to
kommunene Leksvik og Rissa i Utdanningsdirektoratets kvalitetsportal Skoleporten.
1. Tilstandsrapporten gir et godt bilde av skolenes tilstand innenfor de obligatoriske
rapporteringspunktene ressursbruk, læringsmiljø og resultater. Rapporten viser at det er høy
kvalitet i arbeidet som utføres i grunnskolene i de to kommunene. Rapporten viser også at
grunnskolene har flere forbedringspunkter, både innenfor læringsmiljø og faglige resultater.
2. Politikerne i Indre Fosen slutter seg til de fem satsingsområdene som Rissa kommunestyre
vedtok under behandlingen av tilstandsrapport 2016. Kommunestyrets vedtak er gjengitt
bakerst i tilstandsrapporten, se vedlegg 7.5.
3. Tilstandsrapport 2018 for grunnskolene i Indre Fosen skal inneholde en evaluering av
måloppnåelsen innenfor de fem satsingsområdene og munne ut i felles satsingsområder for
neste fireårsperiode. Dette er i tråd med fireårsplanen for styringsdialogen, som fellesnemnda
slutter seg til. Fireårsplanen for styringsdialogen er gjengitt bakerst i tilstandsrapporten, se
vedlegg 7.6.

6.2 Oppvekstutvalget behandling i møte 26.9.2017
Oppvekstutvalget i Indre Fosen drøftet Tilstandsrapport 2017 for grunnskolene i møte 26. september
2017.

6.3 Fellesnemndas behandling i møte 5.10. 2017
Fellesnemnda i Indre Fosen drøftet Tilstandsrapport 2017 for grunnskolene i møte 5. oktober 2017.
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7 Vedlegg
7.1 Hva måles i nasjonale prøver
Hensikten med nasjonale prøver
Nasjonale prøver i lesing og i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar
med mål for de grunnleggende ferdighetene lesing og regning, slik de er integrert i kompetansemål i
læreplaner for fag i Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06).
Engelsk er ikke en av de grunnleggende ferdighetene i LK06. Derfor skiller prøvene i engelsk seg fra
de andre nasjonale prøvene ved at de tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk.
Skolen, kommunen og de nasjonale myndighetene skal bruke informasjonen fra de nasjonale prøvene i
arbeidet med å forbedre kvaliteten på opplæringen.
Mestringsnivåer
På nasjonale prøver på 5. trinn plasseres den enkelte elev på ett av tre mestringsnivåer ut fra hvor
mange poeng han eller hun fikk på den aktuelle prøven. Mestringsnivå 1 er lavest og mestringsnivå 3
er høyest.
På nasjonale prøver på ungdomstrinnet plasseres den enkelte elev på ett av fem mestringsnivåer ut fra
hvor mange poeng han eller hun fikk på den aktuelle prøven. Mestringsnivå 1 er lavest og
mestringsnivå 5 er høyest.
Hvordan kan tallene tolkes?
Fra og med 2014 publiseres nasjonale prøver på en skala som gjør det mulig å sammenlikne
resultatene mellom år. To prøver vil aldri være nøyaktig like vanskelige og ha det samme faglige
innholdet. Man regner om elevenes resultater til den nye skalaen slik at samme ferdighet i for
eksempel regning gis samme verdi, uavhengig av hvilken versjon av prøven eleven tok. Skoleåret
2014/2015 vil det nasjonale snittet på den nye skalaen ligge på 50, med en spredning (standardavvik)
på 10 poeng. Snittet kan justere seg over tid, dersom elevenes prestasjoner endrer seg.
Resultatene presenteres slik:
Elevenes gjennomsnitt
Usikkerhet (standardavvik)

Spredning
Den svarte ruterfiguren viser elevenes gjennomsnitt.
Den svarte I-bjelken viser usikkerheten (standardavviket) til gjennomsnittet. Usikkerheten blir
mindre når gjennomsnittet er basert på flere elever. Dersom usikkerheten for to gjennomsnitt
overlapper hverandre, kan vi ikke være sikre på at gjennomsnittene er forskjellige.
Den blå søylen viser hvor de midterste 60 % av elevene befinner seg på skalaen. En stor søyle betyr at
det er stor spredning i elevenes resultater, mens en liten søyle betyr at det er liten spredning.
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7.2 Nasjonale prøver. Fordeling på mestringsnivå 5. trinn
7.2.1 Nasjonale prøver lesing 5. årstrinn
Leksvik: Fordeling på mestringsnivå over tid, lesing 5. trinn:

Rissa: Fordeling på mestringsnivå over tid, lesing 5. trinn:

Norge: Fordeling på mestringsnivå over tid, lesing 5. trinn:

36

49

7.2.2 Nasjonale prøver regning 5. årstrinn
Leksvik: Fordeling på mestringsnivå over tid, regning 5. trinn:

Rissa: Fordeling på mestringsnivå over tid, regning 5. trinn:

Norge: Fordeling på mestringsnivå over tid, regning 5. trinn:
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7.2.3 Nasjonale prøver engelsk 5. årstrinn
Leksvik: Fordeling på mestringsnivå over tid, engelsk 5. trinn:

Rissa: Fordeling på mestringsnivå over tid, engelsk 5. trinn:

Norge: Fordeling på mestringsnivå over tid, engelsk 5. trinn:
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7.3 Nasjonale prøver. Fordeling på mestringsnivå 8. trinn
7.3.1 Nasjonale prøver lesing 8. årstrinn
Leksvik: Fordeling på mestringsnivå over tid, lesing 8. trinn:

Rissa: Fordeling på mestringsnivå over tid, lesing 8. trinn:

Norge: Fordeling på mestringsnivå over tid, lesing 8. trinn:

39

52

7.3.2 Nasjonale prøver regning 8. årstrinn
Leksvik: Fordeling på mestringsnivå over tid, regning 8. trinn:

Rissa: Fordeling på mestringsnivå over tid, regning 8. trinn:

Norge: Fordeling på mestringsnivå over tid, regning 8. trinn:
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7.3.3 Nasjonale prøver engelsk 8. årstrinn
Leksvik: Fordeling på mestringsnivå over tid, engelsk 8. trinn:

Rissa: Fordeling på mestringsnivå over tid, engelsk 8. trinn:

Norge: Fordeling på mestringsnivå over tid, engelsk 8. trinn:
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7.4 Nasjonale prøver. Fordeling på mestringsnivå 9. trinn
7.4.1 Nasjonale prøver lesing 9. årstrinn
Leksvik: Fordeling på mestringsnivå over tid, lesing 9. trinn:

Rissa: Fordeling på mestringsnivå over tid, lesing 9. trinn:

Norge: Fordeling på mestringsnivå over tid, lesing 9. trinn:
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7.4.2 Nasjonale prøver regning 9. årstrinn
Leksvik: Fordeling på mestringsnivå over tid, regning 9. trinn:

Rissa: Fordeling på mestringsnivå over tid, regning 9. trinn:

Norge: Fordeling på mestringsnivå over tid, regning 9. trinn:
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7.5 Tilstandsrapport 2016. Rissa kommunestyres vedtak 10.11.2017
Tilstandsrapport 2016 for grunnskolene i Rissa bygger på tilstandsrapportene fra grunnskolene og
resultater offentliggjort i Utdanningsdirektoratets kvalitetsportal Skoleporten. Rapporten viser at det er
høy kvalitet i arbeidet som utføres i våre grunnskoler. At Rissa kommune mottok Skoleeierprisen for
2016 viser at det systematiske arbeidet som drives i skolene, og den styringsdialogen som er utviklet
mellom politisk skoleeier og skolene, blir lagt merke til og anerkjent på nasjonalt nivå. Det er for
ambisiøst å be skolene om å jobbe med hele ni satsingsområder i fireårsperioden. Selv om det er et visst
slektskap mellom noen av de ni satsingsområdene, vil man – med bakgrunn i resultatene og
vurderingene i rapporten –konsentrere oppmerksomheten om følgende satsingsområder fram mot 2018:










Skolemiljø
Rissa-skolenes arbeid for å forebygge og håndtere mobbing og annen antisosial atferd skal
revitaliseres og dekke alle områder som reguleres av Opplæringslovens § 9A.
 Skolene skal opprettholde sin sertifisering som Olweus-skoler.
 Personalveiledningen for Olweus-programmet skal brukes aktivt for å holde oppe trykket i
dette arbeidet.
Medvirkning og motivasjon
 Rissa-skolene skal fortsatt jobbe med å dyktiggjøre lærerne som relasjonsbyggere. Det
handler om å kjenne elevene og de foresatte, bry seg om dem, ha store forventninger til at
elevene kan lære og oppnå framgang, behandle dem med respekt og la dem være med på å
bestemme over sin egen arbeidsdag.
 Rissa-skolene skal – i samarbeid mellom skoleledelsen, de ansatte, elevene og de foresatte
– utvikle et felles språk og en felles forståelse av hva som ligger i begrepet
elevmedvirkning, og utvikle ulike strategier for å dyktiggjøre lærerne på nettopp dette
punktet.
 Skolenes arbeid med elevdemokrati skal gis et løft. Rollene til kontaktlærer,
elevrådskontakt, elevrådsmedlemmer og ungdomsrådsmedlemmer skal defineres klarere.
Det elevdemokratiske arbeidet skal knyttes nærmere til skolenes mål.
Resultater og vurdering
 Rissa-skolene skal påse at elevene utvikler gode grunnleggende ferdigheter.
 Rissa-skolene skal fortsette å utvikle god underveisvurdering, blant annet gjennom faglig
påfyll av forskningsbasert kunnskap og deling av god praksis, både innad på skolene og i
lærende nettverk på tvers av skolene.
 I samarbeid med Rissa vgs skal grunnskolene justere seg fram til et rett nivå på
sluttvurderingen i begge skoleslag. En vurderingskultur der en gir for høye
grunnskolepoeng, er ikke bra for elevene, og kan i neste omgang føre til et
omdømmeproblem for videregående skole.
Inkludering
Rissa-skolene skal – i nært samarbeid med PPT – jobbe fram mot en målsetning om at alle
elever skal inkluderes i klassemiljøet, og lykkes i klassefellesskapet.
 De ressursene som i dag brukes til spesialundervisning i mindre grupper, skal i størst
mulig grad brukes i klassen.
 Minoritetsspråklige elever skal inkluderes i klassen sin så snart det er forsvarlig.
 Alle elevene i Rissa-skolene skal få faglige utfordringer tilpasset sitt nivå.
Fysisk aktivitet og kosthold
 Rissa-skolene skal stimulere til fysisk aktivitet i friminutt og i undervisningssammenheng.
 Rissa-skolene skal fortsette med utprøving av ulike modeller for kantinedrift/skolemåltid,
spisetider mv, og ha fokus på sunn mat og gode kostholdsvaner.
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7.6 Fireårsplan for styringsdialogen
År 0
(etter valget i 2015)

År 1
(2016)
Innen 1.2:
HOK vedtar tema de
ønsker belyst i
enhetenes
tilstandsrapporter.
Innen 1.4:
Skoler og barnehager
ferdigstiller sine
tilstandsrapporter.
Innen 1.5:
Enhetenes
tilstandsrapporter
presenteres av styrere og
rektorer i eget temamøte
i HOK
Innen 1.7:
Utkast til samlede
tilstandsrapporter for
barnehagene og
grunnskolene drøftes i
HOK. Styrere og
rektorer deltar.

År 2
(2017)

Innen 1.10:
HOK fremmer forslag til
tilstandsrapporter med
konklusjon og
midtveisevaluering av
satsingsområder for
inneværende
fireårsperiode.

Innen 1.10:
Oppvekstutvalget
fremmer forslag til
tilstandsrapport for
grunnskolene. Rektorer
deltar.

Kommunestyret
behandler
tilstandsrapport for
grunnskolene
(obligatorisk etter
opplæringsloven § 1310). Rektorer deltar.

Innen 1.11:
Kommunestyret
behandler
tilstandsrapportene for
barnehagene og
grunnskolene i eget
temamøte om oppvekst.
Konklusjon med
midtveisevaluering av
satsingsområdene for
inneværende
fireårsperiode, vedtas.
Styrere og rektorer
deltar.

Innen 1.11:
Fellesnemnda behandler
tilstandsrapport for
grunnskolene i Indre
Fosen,
(obligatorisk etter
opplæringsloven § 1310). Rektorer deltar.

Innen 15.11:
Vedtatte satsinger i
oppvekstsektoren som
har budsjettmessige
konsekvenser,
innarbeides i neste års
budsjett.
Innen 25.11:
HOK behandler budsjett
for oppvekstsektoren

Innen 15.11:
Vedtatte satsinger i
oppvekstsektoren som
har budsjettmessige
konsekvenser,
innarbeides i neste års
budsjett.
Innen 25.11:
HOK behandler budsjett
for oppvekstsektoren

Innen 15.12:
Kommunestyret vedtar
neste års budsjett.

Innen 15.12:
Kommunestyret vedtar
neste års budsjett.

Innen 15.11:
Vedtatte satsinger i
oppvekstsektoren som
har budsjettmessige
konsekvenser,
innarbeides i neste års
budsjett.
Innen 25.11:
Oppvekstutvalget
behandler budsjett for
oppvekstsektoren
Innen 15.12:
Fellesnemnda vedtar
neste års budsjett.

Innen 1.11:
Skolering av de nye
medlemmene i
hovedutvalget for
oppvekst og kultur
(HOK).

År 3
(2018)
Innen 1.2:
Oppvekstutvalget vedtar
tema de ønsker belyst i
enhetenes
tilstandsrapporter.
Innen 1.4:
Skoler og barnehager
ferdigstiller sine
tilstandsrapporter.
Innen 1.5:
Enhetenes
tilstandsrapporter
presenteres av styrere og
rektorer i eget temamøte
i oppvekstutvalget.
Innen 1.7:
Utkast til samlede
tilstandsrapporter for
barnehagene og
grunnskolene drøftes i
oppvekstutvalget.
Styrere og rektorer
deltar.
Innen 1.10:
Oppvekstutvalget
fremmer forslag til
tilstandsrapporter med
konklusjon med
evaluering av
satsingsområder for
inneværende
fireårsperiode og forslag
til nye satsingsområder
for neste fireårsperiode.
Innen 1.11:
Kommunestyret
behandler tilstandsrapportene for
barnehagene og
grunnskolene i eget
temamøte om oppvekst.
Konklusjon med
evaluering av
satsingsområder for
inneværende
fireårsperiode og
satsingsområder for
neste fireårsperiode,
vedtas. Styrere og
rektorer deltar.
Innen 15.11:
Vedtatte satsinger i
oppvekstsektoren som
har budsjettmessige
konsekvenser,
innarbeides i neste års
budsjett.
Innen 25.11:
Oppvekstutvalget
behandler budsjett for
oppvekstsektoren
Innen 15.12:
Kommunestyret vedtar
neste års budsjett.

År 4
(fram til valget i 2019)

Innen 1.7:
De vedtatte
satsingsområdene fra
kommunestyrets
behandling høsten år 3
innarbeides i økonomiog handlingsplanen for
neste fireårsperiode.
Innen 1.10:
Oppvekstutvalget
fremmer forslag til
tilstandsrapport for
grunnskolene. Rektorer
deltar. Denne vedtas av
det nyvalgte
kommunestyret.

Sist revidert 16.9.2017
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