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1. Rapportens innhold 
Skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Den årlige 

rapporten skal drøftes av kommunestyret, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd.  

 

Tilstandsrapporten for grunnskolen skal knyttes opp mot læringsresultat og læringsmiljø. 

Ringsaker kommune baserer seg på data fra Skoleporten, Insight, Grunnskolens 

informasjonssystem(GSI) og Statistisk sentralbyrå (SSB) for å utarbeide tilstandsrapporten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringsaker kommune har valgt å utvide tilstandsrapporten utover kravene i opplæringsloven 

og den veiledende malen som Utdanningsdirektoratet har laget.  Dette for å gi en bredere 

forståelse av kvaliteten i Ringsakerskolen.  

 

Data om grunnskolen 

 

Grunnskolens Informasjonssystem 

(GSI) samler inn en omfattende 

mengde data om grunnskolen i 

Norge. I GSI registreres situasjonen 

pr. 1. oktober hvert år.  

 

Det samles inn drøyt 1000 

opplysninger om hver eneste 

grunnskole. Du finner informasjon 

om elevtall, årstimer, ressurser, 

spesialundervisning, språklige 

minoriteter, målform, 

fremmedspråk, fysisk aktivitet, 

leksehjelp, SFO, valgfag og PPT. 

Udir.no 

 

Skoleporten 

 

Skoleporten er et verktøy for vurdering av 

kvalitet i grunnopplæringen. Målet med 

Skoleporten er at skoler, skoleeiere, 

foresatte, elever og andre interesserte skal 

få tilgang til relevante og pålitelige 

nøkkeltall for grunnopplæringen. 

Skoleporten består av en lukket og en 

åpen del. I den åpne delen av Skoleporten 

har elever, foreldre og folk flest tilgang til 

å se statistikk om læringsresultater, 

læringsmiljø, ressurser og grad av 

gjennomføring i videregående opplæring. 

Udir.no 

Insight 

 

Insight er skoleeiers og 

skoleledelsens verktøy for 

kvalitetsvurdering.  

Hensikten med Insight er å styrke  

skolenes kapasitet gjennom å bruke 

vurderingsinformasjon på måter 

som skaper kollektiv innsikt og 

engasjement.  

Insight er både et analyseverktøy  

og et prosessverktøy.  

Conexus.no   

Statistisk sentralbyrå (SSB) 

 

Statistisk sentralbyrå utarbeider og gir ut 

offisiell statistikk i Norge i tillegg til å 

drive en betydelig forskningsvirksomhet.  

SSB dekker de aller fleste 

samfunnsområder, og utarbeider for 

eksempel statistikk og analyser om 

samfunnsøkonomi, næringsutvikling og 

befolkning. 

www.regjeringen.no   
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Rapporten beskriver både prosess- og resultatkvalitet. Resultatkvalitet framstilles som 

oppnådde elevresultater. Prosesskvalitet framstilles som selve arbeidet med elevenes oppvekst 

og læring. I tillegg beskrives rådmannens system for oppfølging og videreutvikling av 

opplæringen, resultater, skoler og ansatte i rapporten. 

 

Når resultater skal tolkes, er det mest relevant å sammenligne Ringsaker kommune med seg 

selv over tid. Samtidig kan det gi nyttig informasjon å se på egne resultater i forhold til stabile 

gjennomsnittsverdier for fylket og landet. Dette samsvarer også med vedtatte målsettinger for 

grunnskolen i Ringsaker kommune. 

 

Arbeidet med tilstandsrapporten er et av skoleeiers viktigste virkemidler til å lykkes med en 

systemisk tilnærming til kvalitetsutvikling i skolene. I tilstandsrapporten foreligger 

informasjon fra nasjonale prøver, eksamen og elevundersøkelsen. Dette er informasjon av 

betydning for initiering av tiltak fra skoleeier for oppfølging av skolene som organisasjon, 

skoleledelsen, lærerne og elevene for å heve den samlede kvaliteten i Ringsakerskolen.  

 

 

2. Målsetting for Ringsakerskolen 
Hovedmålet for Ringsakerskolen er fastsatt i kommunens handlingsprogram med 

økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett for 2017: 

 

Skolene skal være likeverdige og framtidsrettede lærings- og oppvekstarenaer.   

 

Videre er det i kommuneplanens samfunnsdel formulert følgende mål knyttet til opplæringen: 

 Ringsaker kommune skal gi alle elever likeverdig og framtidsrettet 

grunnskoleopplæring av høy kvalitet. 

 Skolene skal prioritere opplæring i grunnleggende ferdigheter; som å kunne uttrykke 

seg muntlig og skriftlig, å kunne lese og regne og kunne bruke digitale verktøy. 

 Resultatene skal være på høyde med eller bedre enn landsgjennomsnittet. 

 Elevene skal gis tilpasset opplæring. 

 Elever med spesielle behov skal om nødvendig gis kvalifisert spesialundervisning. 

 

Denne målsettingen har stått uendret gjennom de årene det er utarbeidet tilstandsrapport for 

grunnskolen. Utover den konkrete informasjonen rapporten gir om lokale forhold, er den et 

bidrag til å synliggjøre sammenhengen mellom handlingsprogram med økonomiplan og 

årsbudsjett, og oppnådde resultater på grunnskoleområdet.  

 

Kommuneplanens samfunnsdel gir føringer om at det skal legges stor vekt på faglig utvikling 

av Ringsakerskolen og at opplæringen skal tilpasses den enkelte elevs ferdigheter og 

forutsetninger. For å nå hovedmålet for Ringsakerskolen er det iverksatt mange tiltak for å 

øke læringsutbyttet for alle elever. På bakgrunn av den faglige utviklingen gjennom de årene 

det er lagt fram tilstandsrapport til politisk behandling, har følgende faktorer gitt bidrag til et 

bedre læringsutbytte: 

 

 Styrking av undervisningstimetall på barnetrinnet med vekt på tidlig innsats i 

basisfagene. 
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 Forventninger fra skoleeier om et tydelig læringstrykk gjennom støtte til utvikling og 

krav til faglig oppfølging. 

 Tydelighet på felles mål hvor evidens- og forskningsbaserte tiltak er prioritert. 

 Samkjøring av utviklingsområder med utgangspunkt i skolebaserte erfaringer som gir 

faglig legitimitet i organisasjonen.  

 Tydelig pedagogisk ledelse ved skolene og i klasserommene. 

 Organisasjonsutvikling og fagutvikling gjennom nettverk relatert til daglig praksis. 

 Endring av pedagogisk praksis og vurderingspraksis. 

 Utstrakt samarbeid med ledende forsknings- og utdanningsmiljøer. 

 Prioritert satsning på kompetanseheving i basisfagene gjennom den statlige 

videreutdanningsordningen for lærere. 

  

 

3. Fakta om Ringsakerskolen 

3.1 Rammer/Ressurser 

I Ringsaker kommune var det 3968 elever i kommunale grunnskoler per 1.10.2016 (GSI). 

Elevene er fordelt på 16 barneskoler, en kombinert barne- og ungdomsskole og fire 

ungdomsskoler. Til sammen utgjør dette 21 skoler fordelt på 17 enheter. I tillegg har 

voksenpedagogisk senter et grunnskoletilbud for voksne. 

 

Det er høy grad av stabilitet i elevtallet i Ringsaker kommune, men det er stor variasjon i 

antall elever fra skole til skole og mellom ulike trinn. Ved barneskolene varierer dette fra 56 

elever ved den minste skolen til 578 elever ved den største skolen. Gjennomsnittlig antall 

elever i offentlige skoler er 232 elever pr. skole mens det i Ringsaker kommune er 189 elever 

pr. skole. Det skyldes at Ringsaker kommune har en desentralisert skolestruktur med flere 

små skoler.  

 

For 2016 var det ført opp 103,940 mill. kroner til bygging av Mørkved skole. Til sammen er 

det med dette innarbeidet 180 mill. kroner til Mørkved skole. Skolen sto ferdig til skolestart i 

august og ble offisielt åpnet 26.oktober 2016. 

 

I 2016 er det ført opp 56,820 mill. kroner til ny skole i Moelv og 197,0 mill. kroner i 2017. Til 

sammen er det ført opp 259,820 mill. kroner til den nye skolen. Det er godkjent et 

kostnadsoverslag på 241,3 mill. kroner for ny Moelvhall med både svømmebasseng og 

flerbrukshall. 

 

Fram til og med 2016 er det bevilget 9,760 mill. kroner til ny skole på Stavsberg. I 

økonomiplanperioden for 2017-2020 er det innarbeidet 273,240 mill. kroner. Totalt er det lagt 

til grunn en kostnadsramme på 283 mill. kroner. I dette kostnadsoverslaget er det også tatt 

hensyn til bygging av en liten flerbrukshall på skoleområdet. 

 

Det er vedtatt å bygge et nytt svømmebasseng på Brøttum barne- og ungdomsskole til 

erstatning for eksisterende svømmebasseng. I denne saken er det godkjent et kostnadsoverslag 

på 48,850 mill. kroner. 

 

Den offensive utbyggingen av nye skoler viser at skole og utdanning er et prioritert område. 
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Mørkved skole 

 

Sommeren 2016 var en lang ventetid over for oss på Mørkved skole. Etter to år med 

tilhold i moduler, og med stor byggevirksomhet rundt oss, var tiden kommet til å bli kjent 

med et nytt flott bygg. De første ukene ble preget av innflytting og å gjøre seg kjent.  

 

 
 

Det var også spenning knyttet til om de valgene vi tok i forhold til både rominndeling, 

møbler og fargevalg, ble så bra vi ønsket og håpet på. Vi ønsket et bygg med stor 

fleksibilitet i forhold til læringsformer.  

 

 
 

Målet var at bygget skulle bli et bygg for fremtiden. Fremtidens skole vet vi lite om i en 

verden hvor utviklingen skjer fort. Derfor er fleksibilitet meget viktig i et nytt skolebygg. 

Vi ønsket også farger som ville gi oss positiv energi og motivasjon for læring. Det vi så på 

som «gamle» Mørkved skoles identitet og utrykk var også viktig å få videreført over i det 

nye bygget. 

 

 
 

Vi trives meget bra i den nye skolen! Vi har brukt tiden godt til få etablert nye rutiner.  

Valgene vi har tatt har hele tiden hatt elevenes læring i sentrum. Trinnrommene våre gir 

stor mulighet til fleksibilitet. Vi kan lett samle hele trinnet, eller velge å dele opp elevene i 

mindre grupper, alt etter behovene der og da. Alle klasserom har digitale tavler med 

mulighet til parallellvisning på to klasserom. I tillegg har vi bærbare pc-er, datarom og 

iPad’er. Dette gir også stor mulighet for variert undervisning.  

 

Mørkved skole er en skole for framtida! 

 

Tone Strømberg 

rektor 
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3.2 Lærertetthet 

Tabell 1 og 2 viser gjennomsnittlig lærertetthet i Ringsaker kommune. Lærertetthet er antall 

elever per lærer. Det vil si størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer 

til spesialundervisning og timer til særskilt norskopplæring for språklige minoriteter. 

 

Lærertetthet 1.-7. trinn og lærertetthet 8.-10. trinn inkluderer spesialundervisning. 

Lærertetthet i ordinær undervisning er uten spesialundervisning. Tabell 1 og 2 viser et 

gjennomsnitt av antall elever per lærer. 

 

Tabell 1: Lærertetthet i Ringsaker kommune 

 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 11,8 11,8 11,4 11,4 

Lærertetthet 8.-10. trinn 15,1 14,7 14,5 14,0 14,1 

Lærertetthet i ordinær 

undervisning 
15,5 15,3 15,3 14,5 14,3 

 

Tabell 2: Lærertetthet sammenliknet med andre 

2016-17 
Ringsaker 

kommune 
Hedmark fylke Nasjonalt 

Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 12,3 13,2 

Lærertetthet 8.-10. trinn 14,1 13,3 14,0 

Lærertetthet i ordinær 

undervisning 
14,3 15,5 16,8 

 

Den ordinære undervisningen i Ringsaker har høyere lærertetthet enn 

sammenligningsgrunnlaget. Samtidig viser tallene at det i Ringsaker er færre elever per lærer 

på barnetrinnet enn snittet for Hedmark fylke og landet for øvrig. Over tid viser tallene at 

lærertettheten i Ringsaker er økende.  Økt lærertetthet kan ses i direkte sammenheng med 

Ringsaker kommunes prioritering av ressurser til skole. Det nasjonale tiltaket tidlig innsats 

gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4.trinn, og det fireårige forsøket med økt lærertetthet på 

ungdomstrinnet er også prioritert brukt til økt lærertetthet og undervisning.  

 

3.3  Fag- og timefordeling 

Læreplanen Kunnskapsløftet ble innført høsten 2006. Planen fastsetter samlet minstetimetall 

for elever på 1.-7. trinn og for elever på 8.-10. trinn. Skoleeier har plikt til å gi dette timetallet, 

men står fritt til å tilby flere timer. 

 

Timetallet i fag er fastsatt for hovedtrinn. For alle fag unntatt norsk/samisk, matematikk og 

engelsk er timetallet fastsatt for 1.-7. trinn og for 8.-10. trinn. For fagene norsk/samisk, 

matematikk og engelsk er timene fastsatt for 1.-4. trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. På 5.-7. 

trinn er det i tillegg til kroppsøving avsatt 76 timer til fysisk aktivitet. 
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Tabell 3: Ordinær fag- og timefordeling for elever på 1.-10.trinn skoleåret 2016-2017 

Nasjonal fag- og timefordelingsplan 2016-2017 

  1.-4. 

trinn 

5.-7. 

trinn 

SUM 8. -10. 

trinn 

Sum 

grunnskole 

KRLE - - 427 153 580 

Norsk 931 441 1372 398 1770 

Matematikk 560 328 888 313 1201 

Naturfag 187 179 366 249 615 

Engelsk  138 228 366 222 588 

Fremmedspråk /spr. fordypning - - 0 222 222 

Samfunnsfag - - 385 249 634 

Kunst og håndverk - - 477 146 623 

Musikk  - - 285 83 368 

Mat og helse  - - 114 83 197 

Kroppsøving  - - 478 223 701 

Valgfag - - 0 171 171 

Utdanningsvalg - - 0 110 110 

Elevrådsarbeid - - 0 - - 

Fleksibel time - - 38 0 38 

Fysisk aktivitet 0 76 76 0 76 

Samlet minstetimetall 
 

 5 272 2 622 7 894 

 
Skoleeier kan omdisponere inntil 5 prosent av timetallet i fag til andre fag. Elevene har 

fremdeles rett til det samlede totale minstetimetallet. Timetallet i valgfag skal fordeles med 57 

timer på hvert trinn. 

 

 

Tabell 4: Fag- og timefordeling i Ringsaker skoleåret 2016-2017 

 

60-minutters timer per uke

Ringsaker kommune 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1,50 1,50 1,50 1,50 2,00 1,50 1,74 1,37 1,29 1,37 580

6,50 6,50 5,50 6,00 4,00 3,75 3,86 3,53 3,47 3,47 1770

4,74 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 2,63 2,76 2,63 2,84 1391

0,75 1,00 1,00 1,00 2,08 1,83 1,96 2,11 2,21 2,24 615

1,83 2,00 2,50 2,25 2,33 1,83 3,15 2,00 1,89 1,95 826

2,00 1,92 1,92 222

1,13 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,20 2,18 2,17 634

1,30 1,50 1,50 1,50 2,50 2,25 2,00 1,92 0,00 1,92 623

1,00 0,50 1,00 0,50 1,50 1,00 2,00 1,08 0,00 1,11 368

0,75 0,00 2,25 0,00 0,00 2,18 0,00 197

2,25 2,00 2,00 1,50 1,75 1,50 1,58 1,97 1,95 1,95 701

0,50 0,75 0,75 0,00 0,00 0,00 76

0,57 1,76 0,57 110

1,50 1,50 1,50 171

Fleksibel time

Timer pr uke de ulike trinn 21,00 21,00 21,00 21,00 21,66 21,66 21,66 23,00 23,00 23,00 8284

Kristendom, religion, l ivssyn, etikk (KRLE)

Norsk

Matematikk

Naturfag

Engelsk

Fremmedspråk/fordypning

Utdanningsvalg

Valgfag

Sum grunnskole 

Ringsaker

Årstrinn

Samfunnsfag

Kunst og håndverk

Musikk

Mat og helse

Kroppsøving

Fysisk aktivitet
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Ett av tiltakene for å øke læringsutbyttet i Ringsaker har vært å utvide timetallet. For å komme 

nærmere gjennomsnittet i andre OECD-land er timetallet for grunnskolen i Ringsaker styrket 

utover den nasjonale utvidelsen fra 2008/2009, jf. k.sak 140/2008. Elevene i Ringsaker har fra 

skoleåret 2009/2010 flere årstimer enn det nasjonale snittet samlet for 1.-10. trinn. Den lokale 

timeutvidelsen er knyttet til matematikk og engelsk. Det er satt av 0,5 timer i matematikk per 

uke per trinn på 1.-4. trinn og totalt 0,25 timer i engelsk per uke fordelt på 5.-7. trinn. I tillegg 

er timetallet i engelsk og matematikk på 1.-4. trinn økt med en time per uke per fag per trinn 

fra skolestart høsten 2015. Totalt utgjør det 10,25 timer ekstra per uke, eller 389,5 årstimer. I 

k.sak 107/2016 ble det vedtatt en ytterligere timetallsøkning på totalt 2 timer i matematikk per 

uke på 5.-7.trinn. 

 

Elevene i Ringsakerskolen får tilbud om gratis leksehjelp to timer hver uke på 5., 6. og 7.trinn 

(228 årstimer). På ungdomstrinnet gis det to timer til sammen hver uke fordelt på 8.-10.trinn 

(76 årstimer). Ungdomsskolene bestemmer selv på hvilke(t) trinn leksehjelpen legges. 

 

 

4. Kartlegging og resultatoppfølging 
Det er innført et helhetlig system for å kartlegge elevenes ferdigheter og kompetanse. Dette 

vises gjennom nasjonale og lokale prøver og kartlegginger. Enkelte av disse er dynamiske 

prøver som lærerne bruker kontinuerlig i vurderingen av elevene. Andre prøver er 

øyeblikksbilder av elevens kompetanse på et gitt tidspunkt. Samlet sett skal dette gi lærer, 

elever og foresatte økt innsikt og kompetanse om elevens faglige ståsted og 

utviklingspotensiale.   

 

Kartleggingsresultatene registreres i det web-baserte systemet Engage. Her samles 

informasjon fra de ulike prøvene og kan vises på elev-, klasse- og skolenivå. Resultatene fra 

prøvene gir verdifull informasjon isolert sett, men er i tillegg ment å analyseres samlet for å 

kunne gi et helhetlig kompetansebilde av den enkelte elev. Kartleggingen er også en del av 

systemet for tidlig innsats. Flere av prøvene, særlig på 1.– 4. trinn, er utformet for å kunne 

avdekke elever som presterer under en bekymringsgrense. Det er viktig å understreke at 

kartlegging av elevers kompetanse inngår som en del av undervisningen, og at hovedmålet er 

å øke hver enkelt elevs læringsutbytte.  

 

I kvalitetsarbeidet er tall og statistikk viktig kunnskap, og det har vært ønskelig å benytte 

verktøy som gjør det mulig å sammenstille tall som gir god og målrettet styringsinformasjon. 

Data om elevenes læringsresultater sett i sammenheng med forutsetninger, geografiske og 

sosio-økonomiske rammefaktorer og brukerundersøkelser er viktige indikatorer i 

kvalitetsarbeidet.  

 

Insight er et verktøy som gir skoleeier og skoleledere mulighet til å sammenstille relevant 

informasjon. Denne informasjonen kan brukes som grunnlag for refleksjon over egen praksis, 

som igjen kan omsettes i konkrete mål og tiltak. Derfor er Insight både et analyse- og 

prosessverktøy. Der hentes informasjon fra de viktigste informasjonskildene som er relevante 

for skole og læring, SSB, Skoleporten, GSI og Engage.  
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4.1  Nasjonale prøver 

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende 

ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for 

underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet. 

 

Prøvene gjennomføres om høsten, kort tid etter at elevene har startet på 5., 8. og 9. trinn. 

Prøvene på 5. trinn måler derfor i all hovedsak elevenes kompetanse etter 4.trinn og prøvene 

på 8. trinn måler elevenes kompetanse etter endt barnetrinn. Prøvene i lesing og regning på 9. 

trinn forteller noe om hva elevene har lært det siste året. Disse prøvene er de samme som for 

elevene på 8. trinn. 

 

4.1.1 Lesing 

Nasjonal prøve i lesing er ikke en prøve i norsk, men i lesing som grunnleggende ferdighet på 

tvers av fag. 

 

Tabell 5: Nasjonal prøve 5. trinn, lesing  

Utvalg 14-15 15-16 16-17 

Nasjonalt 50 50 50 

Ringsaker kommune 51 52 50 

Brøttum barne- og ungdomsskole 49 53 54 

Fagerlund skole 52 52 49 

Fagernes skole 48 * * 

Gaupen skole 49 57 48 

Hempa skole 49 45 40 

Kilde skole 51 52 51 

Kirkekretsen skole 48 57 43 

Kirkenær skole 49 46 50 

Kylstad skole 54 53 47 

Lismarka skole  * * * 

Messenlia skole 50 * * 

Mørkved skole 51 54 54 

Nes barneskole 51 51 54 

Skarpsno skole 52 50 * 

Stavsberg skole 53 58 54 

Åsen skole 48 * * 

* Resultat unntatt offentlighet grunnet lavt elevtall og publiseringsregler. 

 

De gjennomsnittlige elevresultatene i lesing på 5.trinn er likt med landsgjennomsnittet. Dette 

er i tråd med den kommunale målsettingen. Mens det nasjonale snittet er stabilt, synker det 

gjennomsnittlige resultatet i Ringsaker fra høsten 2015 til høsten 2016. Mange av skolene har 

tilbakegang sammenlignet med resultatene for ett år siden. Elevene fra Brøttum, Kilde, 
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Mørkved, Nes og Stavsberg skole presterer over landsgjennomsnittet. Elevene på Kirkenær 

skole presterer på landsgjennomsnittet. Spredningen mellom skolene er stor.  

 

 

Figur 1: Nasjonal prøve 5. trinn, lesing - mestringsnivå 

 
 

Det er en større prosentvis andel 5.trinns-elever fra Ringsaker på mestringsnivå 2 og 3 og 

færre på mestringsnivå 1, sammenlignet med landsgjennomsnittet.  

 

 

Tabell 6: Nasjonal prøve 8. trinn, lesing  

Utvalg 14-15 15-16 16-17 

Nasjonalt snitt 50 50 50 

Ringsaker kommune 50 49 48 

Brumunddal ungdomsskole 48 47 48 

Brøttum barne- og ungdomsskole 49 48 52 

Furnes ungdomsskole 51 51 49 

Moelv ungdomsskole 51 51 47 

Nes ungdomsskole  51 48 46 

 

På 8. trinn er resultatet for Ringsaker under landsgjennomsnittet. Det er en nedgang to år på 

rad. Elevene fra Brøttum ungdomsskole presterer over landsgjennomsnittet. 
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 Figur 2: Nasjonal prøve 8. trinn lesing, mestringsnivå 

 
 

Det er flere elever på mestringsnivå 1 og 2 på 8.trinn i Ringsaker, og tilsvarende færre på 

mestringsnivå 4 og 5 sammenlignet med et nasjonalt snitt. Dette er en tilbakegang i forhold til 

året før. Det er et potensiale for å redusere antall elever på mestringsnivå 1 og 2, og samtidig 

øke antall elever på mestringsnivå 3, 4 og 5. 

 

 

Tabell 7: Nasjonal prøve 9. trinn, lesing  

Utvalg 14-15 15-16 16-17 

Nasjonalt snitt 54 53 54 

Ringsaker kommune 52 53 54 

Brumunddal ungdomsskole 52 50 53 

Brøttum barne- og ungdomsskole 51 52 57 

Furnes ungdomsskole 54 55 55 

Moelv ungdomsskole 50 54 55 

Nes ungdomsskole 51 54 53 

 

Samlet sett presterer elevene på 9.trinn i Ringsaker likt med landsgjennomsnittet. Spredningen 

mellom skolene er lik på 8. og 9.trinn. Det gjennomsnittlige resultatet er forbedret fra 2014 til 

2016. Elevene fra Brøttum, Furnes og Moelv ungdomsskole presterer over gjennomsnittet for 

landet. 
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  Lærerspesialist ved Brumunddal ungdomsskole 
 

 
 

Ordningen med lærerspesialister ble innført av regjeringen Solberg i 2015, og har som 

hovedmål at erfarne lærere bidrar til faglig styrking av skolen. I Ringsaker kommune er det til 

sammen seks lærerspesialister. 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-karriereveier-for-larere/id2393531/ 

 

Funksjonen som lærerspesialist er en karrierevei i skolen som har til hensikt å beholde de beste 

lærerne i undervisningsstilling. I tillegg vil de kunne bidra til: 

 

 At kollegiet er faglig oppdatert innenfor skoleutvikling, relevant forskning, fagdidaktikk 

og ny undervisningspraksis, også ut over egen skole. 

 Å vurdere behovet for å ta initiativ til at det gjennomføres faglig skolebasert vurdering. 

 Å vurdere behovet for å ta initiativ til at det gjennomføres skolebasert 

kompetanseutvikling. 

 Kollegaveiledning. 

 Å vurdere behovet for, ta initiativ til og lede faglige prosjekter. 

 Samarbeid med høgskoler og universitet i gjennomføringen av faglige prosjekter med 

sikte på gjensidig kompetanseutvikling og kvalitet i prosjektene. 

 

Ved Brumunddal ungdomsskole er det en lærerspesialist. Hun jobber direkte med enkeltelever 

for innlæring av lesestrategier i ulike fag, deltar på fagseksjonsmøter og veileder sine kolleger.  

Lærerspesialisten bidrar også med faglige innspill og legger til rette for erfaringsdeling i 

kollegiet.   

 

På 8. trinn har vi i år jobbet tverrfaglig med to fordypingsemner i norsk og samfunnsfag. Vi har 

brukt Lesesenterets leseplanlegger og arbeidet med mange ulike lese- og skrivestrategier. 

I tillegg har lærerspesialisten veiledet enkeltlærere og grupper av lærere i arbeidet med å 

differensiere undervisningen i lesing. Som del av dette arbeidet deles erfaringer med ulike 

strategier som er prøvd ut i klasserommet. 

 

 

Ragnhild Rodal Mogen     Guro Kirkerud 

lærerspesialist       rektor 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-karriereveier-for-larere/id2393531/
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Figur 3: Nasjonal prøve 9. trinn, lesing - mestringsnivå 

 
 

Det er flere elever fra Ringsaker på mestringsnivå 5, og færre elever på mestringsnivå 3 

sammenlignet med landsgjennomsnittet på 9.trinn. På mestringsnivå 1 og 2 presterer elevene 

fra Ringsaker i sum omtrent på nivå med landsgjennomsnittet.  

 

 

Tabell 8: Progresjon nasjonal prøve lesing 8.-9. trinn 

Utvalg 8. trinn 15-16 9. trinn 16-17 

Nasjonalt snitt 50 54 

Ringsaker kommune 49 54 

Brumunddal ungdomsskole 47 53 

Brøttum barne- og ungdomsskole 48 57 

Furnes ungdomsskole 51 55 

Moelv ungdomsskole 51 55 

Nes ungdomsskole  48 53 

 

Prøvene på 8. og 9.trinn er identiske, og resultatutviklingen fra 8.trinn i 15/16 til 9.trinn i 

16/17 forteller om faglig progresjon hos de samme elevene. En progresjon på 4 poeng fra 8. 

til 9.trinn er forventet ut fra alder og modning. Samlet sett viser nasjonale prøver at elevene 

fra Ringsaker har bedre progresjon i lesing fra 8. til 9. trinn sammenlignet med 

landsgjennomsnittet. Elevene fra Furnes og Moelv ungdomsskole har samme progresjon som 

landsgjennomsnittet, mens elevene fra Brumunddal, Brøttum og Nes ungdomsskole 

har bedre progresjon sammenlignet med resten av landet. 
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4.1.2 Regning 

Nasjonal prøve i regning er ikke en prøve i matematikkfaget, men i regning som 

grunnleggende ferdighet på tvers av fag.  

 

Tabell 9: Nasjonal prøve 5. trinn, regning 

Utvalg 14-15 15-16 16-17 

Nasjonalt 50 50 50 

Ringsaker kommune 51 53 50 

Brøttum barne- og ungdomsskole 46 56 47 

Fagerlund skole 51 54 49 

Fagernes skole  51 * * 

Gaupen skole 58 58 51 

Hempa skole 48 47 44 

Kilde skole 51 51 49 

Kirkekretsen skole 44 47 48 

Kirkenær skole 47 53 51 

Kylstad skole 53 56 49 

Lismarka skole * * * 

Messenlia skole 44 * * 

Mørkved skole  50 53 53 

Nes barneskole 53 57 55 

Skarpsno skole 55 51 * 

Stavsberg skole 56 55 53 

Åsen skole 44 * * 

 

* Resultat unntatt offentlighet grunnet lavt elevtall og publiseringsregler. 

 

Det kommunale snittet på nasjonale prøver i regning er likt med landsgjennomsnittet for 

5.trinn. Forskjellen mellom skolene er stor. Elevene fra Gaupen, Kirkenær, Mørkved, Nes og 

Stavsberg skole presterer over landsgjennomsnittet.   
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Figur 4: Nasjonal prøve 5. trinn, regning - mestringsnivå 

 
 

Ringsaker har prosentvis likt antall elever på mestringsnivå 3 som snittet for landet. Det er en 

større prosentvis andel 5.trinns-elever fra Ringsaker på mestringsnivå 2 og færre på 

mestringsnivå 1, sammenlignet med landsgjennomsnittet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lærende nettverk i matematikk, 5. - 7. trinn 
 

Høy kvalitet på undervisning og læringsarbeid er avgjørende for elevenes læringsutbytte. I 

Ringsaker er det tatt i bruk strategier og metoder forankret i pedagogisk forskning samt 

erfaringer fra endrings- og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt. Ett av flere tiltak for 

økt læringsutbytte er opprettelsen av lærende nettverk for lærere som underviser i 

matematikk på 5. - 7. trinn. 

 

Det er en gjennomtenkt og planlagt struktur for nettverksmøtene med forhåndsdefinert 

innhold og forpliktende og gjensidig deltakelse. Det vil si at alle deltakere stiller forberedt 

og bidrar med erfaringer fra praksis. Arbeidet i nettverkene knyttes til utviklingsprosessen 

på den enkelte skole.  

Det er fire samlinger i løpet av skoleåret med krav om utprøving i klasserommet mellom 

samlingene. Erfaringsdeling og refleksjon over egen praksis vektlegges og det utvikles en 

kultur i nettverket for å lære av hverandre og for å reflektere over og stille spørsmål ved 

egen og andres praksis. 

Oppfølging av nettverksarbeidet foregår i dialogmøter med den enkelte skole. 

 

Nettverkene ledes av en faglig ressursperson fra Brumunddal ungdomsskole. Mellom 

samlingene foregår kommunikasjonen i læringsplattformen Fronter.  
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Tabell 10: Nasjonal prøve 8. trinn, regning 

Utvalg 14-15 15-16 16-17 

Nasjonalt snitt 50 50 50 

Ringsaker kommune 49 49 48 

Brumunddal ungdomsskole 48 47 47 

Brøttum barne- og ungdomsskole 49 53 49 

Furnes ungdomsskole 50 49 48 

Moelv ungdomsskole 50 53 48 

Nes ungdomsskole 49 48 47 

 

Elevene på 8. trinn presterer i snitt under landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i regning. 

Mens det nasjonale snittet er stabilt synker de gjennomsnittlige resultatene i Ringsaker. Ingen 

ungdomsskole presterer på eller over landsgjennomsnittet. Det er liten spredning skolene i 

mellom. 

 

 

Figur 5: Nasjonal prøve 8. trinn, regning - mestringsnivå 

 
 

Fordelingen av elever på mestringsnivåer viser at det er flere elever fra 8.trinn i Ringsaker på 

mestringsnivå 1 og 2, og færre på mestringsnivå 4 og 5 i forhold til nasjonalt snitt. Det er et 

potensiale for å redusere antall elever på mestringsnivå 1 og 2, og samtidig øke antall elever 

på mestringsnivå 3 - 5. 

 

Tabell 11: Nasjonal prøve 9. trinn, regning 

Utvalg 14-15 15-16 16-17 

Nasjonalt snitt 53 54 54 

Ringsaker kommune 52 53 53 

Brumunddal ungdomsskole 51 52 52 

Brøttum barne- og ungdomsskole 53 52 56 

Furnes ungdomsskole 54 54 53 

Moelv ungdomsskole 50 54 55 

Nes ungdomsskole 52 53 52 
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Elevene på 9. trinn presterer under landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i regning. 

Forholdet mellom resultatene fra Ringsaker og det nasjonale snittet er stabilt fra 9. trinn i 

2014 til 9.trinn i 2016. Elevene fra Brøttum og Moelv ungdomsskole presterer over 

landsgjennomsnittet. 

 

 

Figur 6: Nasjonal prøve 9. trinn regning, mestringsnivå 

 
 

Fordelingen av elever på mestringsnivåer viser at det er flere elever fra 9.trinn i Ringsaker på 

mestringsnivå 1, 2 og 4, og færre på mestringsnivå 3 i forhold til nasjonalt snitt. Prosentvis 

andel på mestringsnivå 5 er identisk med landet for øvrig. Det er et potensiale for å redusere 

antall elever på mestringsnivå 1 og 2, og samtidig øke antall elever på mestringsnivå 3 - 5. 

 

 

Tabell 12: Progresjon nasjonal prøve regning 8.-9. trinn 

Utvalg 8. trinn 15-16 9. trinn 16-17 

Nasjonalt snitt 50 54 

Ringsaker kommune 49 53 

Brumunddal ungdomsskole 47 52 

Brøttum barne- og ungdomsskole 53 56 

Furnes ungdomsskole 49 53 

Moelv ungdomsskole 53 55 

Nes ungdomsskole 48 52 

 

Prøvene på 8. og 9.trinn er identiske, og resultatutviklingen fra 8.trinn i 2015 til 9.trinn i 2016 

forteller om faglig progresjon hos de samme elevene. En progresjon på 4 poeng fra 8. til 

9.trinn er forventet ut fra alder og modning. Elevene på 9. trinn i Ringsaker har samme faglige 

utvikling i regning som et gjennomsnitt for landet. Elevene fra Brumunddal ungdomsskole har 

høyere progresjon enn landet for øvrig, mens elevene fra Furnes og Nes ungdomsskole har lik 

progresjon som gjennomsnittet for landet. 
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4.1.3 Engelsk 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 13: Nasjonal prøve 5. trinn, engelsk 

Utvalg 14-15 15-16 16-17 

Nasjonalt 50 50 50 

Ringsaker kommune 50 51 50 

Brøttum barne- og ungdomsskole 50 50 51 

Fagerlund skole 52 54 52 

Fagernes skole 48 * * 

Gaupen skole 50 55 49 

Hempa skole 47 46 43 

Kilde skole 50 52 51 

Kirkekretsen skole 44 48 43 

Kirkenær skole 48 49 49 

Kylstad skole 49 48 47 

Lismarka skole * * * 

Messenlia skole 49 * * 

Mørkved skole 47 53 49 

Nes barneskole 53 50 53 

Skarpsno skole 47 50 * 

Stavsberg skole 55 55 49 

Åsen skole 44 * * 

* Resultat unntatt offentlighet grunnet lavt elevtall og publiseringsregler. 

 

Elevene på 5. trinn i Ringsaker presterer likt med landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i 

engelsk. Mens det nasjonale snittet er stabilt, er det en liten nedgang for elevene fra Ringsaker 

fra høsten 2015 til høsten 2016. Det er stor spredning mellom skolene i engelsk. Elevene fra 

Brøttum, Fagerlund, Kilde og Nes skole presterer over landsgjennomsnittet. 

 

  

  

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.  
 

Udir.no 



19 
  
 
 

Figur 7: Nasjonal prøve 5. trinn, engelsk - mestringsnivå 

 
 

Det er en mindre andel elever fra 5.trinn i Ringsaker på nivå 3 og flere på nivå 2 

sammenlignet med landsgjennomsnittet. Det er et potensiale for å redusere antall elever på 

mestringsnivå 1 og samtidig øke antall elever på mestringsnivå 3. 

 

 

 

  

 

Lærende nettverk i engelsk, 1. - 4. trinn 
 
Et sentralt kompetansemål i Kunnskapsløftet er at elevene skal tilegne seg kommunikativ 

kompetanse i engelsk. For å oppnå dette er en god progresjon og oppbygging av innholdet 

i faget avgjørende. Samarbeid på tvers av trinn fører til dybdelæring i faget, hvor nye ord 

og begreper bygger på tidligere læring. Et lærende nettverk på tvers av skoler og 

forpliktende fagsamarbeid på den enkelte skole for lærere som underviser i engelsk, er 

tiltak som bidrar til kompetanseheving.   

Det er fire samlinger i løpet av skoleåret. Innholdet i samlingene er konsentrert om 

lærernes pedagogiske valg med hensyn til undervisning, arbeidsmetoder og bruk av 

varierte ressurser og aktiviteter som i sum bidrar til økt læringsutbytte for elevene. 

Lærerne prøver ut praktiske undervisningsoppgaver i klasserommet mellom samlingene. 

Disse gir utgangspunkt for erfaringsdeling og refleksjon over egen praksis. En kort 

forelesing etterfølges av samarbeid mellom lærerne med oppgaver som de legger fram for 

sine kolleger i etterkant.  

Nettverkene ledes av nettverksleder. Mellom samlingene foregår kommunikasjonen og 

deling av idéer og erfaringer i læringsplattformen Fronter.  

 



20 
  
 
 

Tabell 14: Nasjonal prøve 8. trinn, engelsk 

Utvalg 14-15 15-16 16-17 

Nasjonalt - 8. trinn 50 50 50 

Ringsaker kommune 48 48 48 

Brumunddal ungdomsskole 47 47 49 

Brøttum barne- og ungdomsskole 48 51 49 

Furnes ungdomsskole 49 49 47 

Moelv ungdomsskole 48 50 46 

Nes ungdomsskole 50 49 47 

 

Elevene fra Ringsaker presterer under landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i engelsk for 

8.trinn. Forskjellen mellom det kommunale og nasjonale snittet har vært stabilt de siste tre 

årene. Det er relativt liten forskjell skolene imellom. Ingen av skolene presterer på eller over 

landsgjennomsnittet.  

 

 

Figur 8: Nasjonal prøve 8. trinn, engelsk - mestringsnivå 

 
 

Det er en større andel elever på 8.trinn fra Ringsaker som presterer på nivå 1 og 2 på 

nasjonale prøver i engelsk sammenlignet med landsgjennomsnittet. Det er et potensiale for å 

redusere antall elever på mestringsnivå 1 og 2, og samtidig øke antall elever på mestringsnivå 

3, 4 og 5. 

 

 

4.2 Vurdering for læring 

Læring fremmes når elevene forstår hva de skal lære og får tilbakemeldinger på arbeidet sitt 

som de kan bruke til videre læring. I forskrift til opplæringsloven er det noen krav til 

underveisvurdering, basert på forskning om læringsfremmende vurdering. Elevers 

forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de: 
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 forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem 

 får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen 

 får råd om hvordan de kan forbedre seg 

 er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling 

Svarene fra elevundersøkelsen forteller i hvor stor grad elevene oppfatter at de får 

tilbakemeldinger som de kan bruke til videre læring. 

 

Tabell 15: Resultat fra elevundersøkelsen 

Vurdering for læring 13-14 14-15 15-16 16-17 

Nasjonalt snitt 3,88 3,96 3,97 3,97 

Ringsaker kommune  3,93 4,02 3,96 3,97 

 
Tabell 22 er en samlet framstilling av svarene fra elevene på 7. og 10.trinn. På en skala fra 1-

5, der 5 er uttrykk for høyest tilfredshet, scorer elevene fra Ringsaker likt med det nasjonale 

snittet. 

 

Tre av spørsmålene er framstilt i figurene 12 - 14 nedenfor. 

 
 
Figur 9: Resultat fra elevundersøkelsen 2016, vurdering for læring 

 
 

Nesten 9 av 10 elever på 7. trinn uttrykker at lærerne  i hovedsak forklarer målene på en slik 

måte at de forstår dem. Resultatene er samsvarende for landet og kommunen. Dette kan 

tilskrives at vurdering for læring har vært et nasjonalt satsingsområde i flere år. Resultatene 

viser større variasjon blant elevene på 10. trinn.  
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Figur 10: Resultat fra elevundersøkelsen 2016, vurdering for læring 

 
 

Elevundersøkelsen indikerer stor variasjon i tilbakemeldingskulturen mellom 7. og 10. trinn.  

 

 

Figur 11: Resultat fra elevundersøkelsen 2016, vurdering for læring 

 
 

Om lag 55 prosent av elevene på 7. trinn sier at de får være med å vurdere eget arbeid i mange 

eller de fleste fag, mens på 10. trinn svarer i underkant av 25 % av elevene at dette skjer i 

mange eller de fleste fag. 
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I alle spørsmålene som omhandler vurdering for læring, svarer elevene på barnetrinnet at de er 

mer tilfreds med lærernes vurderingspraksis enn elevene på ungdomstrinnet. I Ringsaker har 

barnetrinnet gjennom den statlige og kommunale satsingen arbeidet systematisk med 

vurderingsfeltet.  

  

 

Figur 12: Resultat fra foreldreundersøkelsen 2016, vurdering for læring 

 
 

I foreldreundersøkelsen svarer foreldrene på spørsmål knyttet til vurdering og læring. Mange 

foreldre uttrykker at lærerne i de fleste fag forklarer hva som er målene i fagene, at de 

forklares på en slik måte slik at elevene forstår dem og at elevene inkluderes i vurderingen av 

eget arbeid.  

  

 

4.3 Faglig utfordring 

Prinsippet om tilpasset opplæring er sentralt i norsk skole. I opplæringen skal skolen ta 

utgangspunkt i elevenes evner og forutsetninger og verdsette et læringsmiljø som tar hensyn 

til variasjoner. Det betyr at alle elever skal møte utfordringer de kan mestre og utvikle seg 

gjennom. 

Svarene fra elevundersøkelsen forteller i hvor stor grad elevene oppfatter at de får faglige 

utfordringer tilpasset deres ståsted. 

 

Tabell 16: Resultat fra elevundersøkelsen 2016, faglig utfordring 

Faglig utfordring 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 

Nasjonalt snitt 4,10 3,99 4,13 4,15 4,17 

Ringsaker kommune  4,13 4,10 4,18 4,22 4,28 

 
Elevene i Ringsaker svarer at de i stor grad er fornøyde med de faglige utfordringene i skolen.  
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5. Skole- og kommunebidragsindikatorer 
I januar 2017 publiserte SSB en rapport som analyserer skolebidragsforskjeller mellom 

kommuner og skoler i Norge. Formålet med rapporten er å beskrive hva en skole- og 

kommunebidragsindikator er og hvordan skoler og kommuner kan tolke dem. 

 

En lang rekke studier fra ulike land har vist at elevers bakgrunn kan ha betydning for hvor 

godt elevene gjør det på skolen. Selv om en skole har svake læringsresultater, trenger ikke det 

bety at skolen har bidratt lite til elevenes læring. En skole-/kommunebidragsindikator kan 

tolkes som det resultat en skole/kommune ville fått dersom deres elevgrunnlag var 

gjennomsnittlig. Det vil si at de faktorene som skolen ikke kan påvirke er tatt bort. 

Indikatorene er viktige fordi de gir oss et mål på hvor mye skolen har bidratt til elevenes 

prestasjoner. Informasjonen kan være til hjelp når man ønsker å finne ut hvilke skoler som 

bidrar mye til elevenes læring og hvilke skoler hvor forbedring er nødvendig.  

 

Snittet for landet er satt til 3,4. En forskjell i score på 0,4 utgjør ett års læring. 

 

Tabell 17: Skole- og kommunebidragsindikatorer for Ringsaker kommune 

 

Tabell 24 viser kommunebidragsindikatorer for Ringsaker kommune fordelt over seks år. Vi 

ser at kommunens bidrag til elevenes læring er høyere enn landssnittet for småskoletrinnet, 

lavere enn landssnittet for mellomtrinnet og på landssnittet for ungdomstrinnet. 

 

Tabellene 25, 26 og 27 viser hvordan Statistisk sentralbyrå vurderer de enkelte skolers bidrag 

til elevenes læring:  

 
 
Tabell 18: Skolebidragsindikatorer, småskoletrinnet 

SKOLER / ÅR 2010-2011 2012-2013 2014-2015 

Brøttum B 2,8 3,4 3,5 

Fagerlund 3,5 3,2 3,9 

Fagernes 3,1 3,3 * 

Fossen       

Gaupen 4,2 3,6 4,1 

Hempa 3,0 3,2 3,2 

Kilde 3,7 3,7 3,6 

Kirkekretsen 3,8 3,4 3,2 

Kirkenær 3,7 3,2 3,3 

Kylstad 3,3 3,2 3,7 

Lismarka  * * * 

Messenlia * * * 

Mørkved 3,9 3,7 3,6 

Nes B 3,5 3,4 3,8 

 2010-2011 2012-2013 2014-2015 

Småskoletrinn 3,5 3,4 3,6 

Mellomtrinn 3,4 3,3 3,2 

Ungdomstrinn 3,4 3,3 3,4 
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Skarpsno 3,4 4,0 3,6 

Stavsberg 3,6 3,5 4,1 

Åsen * * * 

Ringsaker  3,5 3,4 3,6 

Landet 3,4 3,4 3,4 

 
Tabell 25 viser store forskjeller innad i kommunen. På småskoletrinnet er laveste score på 3,2 

og høyeste score på 4,1.  

 
 
Tabell 19: Skolebidragsindikatorer, mellomtrinnet 

SKOLER / ÅR 2010-2011 2012-2013 2014-2015 

Brøttum B 3,3 3,7 3,4 

Fagerlund 3,4 3,4 3,1 

Fagernes 3,2 3,3 * 

Fossen    

Gaupen 3,2 2,6 3,1 

Hempa 3,4 3,4 2,9 

Kilde 3,4 3,2 3,2 

Kirkekretsen 2,8 3,3 3,1 

Kirkenær 3,2 3,4 3,4 

Kylstad 3,5 3,4 3,0 

Lismarka  3,4 * * 

Messenlia 3,3 * * 

Mørkved 3,4 3,2 3,2 

Nes B 3,5 3,3 3,2 

Skarpsno 3,5 3,3 3,4 

Stavsberg 3,4 3,1 3,3 

Åsen * * * 

Ringsaker  3,4 3,3 3,2 

Landet 3,4 3,4 3,4 

 
På mellomtrinnet er forskjellen mellom laveste score på 2,9 og høyeste score på 3,4. 

 
 
Tabell 20: Skolebidragsindikatorer, ungdomstrinnet 

SKOLER / ÅR 2010-2011 2012-2013 2014-2015 

BRUSK 3,5 3,5 3,4 

BRØSK 3,2 3,3 3,5 

FUSK 3,5 3,4 3,6 

MUSK 3,4 3,2 3,2 

NUSK 3,4 3,2 3,5 

Ringsaker 3,4 3,3 3,4 

Landet 3,4 3,4 3,4 
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Rapporten om skolebidragsindikatorer forteller at det i Ringsaker er mindre forskjell mellom 

skolene på ungdomstrinnet enn mellom skolene på barnetrinnet (småskoletrinnet og 

mellomtrinnet)  

 

Selv om dette kun er en av flere analyser, viser den et bilde som stemmer med det inntrykk en 

kan se på andre kartlegginger, eksempelvis nasjonale prøver.  

 

 

6. Avgangskarakterer 
Eksamenskarakterene er indikatorer som uttrykker nivået på elevenes læringsutbytte. Det 

gjennomføres skriftlig eksamen i fagene norsk, engelsk og matematikk.  

 

 
 

 
 

6.1  Skriftlig eksamen 

 

Tabell 21: Skriftlig eksamen 

Skriftlig eksamen 

  Matematikk Norsk Engelsk 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Brumunddal 2,5 2,3 3,1 3,6 3,4 3,5 3,5 3,5 3,6 

Brøttum 2,4 2,5 2,9 3,6 3,4 3,5 3,7 3,6 3,2 

Furnes 2,8 3,0 3,1 4,0 3,6 3,6 3,9 4,0 3,8 

Moelv 2,5 2,3 2,8 3,2 3,3 2,9 3,0 3,3 3,0 

Nes 3,1 2,2 2,9 3,5 3,6 3,2 3,9 3,8 4,1 

Ringsaker 2,6 2,4 3,0 3,6 3,5 3,4 3,6 3,6 3,5 

Hedmark 2,8 2,8 3,2 3,3 3,4 3,4 3,6 3,7 3,5 

Landet 3,0 2,9 3,3 3,4 3,4 3,5 3,7 3,7 3,6 

Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen utgjør sluttvurderingen. 

Denne vurderingen skal gi informasjon om den kompetansen eleven har oppnådd i faget 

ved avslutning av opplæringen, og vurderingen skal være fundert i målene i 

læreplanverket. Udir.no 

For å kunne bruke karakter-resultater som indikatorer på kvalitet på den enkelte skole, må 

det være et tilstrekkelig elevgrunnlag på skolen. Dersom det er få elever på en skole vil 

karakteren i større grad bli påvirket av karakteren til enkeltelever. For større skoler kan 

også variasjoner i elevgruppen være med å forklare endringer i karakterer fra år til år.  

 

På bakgrunn av dette bør du se på data for flere år for å sammenligne resultatene til flere 

skoler, eller sammenligne en skoles resultat med resultatene på fylkesnivå eller nasjonalt 

nivå. Udir.no 
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Resultatene fra skriftlig eksamen presenteres som gjennomsnittsresultater på skolenivå og 

kommunenivå for fagene norsk, engelsk og matematikk. Hver elev har én skriftlig eksamen, 

og det er tilfeldig hvilke elever som trekkes til eksamen i de ulike fagene.  Forholdet mellom 

resultatene fra Ringsaker og et gjennomsnitt for landet for perioden 2014 til 2016 har bedret 

seg i matematikk, men svekket seg i norsk. I engelsk er forholdet stabilt. 

 

Matematikk 

Resultatene på skriftlig eksamen i matematikk viser en framgang fra 2,6 i 2014 til 3,0 i 2016. 

I samme periode har resultatene for fylket og for landet steget tilsvarende. Resultatene fra 

2016 er 0,3 under landsgjennomsnittet. Over tid er eksamensresultatene under 

landsgjennomsnittet i matematikk. 

 

Norsk 

Resultatet på skriftlig eksamen i norsk viser en tilbakegang fra 3,6 i 2014 til 3,4 i 2016. Det er 

0,1 under landsgjennomsnittet. De siste årene har gjennomsnittet i Ringsaker sunket mens det 

nasjonale snittet har økt. 

 

Engelsk 

Resultatet på skriftlig eksamen i engelsk er relativt stabilt fra 2014 til 2016 og følger samme 

utvikling som gjennomsnittet for landet. Det er 0,1 under landsgjennomsnittet. 

 

 

6.2 Standpunktkarakterer skriftlig 

Tabell 22: Standpunktkarakter skriftlig 
  Matematikk Norsk Engelsk 

 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Ringsaker 3,3 3,1 3,3 3,8 3,7 3,7 3,9 3,7 3,8 

Hedmark 3,4 3,3 3,4 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 

Landet 3,5 3,5 3,5 3,8 3,8 3,8 4,0 3,9 3,9 

 

Standpunktkarakterene ligger 0,3 over eksamenskarakterene i alle skriftlige eksamensfag. Det 

er i hovedsak likt med et gjennomsnitt for landet. 

 

 

7. Overgang til videregående opplæring 
Tallene i tabell 17 viser i prosent hvor mange av elevene i Ringsaker som begynte i 

videregående opplæring, men sier ikke noe om graden av gjennomføring. 

 

Tabell 23: Overgangstall til videregående opplæring 

Ringsaker kommune 2011 2012 2013 2014 2015 

Elever (16 år) som er registrert i 

videregående opplæring samme år som 

avsluttet grunnskole 

97,4 97,2 97,6 

 

97,4 98,2 
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I 2015 gikk 98,2 prosent av elevene i Ringsaker direkte fra ungdomskolen over i videregående 

opplæring. Som det framgår av tabell 18, er dette noe høyere enn snittet for Hedmark fylke og 

det nasjonale gjennomsnittet. 

 

 

Tabell 24: Overgangstall til videregående opplæring – sammenlignet med andre 
 Ringsaker 

kommune 

Hedmark 

fylke 

Nasjonalt 

Elever (16 år) som er registrert i videregående 

opplæring samme år som avsluttet grunnskole 

(2015) 

98,2 97,8 98,0 

 

Andelen elever fra Ringsaker som begynner i videregående opplæring rett etter 

ungdomsskolen er omtrent på nivå med nasjonalt snitt.   

 

 

Tabell 25: Andel elever i prosent som har fullført og bestått Vg1. 

Fullført og  

bestått Vg1 
07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 

Ringsaker  

kommune  
83,3 84,7 85,3 83,7 84,1 87,4 87,4 81,8 

Nasjonalt  

snitt 
84,9 83,8 84,6 84,7 85,0 86,2 86,5 84,4 

 

Tabell 19 viser at andelen elever som fullfører og består videregående opplæring varierer noe 

fra år til år både i Ringsaker og på nasjonalt nivå.  

 

 

Figur 13: Andel elever fullført og bestått Vg1, med under 30 grunnsk.poeng fra ungd.skolen 
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Statistisk sett har elever med snitt på minimum 30 grunnskolepoeng (tilsvarende karakteren 3 

fra grunnskolen) større sannsynlighet for å gjennomføre videregående opplæring 

sammenlignet med de som har et lavere karaktergjennomsnitt. Sannsynligheten for ikke å 

fullføre videregående opplæring øker jo svakere det faglige grunnlaget fra grunnskolen er. 

Gode grunnleggende ferdigheter i regning, lesing og engelsk og et godt kunnskapsnivå fra 

grunnskolen er særdeles viktig for senere utdanning og elevenes muligheter for deltakelse i 

framtidig arbeids- og samfunnsliv. Figur 9 viser at andelen elever i denne kategorien som 

fullfører og består Vg1 varierer noe både i Ringsaker og i landet for øvrig. 

 

7.1   Gjennomstrømming i videregående opplæring 

Tallene SSB bruker teller alle elever som begynte i VG1 og som bor i Ringsaker det året som 

er målt – altså for 2010-kullet gjelder tallene alle elever som begynte VG1 2010 og som var 

bosatt i Ringsaker. 

 

Figur 14: Gjennomstrømming i videregående skole etter 5 år 

 
 

Figuren viser at gjennomstrømmingen i videregående skole etter 5 år er forbedret med nesten 

10 % siste 6 år, og at gjennomstrømmingen nå ligger marginalt under snittet for landet og 

Hedmark. Offentlige tall aggregeres kun på kommunenivå. Enkeltskoler kan derfor ikke 

skilles ut.  
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Figur 15: Gjennomstrømming elever som startet på videregående skole i 2010  

 
 

Guttene i Ringsaker som startet på videregående skole i 2010 hadde en 

gjennomstrømmingsgrad på 61.3%. Det er under snittet for guttene i samme årskull både i 

Hedmark og resten av landet, mens jentene har en gjennomstrømmingsgrad på 78,2%. Jentene 

i Ringsaker har høyere gjennomstrømming enn jentene i resten av Hedmark og landet for 

øvrig. 

 

 

8. Læringsmiljø 
Med læringsmiljø mener vi de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forhold på skolen 

som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel.  

 

Et godt, inkluderende læringsmiljø fremmer ikke bare elevenes læring, det legger også 

grunnlaget for at elevene kan bli trygge, kreative og selvstendige.  

 

Læreren har ansvaret for læringsmiljøet og for å bygge relasjonene i klassen. Skoleeier og 

skoleledelse har systemer som sikrer at det jevnlig skjer en vurdering av elevenes 

læringsmiljø både på klasse- og skolenivå.   

 

 

8.1  Mobbing 

Forskning indikerer at god klasseledelse er et viktig tiltak for å forebygge mobbing og øke 

trivselen og motivasjonen. Klasseledelse handler om lærernes evne til å skape et positivt 

klima, etablere arbeidsro og motivere til arbeidsinnsats. God klasseledelse styrkes gjennom 

godt kollegasamarbeid, der de voksne samarbeider for å bygge relasjoner, rutiner og normer. 

 

Opplæringsloven kapittel 9a sier følgende i “§ 9a-1, Generelle krav: «Alle elevar i 

grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som 
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fremjar helse, trivsel og læring.» Selv om elevundersøkelsen viser lav forekomst av mobbing, 

er det alvorlig at elever opplever å bli mobbet. 

 

For å sikre bestemmelsene i opplæringsloven § 9a, har Ringsaker utarbeidet et årshjul med 

internkontroll som tydeliggjør ansvarsrutiner, brukermedvirkning og saksgang i saker som 

omhandler psykososialt skolemiljø. Alle skolene følger dette og gir tilbakemelding om status i 

forhold til det psykososiale skolemiljøet til rådmannen gjennom dialogmøter og årlig rapport 

fra den enkelte enhet. 

 

Arbeidet mot krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering i barnehager og skoler i 

Ringsaker er et prioritert område.  

 

Det vil vanligvis oppstå konflikter av ett eller annet slag der barn og unge er. Lærernes 

oppgave er å utvikle hele eleven – både faglig og sosialt, og hjelpe dem til å mestre livet og 

delta i sosiale fellesskap med andre. Skolens ledelse sørger for at de ansatte har tilstrekkelig 

kompetanse om mobbing og forebyggende arbeid og at det med jevne mellomrom er tema i 

møter med personalet. Også på dette området samarbeider skolene tett med PP-tjenesten og 

med skoleeier.  

 

Barn som opplever manglende tilhørighet og trivsel på skolen, og som blir krenket eller 

mobbet, er i risiko for å utvikle langvarige psykiske helseplager og har høyere forekomst av 

somatiske plager. Nyere forskning viser også at barn som blir betegnet som mobbere står i 

fare for å utvikle de samme helseplagene. Et godt psykososialt miljø og et positivt 

læringsmiljø forebygger mobbing. En forutsetning for å skape et godt miljø er planmessig 

forebyggende arbeid.  

 

 

Tabell 26: Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? 

Mobbing på skolen 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 

Nasjonalt snitt 4,62 4,73 4,76 4,77 4,70 

Ringsaker kommune 4,41 4,78 4,72 4,78 4,74 

 

Resultatene presenteres i en skala fra 1-5, der 5 er indikasjon på ingen mobbing. Tabell 20 

viser at elevene i Ringsaker blir utsatt for mobbing i samme grad som elevene i landet for 

øvrig. Tilsvarende tall for digital mobbing er et nasjonalt snitt på 4,86 og et kommunalt snitt i 

Ringsaker på 4,84. 

 

Dette viser lav forekomst av mobbing i Ringsakerskolen. De enkelte tilfellene håndteres etter 

retningslinjer gitt i plan for forebygging og håndtering av mobbing.  

 

Skoleeier har verktøy som identifiserer skoler og klasser med forekomst av mobbing, og kan 

sette inn målrettede tiltak i samarbeid med skolens ledelse. Mobbing forkommer i alle miljøer, 

og det vises til k.sak 89/15: Arbeid mot mobbing i barnehager og skoler for nærmere 

beskrivelse av det forebyggende arbeidet. 
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8.2 Trivsel  

Figur 16: Resultat fra foreldreundersøkelsen 2016, trivsel 

 
 

Figur 12 viser at foreldrene i Ringsaker mener barnas trivsel på skolen er høy, og at de i stor 

grad har andre elever å være sammen med i friminuttene.  

 

 

Tabell 27: Resultat fra elevundersøkelsen 2016, trivsel 

Trivsel 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 

Nasjonalt snitt 4,30 4,35 4,34 4,35 4,35 

Ringsaker kommune 4,22 4,39 4,32 4,34 4,40 

 

Elevene svarer i elevundersøkelsen at de har en høy grad av trivsel. Som i tabell 20 

presenteres tallene i en skala fra 1-5, der 5 er høyeste måloppnåelse. Trivselen blant elevene 

fra Ringsaker noe høyere enn landsgjennomsnittet. 

 

8.3 Læringsmiljøteam 

Gjennom systematisk arbeid sammen med skolene skal PPT og læringsmiljøteamet bidra til å 

styrke det ordinære opplæringstilbudet slik at elever med sosiale og emosjonelle vansker øker 

sin faglige og sosiale kompetanse, føler trygghet, utvikler selvstendighet og mestrer krav som 

stilles til framtidig utdanning og yrkesliv. 

 

 
 

Læringsmiljøteamet har i 2016 samarbeidet tett med skolene. Arbeidet har variert fra 

veiledning til direkte bidrag inn i klasserom rundt enkeltelever og hele klassemiljøer.  

 

 

 

 

 

 

 

Læringsmiljøteamet skal bidra med kunnskap og kompetanseutvikling for lærere og 

skoleledere ved å bistå på læringsarenaen der eleven har sitt skoletilbud. Videre skal 

læringsmiljøteamet bistå skolene i arbeidet med alvorlige former for problematferd, gi 

hjelp ved akutte situasjoner og utarbeide oppfølgingstiltak, jf K.sak 26/2013 og 77/2013. 
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Figur 17: Framstilling av hovedområdene i læringsmiljøteamets arbeid 

 
Figur 17 viser hovedområdene i læringsmiljøteamets arbeid. Arbeidet består ofte i tiltak på de 

tre nivåene figuren viser. 

 

Henvendelsene til læringsmiljøteamet kommer fra skoleledere, helsestasjonen, barnevernet, 

foreldre og kolleger i PPT. I hovedsak etterspørres PP-tjenestens og læringsmiljøteamets 

støtte på øverste tiltaksnivå i figur 17. 

 

Selv om en henvendelse til læringsmiljøteamet i utgangspunktet kan synes å være knyttet til 

én elev, viser det seg ofte at grupper av elever og klassemiljøet må involveres i prosessen 

rundt en god løsning. Det er derfor ikke mulig å anslå et eksakt antall elever som 

læringsmiljøteamet har arbeidet med. 

 

8.4 Psykologisk førstehjelp 

God psykisk helse hos barn og unge er noe av det viktigste vi kan investere i. Psykisk helse er 

grunnlaget for trivsel, læring og deltagelse i samfunnet. Ringsaker kommune styrker den 

målrettede og systematiske satsingen på barn og unges psykiske helse i barnehagen og skolen. 

 

Omfanget av elever som sliter med problemer knyttet til psykisk helse er økende, og god 

kompetanse ved skolene gjør dem i stand til å sette inn tiltak slik at alle elever opplever 

trygghet og gis mulighet til å utvikle sine evner. 

 

Psykologisk førstehjelp er et opplæringsmateriale til bruk i undervisning og samtaler med barn 

og unge. Opplegget er innført i alle skoler og barnehage fra og med høsten 2016. Gjennom 

økt kunnskap om temaer som tanker, følelser, handlinger og sammenheng mellom disse, kan 

profesjonelle voksne bidra til bedre psykisk helse for barn og unge. Elevene skal få erfaring i 

å snakke om sin egen psykiske helse slik at de i større grad tør å melde fra dersom de blir 

utsatt for mobbing eller krenkende atferd. Psykologisk førstehjelp er basert på en kognitiv 

atferdstilnærming, til bruk i samtaler og i undervisning med barn og unge 8-18 år. Materialet 

benyttes også i en egen barnehageversjon. 
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Innføringen strekker seg over perioden 2016-2019 på 2., 5. og 8. trinn. Med dette vil en sikre 

at alle elever på sikt får opplæring i og erfaring med psykologisk førstehjelp. 

 

8.5 Fravær 

Å være tilstede i skolen er viktig for elevenes faglige, personlige og sosiale utvikling. Et høyt 

skolefravær gir flere negative følger. Dette kan føre til manglende kontinuitet i opplæringen, 

ekskludering fra læringsmiljøet, lav selvfølelse og utfordringer i hjemmet. Et høyt skolefravær 

øker risikoen for frafall i videregående opplæring. For å øke gjennomføringen i videregående 

opplæring er det viktig å avdekke fravær tidlig i utdanningsløpet.  

 

Ringsaker kommune har en felles rutine for å sikre tett oppfølging av skolefravær. Denne  

definerer klare grenser for når det skal iverksettes tiltak som følge av skolefravær, hvilke 

tiltak som skal iverksettes og hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene. Det 

legges vekt på viktigheten av å komme i tidlig dialog med elev og foresatte for å avdekke 

grunnen til fraværet og hvilke tiltak som kan forebygge ytterligere fravær. Rutinen finnes på 

kommunens nettsider.  

 

 

8.6 Prosedyrer for overganger 

Det er utarbeidet skriftlige rutiner for overgang mellom barnehage og skole samt mellom 

barnetrinn og ungdomstrinn. Rutinene er forpliktende for alle enheter og skal tilpasses og 

suppleres lokalt. 

Barnets behov er avgjørende. Barn som har hatt behov for spesialpedagogisk hjelp kan ha 

behov for spesialundervisning når det begynner på skolen, men det er ingen direkte 

sammenheng mellom disse to typene behov. PP-tjenesten gir råd og veiledning om dette i det 

enkelte tilfelle, og vil dersom det er nødvendig foreta en ny sakkyndig vurdering rettet mot 

barnets behov. 

For barn som har særlige behov kan overganger være utfordrende. Godt samarbeid, god 

dialog og gode forberedelser er avgjørende for å gjøre overganger best mulig for barnet. 

Rutiner for overgangen mellom barnehage og skole og overgangen mellom barneskole og 

ungdomsskole ligger på kommunens nettsider. 

 

9.  Spesialundervisning 
Det er en nasjonal målsetting at flere elever skal få dekket sitt behov for tilpasset opplæring 

innenfor det ordinære skoletilbudet, jf. opplæringsloven §2-1. Skolens evne til å gi elevene 

opplæring som ivaretar deres faglige og sosiale utvikling innenfor rammen av ordinær 

opplæring, er med på å avgjøre behovet for spesialundervisning. Når lærere tenker tilpasset 

opplæring og inkludering i et systemperspektiv, har de mange muligheter til å justere og 

tilrettelegge undervisningssituasjoner slik at de blir gode for alle elever. Likevel skal ikke 

dette medføre at elever skal miste retten til spesialundervisning. De som har behov for dette 

skal få vedtak etter opplæringsloven § 5-1.  
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Det har lenge vært jobbet med en felles forståelse av tilpasset opplæring i Ringsakerskolen. 

Med tidlig innsats kan en forebygge behov for spesialundervisning høyere opp i 

opplæringsløpet. Organiseringen av spesialundervisning er underlagt de samme regler som 

ordinær opplæring. Elever med behov for spesialundervisning skal ha sin tilhørighet i 

klassefellesskapet, og opplæringen skal til vanlig foregå der. 

 

Figur 18: Prosentandel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning 

 
 

Figur 18 viser utviklingen av prosentvis andel elever med enkeltvedtak om 

spesialundervisning i Ringsaker sammenlignet med et landsgjennomsnitt. Tabellen viser en 

jevn nedgang i andelen elever med spesialundervisning på landsplan i perioden 2012 til 2016. 

Utviklingen har snudd fra en jevn nedgang mellom 2012 og 2014 til en stigning fra 2014 fram 

til inneværende skoleår.  

 

Figur 19: Prosentandel elever med vedtak om spesialundervisning fordelt på hovedtrinn 
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Figuren viser at rundt 5 % av elevene på 1.-4. trinn har vedtak om spesialundervisning. Det er 

en liten økning fra 2012. Fra 2012 til 2014 er det en nedgang i andelen elever med vedtak om 

spesialundervisning på mellomtrinnet. Deretter er det en svak stigning. Det er også en 

nedgang i antall elever med spesialundervisning på ungdomstrinnet fra 2012 til 2013. Deretter 

stiger det jevnt fram til dagens nivå på ca. 11 %. 

 

9.1  Tilbudet til evnerike barn 

Fra og med skoleåret 2015-2016 er det etablert et pilotprosjekt ved Brumunddal 

ungdomsskole for tilrettelagt opplæring i matematikk for særskilt evnerike elever i Ringsaker. 

Det er et siktemål at dette utvikles til en modell som alle skoler kan nyttiggjøre seg. 

 

Tilbudet er lagt til rette for elever som etter kartlegging og faglige forutsetninger viser 

kompetanse til å fullføre pensum i matematikk for ungdomstrinnet i løpet av 9.trinn, slik at de 

kan ta matematikk for videregående opplæring i løpet av 10.trinn. Det er nødvendig at 

aktuelle elever har interesse, forutsetninger og motivasjon til å arbeide med kompetansemål i 

matematikk på ungdomstrinnet og etter hvert med kompetansemål for matematikkfaget i 

videregående opplæring, studiespesialisering.  

Gaupen skole  
Ansatte på Gaupen samarbeider kontinuerlig om elevene og hvordan møte hver enkelt på 

en faglig god og utviklende måte. I møte med elever med høyt læringspotensial og 

evnerike barn har skolen egen handlingsplan som skal sørge for at de elevene som faglig 

presterer bedre enn forventet, får videre utfordringer. 

 

En enkel kartlegging av eleven evner og forutsetninger starter allerede våren før eleven 

skal starte, gjennom de papirer vi sender foreldre. Målet er tilpasset opplæring for alle og 

skolen jobber kollektivt med å gi hver enkelt elev riktige faglige utfordringer. Sammen 

med foreldre har vi høyre forventninger til elevene på Gaupen skole. Et tiltak er at elever 

har fag på et annet trinn enn de selv går, hvis det gir den beste faglige tilpassing. På 

Gaupen inneværende skoleår deltar 10,7 % av elevene i fag på høyere trinn. 

 

Godt internt samarbeid og kartlegging av elevens faglige evner og forutsetninger ligger til 

grunn for tilpasset opplæring. Foreldre deltar hele veien i samarbeidet, der de samtaler 

med lærere om hvilke forventninger som skal settes til eleven.  

For å skape den fleksibilitet som trengs for tilrettelegging har Gaupen i hovedsak innført 

tre ting;  

1. digitale og personlige læringsplaner for alle elever,  

2. en relativ faghomogen undervisningsstruktur og 

3. arena for samarbeid rundt elever om tilpasset opplæring på tvers av trinn og fag. 

Når alle elever har en egen digital læringsplan er det enkelt å gjøre tilpassinger som ikke 

eksponerer elevene eller bidrar til å forsterke den følelsen de kan ha av å være annerledes. 

Skolen har så langt det er mulig parallellagt fag, som gjør det mulig for en elev å forlate 

sitt klassetrinn for å ta faget på et annet trinn.  Om dette ikke går og eleven mister timer i 

andre fag, legger vi en plan sammen med foreldre for hvordan vi kan sørge for at alle 

kompetansemål nås. 

 

Gerd Elin Borgen 

rektor 
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10. Kunnskapsutviklende prosesser 
En viktig premiss i kvalitetssystemet er arbeid med kunnskapsutviklende prosesser. Det 

forutsetter læring gjennom samhandling på alle nivåer i organisasjonen.  

 

Ringsakerskolen har felles system for kartlegging av elevenes ferdigheter. Resultatene fra 

kartleggingen er et viktig grunnlag for å kunne tilpasse opplæringen for alle elever, og for å 

kunne identifisere elever med behov for spesiell oppfølging. I tillegg gir kartleggingen 

informasjon om elevenes utvikling over tid. På grunnlag av kartleggingen og analysen av 

resultatene, iverksettes tiltak for å øke læringsutbyttet for den enkelte elev.  

 

Grunnlagsdokument for arbeid med kartleggingsresultater beskriver hvordan skolene skal 

arbeide med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av kartlegging (kapittel 12). Dette gir 

sammenheng mellom kartleggingen og det daglige undervisnings- og læringsarbeidet. Det 

innebærer oppfølging av lærerne fra skolens ledelse som bidrag til profesjonsutvikling og 

endring av undervisningspraksis, slik at elevenes læring forbedres. 

 

10.1  Profesjonsutvikling 

Et kjennetegn ved en profesjon er enighet blant fagfolkene (profesjonskollektivet) om hva 

som utgjør det sentrale kunnskapsgrunnlaget. Profesjonen er enig om noen standarder for god 

praksis, og man sprer kunnskap om hva som er bedre praksis enn annen praksis, for på den 

måten å bidra til at alle tar den beste kunnskapen i bruk. På kommunenivå er det utviklet et 

felles kunnskapsgrunnlag for hvordan vi best kan drive opplæring i lesing, skriving gjennom 

det systematiske lese-, skrive- og regneprogrammet vårt. Gjennom ungdomstrinn i utvikling 

er det utarbeidet felles standarder for god klasseledelse på ungdomstrinnet. Vurdering for 

læring er det opparbeidet en felles forståelse for god vurderingspraksis. Lærerspesialistene 

bidrar også til å utvikle et felles kunnskapsgrunnlag på sine skoler. I tillegg er det en løpende 

kritisk vurdering av om kunnskapen er pålitelig og gyldig og hvordan den brukes. Skoleeier, 

skoleledere og lærere samarbeider for å opprettholde den profesjonelle kvaliteten på arbeidet 

som gjøres og tar ansvar for å fornye praksisen.  

 

10.2  Ekstern skolevurdering 

Hamar, Løten, Stange og Ringsaker kommuner har etablert et regionalt nettverk i ekstern 

skolevurdering.  Nettverket består av skoleledere og lærere som skal vurdere skolene i 

regionen. Gjennom ekstern skolevurdering får skolene og skoleeier bistand til å gjennomføre 

en utviklingsorientert prosess som skal bidra til å gi skolen en god vurdering og retning for 

det videre utviklingsarbeidet. I vurderingen involveres elever, foreldre, lærere og skoleledere. 

Prosessen ender opp med en rapport som presenteres og overleveres skolen og skoleeier for 

videre oppfølging.  

 

Våren 2016 ble Skarpsno skole vurdert med temaet «Digitale ferdigheter benyttes i alle fag 

for å øke det faglige utbyttet til elevene», Moelv ungdomsskole med temaet «En kollektivt 

orientert skole» og Brumunddal ungdomsskole med temaet «Elevenes motivasjon for læring». 
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Høsten 2016 ble Fagernes skole vurdert med temaet «Vi praktiserer klasseledelse som 

motiverer elevene for læring, og engasjerer foreldrene i læringsarbeidet», Lismarka skole med 

temaet «Lismarka skole arbeider for å motivere og engasjere elevene i eget lærings- og 

vurderingsarbeid», og Furnes ungdomsskole med temaet «Ved Furnes ungdomsskole benyttes 

digitale ferdigheter som redskap i alle fag».  

 

Utviklingsområdene følges opp av skoleeier gjennom dialogmøter med skolene. Arbeidet med 

ekstern skolevurdering startet høsten 2014 og alle skoler i Ringsaker skal ha vært eksternt 

vurdert innen utgangen av 2017. 

 

10.3  Tidlig innsats 

 
 

Det legges vekt på at alle tiltak i skolen skal være 

forskningsbasert og av betydelig varighet. På den 

måten ønsker en å sikre kvalitet og stabilitet i 

arbeidet. Program for systematisk lese- og 

skriveopplæring på 1.–4. trinn og Program for 

systematisk regneopplæring på 1.-4.trinn er 

utarbeidet med utgangspunkt i forskning og praksis 

fra Australia og New Zealand. Samtlige barneskoler 

benytter programmene i opplæringen.  

 

Programmene inneholder screening og kartlegging av 

elever, Ny start, kompetanseheving hos lærerne og et 

forpliktende samarbeid skole – hjem.  

 

Økt timetall i norsk, matematikk og engelsk på 1.-

4.trinn gir økt mulighet for bruk av programmene. 

 

 

10.4 IKT og digital læring 

Elevenes digitale kompetanse er en av de fem grunnleggende ferdighetene i læreplanen.  

 

 
Program for systematisk regneopplæring på 1.-

4. trinn i Ringsaker kommune ble utarbeidet 

våren 2012, inspirert av tilsvarende program 

utviklet på New Zeeland.  Programmet er basert på 

prinsipper om tilpasset opplæring og gir føringer 

for organiseringen av undervisningen i 

klasserommet. Det er i bruk på alle barneskoler i 

kommunen.  

 

Programmet revideres våren 2017.  
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Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser 

hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle 

informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer 

også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier 

for nettbruk. (Rammeverk for grunnleggende ferdigheter, Udir.no) 

 

Den nasjonale kartleggingen av elevenes digitale ferdigheter er gjort obligatorisk for elevene i 

Ringsakerskolen. Prøven tas i vårsemesteret på 4.trinn.  

 

Ringsaker kommune har i flere år benyttet på tjenesten IKT-plan.no, som er utarbeidet av 

Senter for IKT i utdanningen og inneholder forslag til IKT-relaterte læringsmål fordelt på 

ulike trinn. Læringsmålene bidrar til å oppfylle kompetansemålene i læreplanen. Fra vinteren 

2017 ble tjenesten ytterligere forbedret samt at den også har gode ressurser for arbeid med 

digitale ferdigheter i barnehagen.  

 

Samarbeidsflaten Office 365 fra Microsoft er innført for elever og lærere, og alle har tilgang 

til nødvendige verktøy fra Microsoft på alle plattformer. Alle lærerne har fått 

kompetanseheving i verktøyene, og det arbeides aktivt på skolene for ytterligere å heve 

kompetansen. Office 365 er en nyttig arbeids- og samarbeidsplattform for både lærere og 

elever, og den vil ha en sentral rolle både for lærere og elever framover. Flere av verktøyene 

fremmer individuell oppfølging og god underveisvurdering. 

 

Både nasjonale prøver og lokale kartlegginger er blitt digitale, og det benyttes digitale verktøy 

for registrering, gjennomføring og oppfølging av kartleggingene. Verktøyene er helt sentrale 

for å gi lærere og skoleleder god informasjon om elevenes læringsutbytte. 

 

Digitale tavler og prosjektorer er en grunnutrustning i de aller fleste klasserom. Behovet for 

god bredbåndshastighet og trådløs nettilgang på alle skoler er og en reell forutsetning for bruk 

av teknologi i skolen. I Ringsaker har alle skoler fått oppgradert til god bredbåndshastighet og 

hensiktsmessig infrastruktur, og grunnlaget for å ta teknologien helt fram til den enkelte elev 

er til stede. Da kan pedagogiske målsettinger og behov begrunne valg av utstyr og 

programvare. 

 

Skolene benytter SMS-systemer for dialog mellom skole og foresatte.  

 

10.5  Etter- og videreutdanning 

Ringsaker kommune har skoleledere som engasjerer seg aktivt i elevenes læring med 

ambisjoner om å påvirke elevenes læringsutbytte i positiv retning. Nasjonal og internasjonal 

utdanningsforskning støtter opp om betydningen av god skoleledelse. For ytterligere styrking 

av ledelsen, kan skoleledere søke om deltakelse på den statlige rektorskolen. De siste årene 

har 11 skoleledere gjennomført denne videreutdanningen. 2 skoleledere deltar på rektorskolen 

i 2016/2017. 

 

Lærerens fagkompetanse er viktig for elevenes læring. Inneværende skoleår tar 31 lærere fra 

Ringsaker videreutdanning i fagene matematikk, naturfag, engelsk, norsk, tysk, fransk og 

rådgivning gjennom det statlige videreutdanningsprogrammet. 
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Strategi for kompetanseutvikling i grunnskolen i Ringsaker, vedtatt i f.sak 30/16, legger opp 

til at det er basisfagene som skal prioriteres ved deltakelse i statlig finansiert videreutdanning. 

I tillegg er det gitt støtte til lærere og annet personale som har tatt etter- og videreutdanning 

innenfor satsingsområdene vurdering, klasseledelse og i basisfagene norsk, engelsk og 

matematikk. Det er gjennomført flere felles planleggingsdager for ansatte i skolen de siste 

årene, og i august 2016 ble det arrangert felles planleggingsdag med tema tilpasset lærere og 

barneveiledere på ulike hovedtrinn i skolen. Temaer var skriving som grunnleggende 

ferdighet, IKT, psykologisk førstehjelp samt nettverkssamlinger. I november 2016 ble det 

arrangert fagdag nummer to i skriving for ungdomstrinnet og innføring i Office365 for lærere 

og ledere på barnetrinnet. I januar 2017 ble det arrangert en halv planleggingsdag for 

ungdomstrinnet sammen med Ringsaker videregående skole der alle lærere og ledere deltok. 

Tema var grunnleggende ferdigheter med lesing som utgangspunkt. Den andre halve dagen 

ble brukt til innføring i Office 365.  

 

Lærere fra samtlige barneskoler deltar i lærende nettverk i regning på 5.-7. trinn og i engelsk 

på 1.-4.trinn. 

 

Det er etablert en ordning med veiledning av nyutdannede lærere. Målet er å trygge nye 

lærere i sin profesjon samt beholde og rekruttere dyktige lærere. Veiledningen er organisert i 

et veilederkorps ledet av tre lærere med veilederutdanning. Korpset tilbyr gruppeveiledning 

og individuell veiledning til alle nyutdannede lærere. Skoleåret 2016–2017 deltar 13 

nyutdannede lærere i veiledningsordningen. Enkelte lærere som ikke faller inn under 

kategorien nyutdannet, kan også få veiledning ved ønske/behov/kapasitet. 

 

10.6  Skolebasert kompetanseutvikling 

Meld. St.22 (2011–2012) «Motivasjon-Mestring-Muligheter», viser til behovet for å gjøre 

opplæringen mer motiverende, praktisk, variert, utfordrende og relevant. Dette er viktige 

elementer i den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i utvikling (2013-2017). Satsingen skal 

bidra til å fremme motivasjon for læring hos elevene og dermed større innsats og økt 

læringsutbytte.  

 

De overordnede målene i strategien er: 

 Alle elever skal inkluderes og oppleve mestring 

 Alle elever skal beherske grunnleggende ferdigheter 

 Alle elever skal fullføre og bestå videregående opplæring 

 

I prosjektperioden arbeider skolene systematisk med klasseledelse, underforstått lærerens 

evne til å skape et positivt læringsmiljø, lærerens evne til å etablere og bevare arbeidsro samt 

lærerens evne til å motivere elevene til arbeidsinnsats. 

 

I tillegg arbeider ungdomsskolene med vurdering for læring samt regning, lesing og skriving 

som grunnleggende ferdigheter, for å heve kompetansen til elevene. Satsingen koordineres og 

støttes av rådmannen, men det er skolene selv ved rektor som driver utviklingsarbeidet. 

Furnes og Nes ungdomsskole deltok i pulje 1 og Brumunddal, Brøttum og Moelv 

ungdomsskole i pulje 2.  

 

I forlengelsen av den nasjonale satsingen som går over tre semester arbeider ungdomstrinnet 

videre med satsingsområdene til avslutning av prosjektet i 2017. Alle ansatte deltar i arbeidet 
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og er med på å utvikle skolens samlede kunnskaper, holdninger og ferdigheter når det gjelder 

undervisning, læring og samarbeid. Skoleåret 2016-2017 arbeider alle ungdomsskolene med 

skriving som hovedtema. Ekstern fagperson har bidratt til kompetanseheving for ressurslærere 

og skoleledere på tre samlinger i løpet av skoleåret. 

 

10.7 Kultur for læring 

Forsknings- og utviklingsprosjektet Kultur for læring gjennomføres i alle Hedmarks 

kommuner i perioden 2016 - 2020. Intensjonen med prosjektet er å forbedre elevenes 

grunnleggende skolefaglige ferdigheter og samtidig gi dem ferdigheter som forbereder dem på 

morgendagens samfunn. Målsettingene for prosjektet er forankret i Oppvekstforum for 

Hedmark: 

 

 De faglige resultatene i grunnskolen på nasjonale prøver og grunnskolepoeng skal 

forbedres. 

 Elevene skal i sterkere grad tilegne seg kompetanse tilknyttet det 21. århundres 

ferdigheter. 

 Læreres, skolelederes og skoleeieres kompetanse skal økes gjennom kollektiv og 

samordnet kompetanseutvikling i profesjonelle læringsfellesskap. 

 Ulike kartleggingsresultater skal brukes aktivt på alle nivå i utdanningssystemet for å 

forbedre den pedagogiske praksisen. 

 Styrende myndigheter, forvaltningen, høyere utdanning og interesseorganisasjoner 

skal ha et nærmere og mer forpliktende samarbeid. 

 

De to første målene er knyttet til elevenes læringsmiljø og læringsutbytte. De øvrige tre 

målene er rettet mot faktorer i utdanningssystemet som er avgjørende for elevenes utvikling.  

 

Figur 20: Modell om opprettholdende faktorer  

(T. Nordahl) 

Felles forståelse, eierskap og 

forpliktelse for utviklingsarbeidet er 

nødvendig for å påvirke resultatet i 

en positiv retning. Skoleeiers og 

skoleleders ledelse av 

kvalitetsarbeidet er avgjørende for å 

nå målsettingene. For å skape 

nødvendig utvikling for økt 

læringsutbytte over tid, er det viktig 

å heve læreres, skolelederes og 

skoleeiers kompetanse i analyse av 

elevenes læringsresultater. 

Forsknings- og utviklingsprosjektet Kultur for læring gir kompetanse i analyse av data i 

arbeidet med å øke elevenes læring. Det er et uttalt mål at praksis på alle nivå i 

utdanningssystemet skal være forskningsbasert. 

 

I arbeidet med å analysere et problem eller en utfordring, skal skolene bruke pedagogisk 

analyse for å belyse hvilke opprettholdende faktorer som identifiseres. På den måten er det 

lettere å endre faktorer som påvirker utfordringen/problemet. 
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Prosjektet startet opp høsten 2016 med en omfattende kartleggingsundersøkelse av elevenes 

faglige og sosiale læringsutbytte, lærernes pedagogiske praksis og skolenes læringsmiljø der 

både foresatte, elever, lærere og skoleledere deltok. Resultatene skal tolkes, analyseres og 

drøftes av både skoleeier, skoleledelse og lærere, og skal danne grunnlag for å iverksette tiltak 

og strategier i skolene. Kartleggingen gjentas i 2018 og 2020. 

 

 

11. Utfordringer 
Effekten av satsingen på 1.-4.trinn synliggjøres gjennom resultatene på nasjonale prøver for 5. 

trinn. Resultatene viser at det er forskjell mellom skolene. For å øke læringsutbyttet til 

elevene, gjør skolene grundige analyser av den pedagogiske praksisen. I dette arbeidet ser de 

på fordeling av elever på mestringsnivåer for bedre å tilpasse opplæringen til den enkelte. 

 

Barneskolene i Ringsaker benytter seg av kommunens programmer for systematisk lese-, 

skrive- og regneopplæring. Vedlikehold og utvikling av kompetanse på den enkelte skole er 

viktig for å kunne opprettholde og heve kvaliteten på undervisningen knyttet til disse. Det er 

også viktig å sikre at nyansatte lærere i barneskolen får tilstrekkelig opplæring i bruken av 

programmene for å opprettholde kvaliteten i undervisningen. 

 

Både nasjonale og lokale kartleggingsprøver ivaretar skolenes behov for å finne elevenes 

faglige ståsted og utvikling fra 1.-4.trinn. Det er ingen nasjonale prøver mellom 5. og 8.trinn. 

Derfor må andre kartlegginger tas i bruk, slik at en kan følge elevenes progresjon. På 

ungdomstrinnet har en nasjonale prøver på 8. og 9.trinn.  

 

Innsamling av data og analyse av disse er et av de sterkeste styringsredskapene som finnes i 

skolen (Robinson 2014). Derfor må innsamling og analyse av data være en gjennomtenkt og 

integrert del av skolens arbeid. Grunnlagsdokumentet for kartlegging beskriver prosessene 

godt, men det er fortsatt behov for å integrere kartleggingen i læringsarbeidet. 

Kartleggingsresultater må analyseres systematisk og føre til effektive tiltak både for 

enkeltelever og grupper. Det er en utfordring å klare å ta i bruk data om elevenes læring på en 

slik måte at det fører til forbedring av lærerens pedagogiske praksis. Informasjon gjennom 

kultur for læring vil bidra til at skolene i større grad analyserer egen praksis og kan iverksette 

relevante tiltak. 

 

Nasjonale prøver, kartlegginger og brukerundersøkelser sier noe om elevenes læringsutbytte, 

hvordan de har det i skolen og hvilken framgang de har. Thomas Nordahl sier at hvis disse 

resultatene skal brukes videre til å forbedre undervisningen og læringsmiljøet i skolen til det 

beste for elevene, krever dette en datadrevet skolekultur (Thomas Nordahl: Bruk av 

kartleggingsresultater i skolen, Gyldendal akademisk 2015). 

 

Læring er et lagarbeid. Skolen som lærende organisasjon bidrar til et godt læringsmiljø og god 

læring for den enkelte elev. Det er behov for kontinuerlig kompetanseutvikling og deling av 

kunnskap og erfaringer på alle nivåer i Ringsakerskolen. Ressurspersoner i fag brukes til 

kompetanseheving på skolene gjennom veiledning og lærende nettverk. Dette gir bedre 

sammenheng mellom læreplan, undervisning og vurderingspraksis.  
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Brukerundersøkelsene viser høy grad av trivsel og tilfredshet med Ringsakerskolen hos både 

elever og foreldre. Det er viktig at skolene viderefører det systematiske arbeidet for å oppfylle 

elevenes rett til et godt psykososialt skolemiljø.  

 

Andelen elever som mottar spesialundervisning er i dag på landsgjennomsnittet. Det er viktig 

å intensivere arbeidet med tidlig innsats for å sette inn nødvendige tiltak på et tidligst mulig 

tidspunkt.  

 

Tall fra videregående skole viser at guttene har lavere gjennomføringsgrad enn jentene i 

videregående skole. Guttene i Ringsaker har også lavere gjennomføringsgrad enn guttene i 

resten av Hedmark og landet ellers. Undervisningen må i større grad tilpasses, slik at guttene 

motiveres til læring. 

 

Digitalisering er prosesser hvor digitale verktøy tas i bruk for å effektivisere og forbedre. I 

skolen handler dette om lærerens undervisning og elevenes læring hvor naturlige gevinster er 

økt læring. En digital skolehverdag krever klasseledelse med god struktur og med tydelige 

faglige mål for elevene. Lærerne må besitte nødvendig digital kompetanse slik at læringen 

kan skje ved hjelp av hensiktsmessige digitale enheter. Det må arbeides målrettet med å 

oppøve elevenes digitale ferdigheter for å nå de faglige målene. Tilgangen på digitale verktøy 

og programvare skal være hensiktsmessige og tilpasset årstrinn og fagområder. Fra å være 

digitale konsumenter i læresituasjonene, skal elevene være produsenter. Nye arbeidsmetoder, 

behov for umiddelbar dokumentasjon i underveisvurderingen og nye fagområder som koding 

og programmering stiller krav til endring av verktøy og undervisningsmetoder. 

 

De digitale læremidlene som skal benyttes skal ha god kvalitet og være lett tilgjengelige. Den 

tradisjonelle lærebokas rolle omdefineres. Riktig bruk av digitale verktøy og læremidler, 

programvare og applikasjoner fremmer økt læring og gjøre det lettere for elever og lærere å 

samhandle i læreprosessen. Lærere etterspør og trenger ny og relevant profesjonsfaglig digital 

kompetanse. En slik kompetanse må bygges systematisk og tilpasses pedagogiske krav. 

 

Bærbart og håndholdt utstyr er hensiktsmessig i mange undervisningssituasjoner. Bruken av 

datarom og enkelte stasjonære elevmaskiner i klasserom er i mindre grad tilpasset nye 

læremidler og kreativ produksjon. Nettbrett i forholdet 1:1 åpner for en annen utnyttelse av 

digitalt innhold og tilrettelegging for digital produksjon. 

 

En digital skolehverdag forutsetter helhetlig satsing med balanse mellom fungerende 

infrastruktur, tilgang til gode læremidler og lærernes kompetanse. Dette beskrives nærmere 

gjennom egen plan for digitalisering i skolen.   
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12. Grunnlagsdokument for arbeid med økte 
kartleggingsresultater 

 

 Før Under  Etter  

 

Elever 

 

Er kjent med mål, 

forventninger, rammer og 

oppgavetype. 

 

Har trent på utholdenhet, 

konsentrasjon, og 

prøveform. 

 

 

Er motivert til å gjøre sitt 

beste og vise sitt 

potensiale. 

 

Er trygg på prøveformen, 

og godt forberedt faglig 

og personlig. 

 

 

Får hjelp til å sette seg 

individuelle læringsmål 

i samtale med lærer. 

 

 

Lærere 

 

Har gjort elevene kjent med 

mål, forventninger, rammer 

og oppgavetyper. 

 

Har utviklet felles forståelse 

om formålet med 

kartleggingen.  

 

Har god kunnskap om den 

enkelte kartlegging. 

 

Har forberedt seg godt og 

satt seg inn i 

lærerveiledningen. 

 

Har latt elevene forberede 

seg på prøveform, 

utholdenhet og 

konsentrasjon. 

 

Har motivert elevene til å 

gjøre sitt beste og vise sitt 

potensiale. 

 

Har sjekket det tekniske 

utstyret, og er kjent med 

plan for back-up. 

 

 

 

 

 

 

 

Tilrettelegger en god 

prøvesituasjon for 

elevene. 

 

Er til stede og er nær for 

å gjøre usikre elever 

trygge. 

 

Er oppmuntrende 

underveis i 

prøvesituasjonen. 

 

Er tydelig på 

gjennomførings- 

prosedyrer. 

 

Registrerer resultatene i 

Vokal umiddelbart etter 

gjennomføring. 

 

Analyserer resultatene 

(PAS) for hver enkelt 

elev. Identifisere 

styrker og svakheter. 

 

Drøfter resultatene på 

trinn/ team og med 

skolens ledelse. 

 

Avklarer og utarbeider 

tiltak på individ- og 

gruppenivå. 

 

Kommuniserer 

resultatene og nye tiltak 

til elever og foreldre. 

 

Hjelper elevene med å 

sette seg individuelle 

læringsmål. 

 

 Før  Under  Etter  
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Ledelse  

 

Har presentert og drøftet 

mål og forventninger for 

elevenes læringsutbytte med 

personalet. 

 

 

Har utviklet felles forståelse 

sammen med lærerne om 

formålet med kartleggingen. 

 

Har kvalitetssikret 

prosedyrer slik at elevene er 

godt forberedt på 

prøvesituasjonen. 

 

Har prosedyrer for teknisk 

back-up, hvis det skulle bli 

behov. 

 

Har prosedyrer for 

informasjon til hjemmene 

og rutiner for eventuelle 

fritak. 

Sørger for at det tekniske 

utstyret er kvalitetssikret. 

 

Har styrket bemanningen 

for å trygge elever og 

lærere under 

gjennomføringen. 

 

 

Er til stede på skolen og 

tilgjengelig dersom det 

skulle være behov. 

 

Sørger for minimal 

belastning av datanettet 

når digitale prøver 

gjennomføres. 

 

Analyserer resultatene. 

 

Drøfter resultatene med 

lærerne på trinn.  

 

 

Initierer refleksjon 

rundt faglig og 

organisatorisk 

utviklingspotensiale. 

 

Utarbeider tiltak på 

systemnivå – plan for 

oppfølging. 

 

Følger opp lærernes 

arbeid på gruppe- og 

individnivå. 

 

Utarbeider innspill til 

rådmannens 

oppfølgingsmøte og til 

dialogmøtet med 

analyser og tiltak. 

 

Kommuniserer skolens 

resultater til personalet 

og til foreldre. 

 

 

Foreldre 

 

Er godt informert om 

kartleggingene. 

 

Sørger for at barnet møter 

uthvilt og mett. 

 

  

Får informasjon om sitt 

barns læringsresultater, 

enkeltvis og samlet. 

 
 

 

 


