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Fakta: 
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Ringsaker viser resultater og talldata fra 
Skoleporten, Grunnskolens informasjonssystem (GSI), Insight og Statistisk 
sentralbyrå (SSB). Det er skoleeiers årlige rapport om tilstanden i 
grunnopplæringen og en del av oppfølgingsansvaret knyttet til opplæringslovens 
§ 13-10. I loven stilles det krav om at skoleeier skal ha et forsvarlig system for å 
vurdere om kravene i opplæringsloven og forskriften til loven blir oppfylt. 
 
Tilstandsrapporten beskriver den generelle tilstanden i grunnskolen i Ringsaker 
og er skoleeiers viktigste kilde til systematisk kunnskap om skolene i kommunen. 
Kunnskapen gir nødvendig innsikt for å vurdere om eksisterende tiltak og 
pågående prosesser er målrettede og hensiktsmessige. 
 
Tilstandsrapporten for 2018 følger vedlagt, jf. vedlegg 1. I det følgende 
presenteres hovedtrekkene i rapporten, samt vurderinger og tiltak. Det vises til 
rapporten for tabeller, grafer og analyser. 
 
Ressurser 
I Ringsaker var det 4005 elever i kommunale grunnskoler pr. 1.10.2018. Elevene 
er fordelt på 15 barneskoler, en kombinert barne- og ungdomsskole og fire 
ungdomsskoler. Ved barneskolene varierer elevtallet fra 46 elever ved den 
minste til 578 elever ved den største skolen. Fem skoler har under 65 elever. 
 
GSI-tallene (grunnskolens informasjonssystem) for inneværende skoleår (2018-
2019) viser at Ringsaker kommune har en høyere lærertetthet enn nasjonalt. 
Gruppestørrelsen på 1.-10. trinn er på 15,2 mens det nasjonale snittet for alle 
trinn er 17,2. Gruppestørrelsen viser antall elever pr. lærer i ordinær 
undervisning hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt 
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norsk ikke regnes med. Forholdstallet beskriver forholdet mellom antall elever 
og lærere i en gjennomsnittlig undervisningssituasjon og er en matematisk 
størrelse som sier noe om den samlede ressursinnsatsen på en skole og i en 
kommune.  
 
Stortinget vedtok en lærernorm på hvert hovedtrinn fra skolestart høsten 2018. 
Lærernormen innebærer at det i gjennomsnitt skal være maksimalt 16 elever for 
hver lærer fra 1. til 4. trinn, og 21 elever for hver lærer på 5. til 10. trinn i ordinær 
undervisning. I Ringsaker oppfyller alle skolene lærernormen for skoleåret 2018-
2019, og lærertettheten i ordinær undervisning er høyere enn i landet for øvrig. 
 
Lærertetthet med en gruppestørrelse under nasjonalt snitt i Ringsaker kan ses i 
direkte sammenheng med Ringsaker kommunes prioriteringer av ressurser til 
skole.  
 
Ringsaker kommunes prioritering av ressurser til skole handler om flere 
undervisningstimer til elevene. Elevene i Ringsaker har fra skoleåret 2009-2010 
hatt flere årstimer enn det nasjonale snittet samlet for 1.-10. trinn. Den 
kommunale timeutvidelsen er knyttet til matematikk og engelsk. I k.sak 14/2008 
ble det vedtatt en timeutvidelse på 0,5 timer pr. uke i matematikk pr. trinn på 1.-
4. trinn og 0,25 timer totalt i engelsk på 5.-7. trinn. I k.sak 82/2014 ble timetallet 
i engelsk og matematikk på 1.-4. trinn økt med en time pr. uke. for hvert fag pr. 
trinn fra skolestart høsten 2015.  
 
I k.sak 107/2016 ble det vedtatt en timetallsøkning på totalt to timer pr. uke i 
matematikk på 5.-7. trinn. Sammen med den nasjonale timetallsutvidelsen i 
naturfag som kom høsten 2016, innebærer det at skoledagen økte med en time 
pr. uke på hvert av trinnene fra 5.-7. trinn fra høsten 2017. Gjennom 
timetallsutvidelsen får elevene i Ringsakerskolen tilsammen 465,5 årstimer 
utover minstetimetallet for grunnskolen, det vil si 12,25 timer mer pr. uke fordelt 
på 1.-7. trinn.  
 
Alle elever i Ringsaker får tilbud om gratis leksehjelp to timer hver uke på 5., 6. 
og 7. trinn (228 årstimer). På ungdomstrinnet gis det til sammen to timer hver 
uke fordelt på 8.-10. trinn (76 årstimer). Ungdomsskolene bestemmer selv på 
hvilke(t) trinn leksehjelpen legges. 
 
Resultater på nasjonale prøver 
Grunnleggende ferdigheter er en forutsetning for læring og utvikling i skole, 
arbeid og samfunnsliv. Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap 
om elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Prøvene gjennomføres årlig 
på 5. og 8. trinn og måler ferdighetene slik de framstår i læreplanen etter 4. og 7. 
trinn. Prøven i lesing og regning på 9. trinn er den samme som på 8. trinn hvert 
år. På den måten kan en følge den enkelte elevs progresjon fra 8. til 9. trinn. 
Prøvene har tre mestringsnivå på 5. trinn og fem mestringsnivå på 8. og 9. trinn. 
Nivå 1 er laveste nivå. Målsettingen for nasjonale prøver i Ringsaker er et resultat 
på eller over nasjonalt gjennomsnitt. 
 
Elevene på 5. trinn i Ringsaker presterer over det nasjonale snittet i lesing. 
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Elevene fra Brøttum og Hempa presterer likt med landsgjennomsnittet og 
elevene fra Kirkekretsen, Kirkenær, Kylstad, Moelv, Mørkved, Nes og Åsen 
presterer over landsgjennomsnittet. 
 
På 8. trinn presterer elevene fra Ringsaker likt med det nasjonale snittet. Elevene 
fra Brøttum presterer på det nasjonale snittet, og elevene fra Furnes og Nes 
presterer over det nasjonale snittet. Elevene på 9. trinn presterer også likt med 
det nasjonale snittet. Elevene fra Furnes og Nes presterer på det nasjonale 
snittet, mens elevene fra Brøttum presterer betydelig bedre enn 
landsgjennomsnittet. Elevene fra Brumunddal og Furnes har forventet 
progresjon fra 8. til 9. trinn, mens elevene fra Brøttum har betydelig bedre 
progresjon enn de andre skolene i kommunen og gjennomsnittet for landet.  
 
På nasjonal prøve i regning for 5. trinn presterer elevene fra Ringsaker likt med 
det nasjonale snittet. Forskjellen mellom skolene er større enn den var høsten 
2017. Elevene fra Brøttum, Gaupen, Kirkekretsen, Kirkenær, Kylstad, Moelv, 
Mørkved og Nes presterer over det nasjonale snittet. På 8. trinn presterer 
elevene fra Ringsaker like under det nasjonale snittet. Elevene fra Brøttum, 
Furnes og Nes presterer på det nasjonale snittet. Elevene på 9. trinn presterer 
også under det nasjonale snittet. Elevene fra Nes presterer på det nasjonale 
snittet, mens elevene fra Brøttum presterer over landsgjennomsnittet. Elevene i 
Ringsaker har i snitt svakere progresjon på nasjonal prøve i regning fra 8. til 9. 
trinn enn gjennomsnittet for landet. Elevene fra Brumunddal har samme 
progresjon som landsgjennomsnittet, mens elevene fra Brøttum og Furnes har 
bedre progresjon enn det det nasjonale gjennomsnittet. 
 
Resultatet på nasjonal prøve i engelsk på 5. trinn er bedre enn 
landsgjennomsnittet. Det er stor spredning mellom skolene. Elevene fra Gaupen 
presterer likt med det nasjonale snittet, mens elevene fra Brøttum, Fagerlund, 
Hempa, Kirkenær, Kylstad og Stavsberg presterer over landsgjennomsnittet. På 
nasjonal prøve i engelsk for 8. trinn presterer elevene fra Ringsaker like under 
det nasjonale snittet. Elevene fra Brøttum presterer på landsgjennomsnittet og 
elevene fra Furnes presterer over det nasjonale snittet. Det gjennomføres ikke 
nasjonal prøve i engelsk for 9. trinn. 
 
Sluttvurdering 
Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen utgjør 
sluttvurderingen. Denne vurderingen skal gi informasjon om den kompetansen 
eleven har oppnådd i faget ved avslutningen av opplæringen. Den skriftlige 
eksamen gjennomføres i fagene norsk, engelsk og matematikk. Det benyttes 
tallkarakterer fra 1 til 6, der karakter 6 er beste resultat. 
 
Eksamen  
Det er en positiv utvikling i eksamensresultatene i skriftlige fag. Resultatene på 
skriftlig eksamen i matematikk viser en framgang fra 3,0 i 2016 til 3,7 i 2018. I 
engelsk er det variasjoner i resultatene med karakteren 3,6 i 2018. I norsk kan en 
se en tilbakegang fra 3,4 i 2016 til 3,3 i 2018. 
 
Det er en målsetting at eksamensresultatene i skriftlige fag i Ringsaker skal være 
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på eller over det nasjonale snittet. I 2018 var resultatene fra Ringsaker samlet 
sett under nasjonalt snitt i norsk og engelsk, men over det nasjonale snittet i 
matematikk. I matematikk presterte elevene fra Furnes ungdomsskole likt med 
det nasjonale snittet, mens elevene fra Brøttum og Moelv ungdomsskole 
presterte over. I norsk presterte elevene fra Moelv ungdomsskole over det 
nasjonale snittet. I engelsk presterte elevene fra Brøttum ungdomsskole 
betydelig over det nasjonale snittet. 
 
Standpunktkarakterer skriftlige fag 
Det er en positiv utvikling i elevenes standpunktkarakterer. Fra 2016 til 2018 har 
standpunktkarakterene økt fra 3,3 til 3,4 i matematikk, fra 3,7 til 3,9 i norsk og 
fra 3,8 til 3,9 i engelsk. 
 
Det er en målsetting at standpunktkarakterer i skriftlige fag skal være på eller 
over det nasjonale snittet. For 2018 er standpunktkarakterene i matematikk og 
engelsk under det nasjonale snittet, mens det i norsk er likt med nasjonalt 
gjennomsnitt. Resultatene fra den enkelte skole er ikke presentert i rapporten.  
 
Grunnskolepoeng 
Grunnskolepoeng beregnes ved å legge sammen alle avsluttende karakterer på 
vitnemålet, standpunkt og eksamen, og dele det på antall karakterer. Deretter 
multipliseres gjennomsnittet med 10. Det er en positiv utvikling i antall 
grunnskolepoeng fra skoleåret 2014-2015 med 38,4 til skoleåret 2017-2018 med 
40,5 grunnskolepoeng. Det nærmer seg gjennomsnittet for landet som er 41,8.  
 
Videregående opplæring 
Andelen elever fra Ringsaker som begynner på videregående skole rett fra 
ungdomsskolen er høy. I 2018 gikk 97,6 % av elevene direkte fra ungdomsskolen 
til videregående opplæring. Dette er over snittet for Hedmark (97,0) og for 
landet (97,5). 
 
Gjennomstrømmingen i videregående skole etter fem år er forbedret med nesten 
13 % de siste åtte årene, og ligger nå marginalt under gjennomsnitt for landet. 
 
Elevundersøkelsen 
Elevundersøkelsen høsten 2018 viser at elevene trives godt på skolen og har et 
trygt skolemiljø i Ringsaker. Undersøkelsen viser imidlertid varierende 
forekomst av mobbing i Ringsakerskolen. 
 
På spørsmål i elevundersøkelsen som omhandler vurdering for læring for elevene 
på 7. og 10. trinn samlet, svarer elevene i Ringsaker noe lavere enn 
landsgjennomsnittet. Samlet sett er elevene på 7. og 10. trinn i Ringsaker litt mer 
tilfredse med den faglige utfordringen enn et gjennomsnitt for landet. 
 
Digitalisering 
Høsten 2017 ble det satt i gang en pilot med bruk av nettbrett som personlig 
verktøy i opplæringen ved Kirkenær, Kylstad, Mørkved og Stavsberg skoler. 
Høsten 2018 fikk elevene ved Fagerlund, Hempa, Kirkekretsen, Moelv og Nes 
barneskole nettbrett som digitalt verktøy til bruk i undervisningen. Fra skoleåret 
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2019-2020 vil Gaupen, Fagernes/Åsen, Lismarka/ Messenlia og Brøttum 
barneskole samt ungdomsskolene ta i bruk digitale verktøy 1:1 i undervisningen.  
 
I innføringen av nettbrett er det lagt vekt på nye og endrede læringsprosesser og 
arbeidsmetoder for elever og lærere. For å bruke digitale ressurser til å løse 
praktiske oppgaver, har elevene trent på å innhente og behandle informasjon og 
vært kreative og skapende med digitale ressurser. Det har vært gjennomført 
grunnopplæring i pedagogisk bruk av nettbrett for lærerne, modelleringsdager 
for elever og lærere og faglige oppfølgingskurs for lærerne gjennom skoleåret. 
Det er og gjennomført kompetanseheving for alle lærerne som underviser i 
programmering valgfag på ungdomstrinnet, og tilsvarende kompetanseheving i 
koding for lærere på barnetrinnet. 
 
Office 365 brukes som arbeids- og samarbeidsplattform for lærere og elever ved 
skolene. Flere av verktøyene fremmer individuell oppfølging og god 
underveisvurdering.  
Bredbåndshastigheten ved skolene er oppgradert og infrastrukturen er forbedret.  
 
Kompetanseheving 
Ringsaker kommune tilbyr videreutdanning gjennom den statlige strategien for 
etter- og videreutdanning. Strategi for kompetanseutvikling i grunnskolen i 
Ringsaker, vedtatt i f.sak 30/2016, legger opp til at basisfagene skal prioriteres 
ved deltakelse i videreutdanning. Strategien gjelder for årene 2016-2019. 
Inneværende år deltar 32 lærere og skoleledere på statlig finansiert 
videreutdanning. 
 
Forsknings- og utviklingsprosjektet Kultur for læring gir kompetanse i analyse av 
data i arbeidet med å øke elevenes læring. I 2018 har skoleeier, skoleledere og 
lærere arbeidet med hovedtema Motivasjon og mestring. 
Skolene arbeider målrettet med Pedagogisk analyse samt Motivasjon og 
mestring, og finner det hensiktsmessig i arbeidet med elevenes læring. 
 
Kultur for læring 
Som ledd i en kvalitetsforbedring av Ringsakerskolen deltar alle skolene i 
forsknings- og utviklingsarbeidet Kultur for læring sammen med samtlige 
kommunale skoler i Hedmark. I dette arbeidet ble elevenes faglige og sosiale 
læringsutbytte, lærernes pedagogiske praksis og skolenes læringsmiljø kartlagt 
høsten 2016 (T1) og høsten 2018 (T2). Det er utarbeidet en regional rapport T1 i 
etterkant av kartleggingsresultatene fra 2016. Rapport for T2 ferdigstilles våren 
2019. Skoleeier og skolene har tilgang på resultatene i en egen resultatportal som 
viser resultatene på skoleeier- og skolenivå.  
 
Den overordnede strategien i Kultur for læring er å bygge kapasitet og kollektiv 
kompetanse på alle nivåene i utdanningssystemet. Målet er å bidra til at 
skolefaglige prestasjoner forbedres på alle trinn i grunnskolen, og at andelen 
elever fra Hedmark som fullfører og består videregående opplæring øker til 75 % 
i løpet av fem år. 
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Vurdering: 
Klare forventninger, systematikk og langsiktighet er viktig i forbedringsarbeidet. 
I handlings-program med økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019 er det 
lagt inn en rekke tiltak for å øke læringsutbyttet for elevene i Ringsaker. 
 
Resultatene fra nasjonale prøver og eksamen viser at det arbeides systematisk og 
målrettet i Ringsakerskolen. Flere skoler har resultater på eller over 
landsgjennomsnittet, og for flere av skolene er dette resultater som har vedvart 
over år. Resultatene fra nasjonale prøver på 5. trinn og progresjonen fra 8. til 9. 
trinn viser at det er et høyt læringstrykk både på barnetrinnet og på 
ungdomstrinnet. Rådmannen vurderer at dette er resultat av langsiktig og 
systematisk arbeid på alle plan.  
 
Ved enkelte skoler har elevene lave læringsresultater over tid. Det er også i noen 
tilfeller stor variasjon i resultat fra år til år. Rådmannen ser at det må settes inn 
særskilte tiltak på skoler der læringsresultatene har vært lave gjennom flere år. 
Undervisningens kvalitet er en vesentlig faktor for elevenes læring. Rådmannen 
vil derfor vektlegge kompetanseheving for lærerne, og tiltak knyttet til 
undervisningen. 
 
Lesing og skriving 
Gjennom tidlig innsats har elevene fått et godt grunnlag for videre læring. 
Systematisk satsing på lese- og skriveopplæring over tid har gitt resultater. Flere 
skoler bruker digitale verktøy i bokstav-, lese- og skriveopplæringen med 
metoden Skrive seg til lesing med talende tastatur (STL+).  
 
Satsingen på utvikling av gode skolebibliotek har bidratt til økt interesse for 
lesing og gitt mange elever gode leseopplevelser. Denne satsingen videreføres og 
intensiveres i perioden 2019 – 2020, blant annet gjennom statlige midler til 
lesestimulering. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Ringsaker folkebibliotek 
og skolebibliotekene i kommunen. 
 
Det legges til rette for at lærere deltar i den statlige ordningen for 
videreutdanning i norsk. Videre deltar seks skoler i den nasjonale piloteringen av 
lærerspesialister i norsk, og rådmannen ønsker å legge til rette for at flere skoler 
har lærere med i denne ordningen. Det søkes samtidig om studieplass for lærere 
som ønsker å ta videreutdanning på masternivå som lærerspesialister. 
Lærerspesialistene skal bidra til faglig utvikling hos lærerne, faglig styrking av 
skolen og høy kvalitet i undervisningen. 
 
På nettbrettene er det gode program og applikasjoner som har en sentral plass i 
lese- og skriveopplæringen.  
 
Engelsk 
Skolene arbeider målrettet og systematisk for å øke elevenes læringsutbytte i 
engelsk. Tidlig innsats og økt timetall har gitt elevene et godt grunnlag for videre 
læring. 
Det legges til rette for at lærere deltar i den statlige ordningen for 
videreutdanning i engelsk. 
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Regning/matematikk 
Gjennom tidlig innsats og økt timetall har elevene fått et godt grunnlag for videre 
læring.  
 
Det legges til rette for at lærere deltar i den statlige ordningen for 
videreutdanning i matematikk og i profesjonsfaglig digital kompetanse. Samtidig 
søkes det om deltakelse for enkeltlærere i videreutdanningen på masternivå som 
lærerspesialister. 
 
I fagfornyelsen vektlegges dybdelæring. Dybdelæring er gradvis å utvikle 
kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og 
mellom fagområder. Det innebærer at elevene reflekterer over egen læring og 
bruker det de har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller 
sammen med andre. I kjerneelementene for matematikk vektlegges utforsking og 
problemløsning, og elevene skal jobbe mer med metoder og tenkemåter som 
øker forståelsen for faget. Programmering og algoritmisk tankegang blir en del 
av matematikk-faget. Ringsaker kommunes økning av timetallet i regning på 
mellomtrinnet skaper et godt fundament for dybdelæring. 
 
Kompetansehevingen av lærere innenfor programmering samsvarer godt med 
fagfornyelsen og kjerneelementene i matematikk-faget.   
 
Newton-rommet i Ringsaker vil gi elevene erfaring med varierte aktiviteter av 
stadig økende kompleksitet. Undervisningen vektlegger utvikling av faglig 
forståelse innen matematikk, naturfag og teknologi. Det skal også bidra til å 
bygge fagforståelse ved å koble praktiske aktiviteter og teori. Newton-rommet vil 
legge til rette for utforsking og problemløsning, og teknologi og programmering 
blir viktige elementer i Newton-rommets undervisning.  
 
Kartlegging og oppfølging av elevenes læring 
Kartlegging av den enkelte elevs ferdigheter er avgjørende for å kunne gjøre 
analyser og sette inn tiltak så tidlig som mulig. Skolene følger elevenes 
progresjon, og det er innarbeidet gode rutiner for forberedelse, gjennomføring og 
oppfølging av kartlegginger i norsk, matematikk og engelsk. Registrering og 
analyse av kartleggingsresultater på individnivå gjøres ved bruk av verktøyet 
Engage fra Conexus. Samlet gir dette god informasjon om elevenes ferdigheter 
og kompetanse. For å kunne forutsi noe om hvilket læringsutbytte en kan 
forvente av den enkelte elev, vil rådmannen se på muligheten for å utvikle et 
rammeverk for forventningsindikatorer ut fra de data som foreligger om elevens 
læring. 
 
Kombinert med å analysere data og identifisere utfordringer, er det også behov 
for oppdatert kunnskap om hva som virker. Praksisen skal være forsknings- og 
erfaringsbasert. For å støtte opp om arbeidet med profesjonsutvikling vil 
rådmannen fortsatt legge til rette for ulike lærende prosesser som har til hensikt 
å øke elevenes læring og skolenes kapasitet til å håndtere hverdagens 
kompleksitet på en faglig og kompetent måte. 
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Trygt og godt skolemiljø 
Krenkende atferd som mobbing kan oppstå hvor som helst, og det er avgjørende 
at alle skoler til enhver tid har strategier for å håndtere dette. Flere skoler har 
gode strategier for å etablere et godt læringsmiljø uten krenkende atferd og 
mobbing. Det er imidlertid skoler der forekomsten av mobbing er for høy. 
 
For å avdekke forhold knyttet til den enkelte elevs læringsmiljø nærmest eleven i 
klasse- og skolemiljøet, og for å forhindre mobbing og andre krenkelser, er det 
nødvendig å undersøke elevens opplevelse av skolemiljøet. Dette blant annet for 
å forstå dynamikken i klassens sosiale liv. 
 
Hvis skolen får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og 
godt, skal skolen undersøke saken med en gang. God kvalitet på undersøkelser 
og analyser er en forutsetning for å vurdere hva som er egnede tiltak i en gitt sak. 
Undersøkelsene skal belyse elevenes subjektive opplevelse, fakta om situasjonen 
samt faktorer i skole- og klassemiljøet som kan bidra til at eleven ikke har det 
trygt og godt. Dette for å avdekke forhold, iverksette tiltak med tydelig 
ansvarsfordeling, og bestemme når tiltak skal evalueres.  
 
Det er vurdert som hensiktsmessig å ta i bruk et digitalt verktøy for å avdekke 
forhold knyttet til læringsmiljøet. Spekter er et digitalt kartleggingsverktøy 
utviklet av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Spørsmålene 
som stilles er forskningsbaserte og systematisk sammensatt. Gjennom Spekter 
kan skolen få mange opplysninger både om mobbing, bråk i klassen, popularitet, 
maktrelasjoner, grupperinger og holdninger. I tillegg til dette er Spekter et 
varslingssystem for elever som ikke opplever at de har et trygt og godt 
skolemiljø. Det er videre viktig å hente ut positiv informasjon om arbeidet som 
har blitt gjort for å bygge et godt læringsmiljø i klassen. Denne informasjonen 
som en også finner i kartleggingen, kan gi en pekepinn på om iverksatte rutiner 
og tiltak har hatt effekt. 
 
Systematisk arbeid med læringsmiljø sikres gjennom revidert årshjul for 
oppfølging av retten til et trygt og godt skolemiljø, jf. vedlegg 2. I årshjulet er 
felles, forebyggende tiltak beskrevet. I tillegg har skolene egne handlingsplaner.   
 
Når elever eller foresatte har mistanke om eller får kjennskap til at noen blir 
mobbet eller krenket, er det viktig å melde fra til skolen. Rådmannen vil derfor 
utarbeide et meldingsskjema publisert på kommunens hjemmeside. 
 
Kultur for læring – Fagfornyelse og profesjonsutvikling 
Når skolene høsten 2020 tar i bruk nytt læreplanverk, forventes det at skolen 
skal være et profesjonsfaglig fellesskap der ledere, lærere og andre ansatte 
reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis. 
 
Gjennom arbeidet i innovasjonsprosjektet Kultur for læring er det lagt til rettet 
for at ledere, på alle nivå i skolen, reflekterer over felles verdier, vurderer og 
videreutvikler sin praksis, individuelt og sammen med andre. 
Kunnskapsgrunnlaget i skolen endres og utvikles, og god faglig dømmekraft 
forutsetter jevnlig oppdatering. Det nye kompetansebegrepet i Fagfornyelsen 
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legger vekt på at elevene skal tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter 
til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og 
situasjoner. Oppmerksomheten rundt elevenes grunnleggende ferdigheter blir 
ytterligere forsterket, og det systematiske arbeidet med lesing, skriving, regning, 
vurdering og digitale ferdigheter opprettholdes. 
 
For å sikre at alle elever i Ringsakerskolen møter en profesjonell skole som 
arbeider i tråd med Fagfornyelsen, vil arbeidet med kompetansepakker i Kultur 
for læring videreføres. Dette er organisert slik at lærere arbeider sammen i 
grupper, kunnskap utvikles, presenteres, kritiseres og forbedres i 
profesjonsfellesskapet. I tillegg gjennomføres ledermøter, fagdager og 
planleggingsdager der man på tvers av skoler og på tvers av ledernivåer tilegner 
seg ny kunnskap og utvikler ny praksis sammen.  
 
Digitalisering 
Fagfornyelsen forutsetter utstrakt bruk av digitale verktøy, og skolen må følge 
den digitale utviklingen. Det er derfor nødvendig å utvikle lærernes 
profesjonsfaglige digitale kompetanse. Det innebærer at læreren må utvikle sine 
egne digitale ferdigheter og opparbeide innsikt i hva elevenes digitale ferdigheter 
innebærer, og hvordan de kan utvikles i fagene.  
 
Det etableres et veilederkorps for digital læring bestående av lærere med erfaring 
og god kompetanse i bruk av digitale verktøy i skolen. Veilederkorpset skal holde 
grunnleggende opplæring for skoler som tar i bruk digitale verktøy i 
undervisningen og for nye lærere som tilsettes. Deltakerne vil også bidra med 
inspirasjon og tilføre kunnskap i digital læring både på egne og andre skoler i 
kommunen.  
 
I Fagfornyelsen skal ny teknologi, programmering og koding ha en bredere plass 
i fagene. Gjennom utstyr innkjøpt med midler fra den teknologiske skolesekken 
og bruk av Newton-rommet gis det mulighet for dette. Videre skal ytterligere 
kompetanseheving av lærere og deltakelse i ulike forsøk med ny teknologi 
prioriteres. 
 
Saken er drøftet med Utdanningsforbundet, og referatet fra drøftingsmøtet 
følger vedlagt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Tilstandsrapporten tas til orientering. 
2. Tilstandsrapporten for grunnopplæringen 2018 følges opp som beskrevet i  
     saksframlegget. 

Rådmannen i Ringsaker, 2.4.2019 
 

Jørn Strand 
  

Anne Kari Thorsrud 

kommunalsjef  
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24.04.2019 OPPVEKSTKOMITEEN 
 
Forslag fremmet i møtet: Ingen 
Votering: Enstemmig 
 
KOPP - 012/19: 
Innstilling til formannskapet: 
1.Tilstandsrapporten tas til orientering. 
2.Tilstandsrapporten for grunnopplæringen 2018 følges opp som beskrevet i 
saksframlegget. 

 
08.05.2019 FORMANNSKAPET 
Votering: Enstemmig vedtatt som innstilt. 
 
FSK - 046/19: 
   Innstilling til kommunestyret: 
1.Tilstandsrapporten tas til orientering. 
2.Tilstandsrapporten for grunnopplæringen 2018 følges opp som beskrevet i 
saksframlegget. 

 
15.05.2019 KOMMUNESTYRET 
 
Forslag nytt pkt. 3, foreslått av Helge Vestheim, RingsaklistaUavhengig 
3 . Vi får en orientering om hvordan ordningen med fritt skolevalg fungerer. Hva er 
fordeler? Hva er ulemper? Hvordan påvirker dette retningsvalg når det gjelder 
framtidig utbygging og skolestruktur. 

 
Saksordfører Bernt Egil Torp. 

Votering: 
Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt oversendes til oppvekstkomiteen. 
Formannskapets innstilling ble enstemmig  vedtatt. 

 
KST - 027/19: 
Vedtak: 
1.Tilstandsrapporten tas til orientering. 
2.Tilstandsrapporten for grunnopplæringen 2018 følges opp som beskrevet i 
saksframlegget. 
 

Oversendes oppvekstkomiteen: 

1.Vi får en orientering om hvordan ordningen med fritt skolevalg fungerer. Hva er 
fordeler? Hva er ulemper? Hvordan påvirker dette retningsvalg når det gjelder 
framtidig utbygging og skolestruktur.  
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 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 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 landet. Dette samsvarer også med vedtatte 
målsettinger for grunnskolen i Ringsaker kommune. 
 
Arbeidet med tilstandsrapporten er en systemisk tilnærming til kvalitetsutvikling i 
skolene. I tilstandsrapporten foreligger informasjon fra nasjonale prøver, eksamen, 
kultur for læring 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.  
 
 

 Målsetting for Ringsakerskolen 
Hovedmålet for Ringsakerskolen er fastsatt i kommunens handlingsprogram med 
økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett for 2019: 
 
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: 
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 Styrking av undervisningstimetall i basisfagene. 

 Systematisk og tett oppfølging av elevene med vekt på tidlig innsats. 

 Forventninger fra skoleeier om et tydelig læringstrykk. 

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

 Samkjøring av utviklingsområder med utgangspunkt i skolebaserte erfaringer.   

 Tydelig pedagogisk ledelse ved skolene. 

 Organisasjonsutvikling og fagutvikling gjennom nettverk relatert til praksis. 

 Endring av pedagogisk praksis og vurderingspraksis. 

 Utstrakt samarbeid med ledende forsknings- og utdanningsmiljøer. 

 Prioritert satsing på kompetanseheving i basisfagene. 
 

 Fakta om Ringsakerskolen 

 Rammer/Ressurser 

I Ringsaker kommune var det 4005 elever i kommunale grunnskoler per 1.10.2018 
(GSI). Elevene er fordelt på 15 barneskoler, en kombinert barne- og ungdomsskole og 
fire ungdomsskoler. Til sammen utgjør dette 20 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 46 elever ved den minste skolen til 578 elever ved den største 
skolen. Ringsaker kommune har en desentralisert skolestruktur med flere små skoler. 
Fem skoler har under 65 elever. 
 
Ved skolestart 2018 ble svømmehallen i Moelv tatt i bruk. Alle skolene i nordre 
Ringsaker samt skolene på Nes får sitt svømmetilbud der. 
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Skolesvømming i Moelv 

Wow, for et anlegg!  
 
Dette uttrykte elevene da de kunne ta i bruk svømmeanlegget i Moelvhallen. Endelig ble 
det skolesvømming i Moelv etter flere år uten basseng. Moelv svømmehall er veldig flott, 
med et konkurransebasseng som holder 26 grader og et opplærings- og terapibasseng med 
temperatur rundt 34 grader. 
 
Siden september 2018 har det vært svømmeopplæring for barne- og ungdomsskoleelevene 
ved skolene i Nordre Ringsaker, Gaupen, Nes og Moelv. Fram til januar 2019 fikk også 
Kirkekretsen og Hempa skoler benytte anlegget. Bassengene har fungert veldig bra, og er 
godt utstyrt for opplæringsformål. Ungene fryder seg og har stor framgang. Tidligere har 
barneskolene kun gitt tilbud på ett årstrinn. Med nytt svømmeanlegg i Moelv har både          
3. trinn og 6. trinn timeplanfestet svømmeundervisning. 
 
I forkant fikk svømmelærerne og barne- og ungdomsarbeiderne nødvendig opplæring i 
livredning. De gjennomgår hvert år denne opplæringen. I opplæringsloven er det egne 
kompetansekrav i forhold til vanntilvenning, svømmeopplæring og livredning etter 4., 7. 
og 10. trinn.  
 
Det er viktig at unger lærer å svømme. Mange av de yngste elevene trenger å vennes til å 
bli trygge i vannet før de kan begynne svømmeopplæringen, og beherske svømme-
teknikker over og under vann. Med de nye bassengene får elevene tilstrekkelig med 
trening, og de fleste har rask progresjon. Elever som ikke oppnår kompetansekravene 
etter gitt svømmeopplæring, får tilbud om ekstra tid i svømmebassenget. Det gir også mye 
glede og motivasjon å ha slike fasiliteter. 
 
Alle som er i bassenget har en alarmklokke rundt håndleddet, som utløser en alarm 
dersom personen blir liggende stille i over 20 sekunder. Dersom alarmen går, er 
prosedyren at alle går opp av vannet og setter seg på kanten. Lærerne opplever at dette gir 
ekstra trygghet, i tillegg til at de voksne er observante. 
 
 
Steinar Ulven, rektor 
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Totalt er det lagt til grunn en kostnadsramme på 315,8 mill. kroner for bygging av ny 
Stavsberg skole med fullverdig idrettshall. Prosjektet ferdigstilles høsten 2019. Den 
offensive utbyggingen av nye skoler viser at skole og utdanning er et prioritert 
område i Ringsaker 
 
Kommunestyrets vedtak om struktur og drift for svømmebasseng i Brumunddal 
innebærer at kommunen leier svømmehall fra ekstern utbygger/driver. 
Svømmehallen ligger i tilknytning til Mjøstårnet. I økonomiplanen er det fra 2019 
innarbeidet 8,9 mill. kroner i årlig kapitalleie og 7,8 mill. kroner i driftsleie. 
 
Det er vedtatt anskaffelse av totalentreprenør for svømmebasseng ved Brøttum 
barne- og ungdomsskole. Planlagt byggestart er høsten 2019 med ferdigstillelse i 
slutten av 2020. 
 

Geitmyra matkultursenter - Ringsaker 
Som et ledd i Ringsakers offensive satsing på mat og matkultur har Geitmyra 
matkultursenter etablert et faglig og pedagogisk tilbud til barn i Ringsaker fra høsten 
2018. Senteret er en ikke-kommersiell stiftelse som jobber for at flest mulig barn skal 
bli glade i mat som gjør dem godt. 
 
Elever på 6. og 9. trinn er på senteret fire dager ei uke i løpet av skoleåret. Den femte 
dagen kommer lærerne fra matkultursenteret på skolebesøk med eget opplegg. 
Opplegget for 6. trinn følger fagplanen for Mat & helse og knytter det til praktisk 
matematikk. For 9. trinn knyttes faget Mat & helse til naturfag. 
 
Elevene og lærerne har gitt gode tilbakemeldinger etter ei ukes undervisning på 
matkultursenteret.  
 

 

 

Uttalelser fra elever ved Fagerlund skole:  
- Det var spennende å være der å lage så mye 
mat, sa Magnus.  
- Jeg synes det var kjempebra at jeg fikk være 
med fordi jeg ikke var så flink til å spise 
grønnsaker og fisk, men nå liker jeg det, sa 
Victoria.  
- Jeg husker spesielt at jeg hadde bursdag og 
at vi lagde veldig rar mat, sa Gustav.  
 
Uttalelser fra elever ved Kirkekretsen skole:  
- Jeg synes det var gøy og jeg lærte mye. 

Det var bra at vi fikk friminutt. 
- Det var helt fint. Vi lærte mye om mat og 

hvordan det lages. 
- Det var artig. Fikk prøve mye nytt og 

spennende. 
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 Lærertetthet 

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

Tabell 1: Lærertetthet i Ringsaker kommune 

  
2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Lærertetthet 1. -7. 
trinn 11,8 11,4 11,4 11,0 

 

11,0 

Lærertetthet 8. - 10. 
trinn 

 

14,5 14,0 14,1 

 

13,9 

 

14,4 

Lærertetthet i ordinær 
undervisning 15,3 14,5 14,3 14,9 

 

15,2 

 

Tabell 2: Lærertetthet sammenlignet med andre 

2018-2019 
Ringsaker 
kommune 

Hedmark 
fylke 

Nasjonalt 

Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0 12,1 12,8 

Lærertetthet 8.-10. 
trinn 

14,4 14,2 14,4 

Lærertetthet i ordinær 
undervisning 

15,2 16,4 17,2 

 
Ordinær undervisning i Ringsaker har høyere lærertetthet enn sammenlignings-
grunnlaget. Samtidig viser tallene at det i Ringsaker er færre elever pr. 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 
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nasjonale tiltaket Tidlig innsats gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn, og det 
fireårige forsøket med økt lærertetthet på ungdomstrinnet, er også prioritert til økt 
lærertetthet og undervisning. Forsøksordningen for ungdomstrinnet ble avsluttet 
høsten 2017.  
 
Lærernormen, som ble iverksatt fra fra skolestart 2018, innebærer at det i 
gjennomsnitt skal være maksimalt 16 elever for hver lærer fra 1. til 4. trinn, og 21 
elever for hver lærer på 5. til 10. trinn i ordinær undervisning. Fra august 2019 
skjerpes normen ytterligere. Da skal det maksimalt være 15 elever for hver lærer på 
1.–4. trinn, og fra 5.–10. trinn blir det maksimale tallet 20 elever per lærer. 
 
Normen styrer hvor høy lærertettheten skal være på hovedtrinnene, det vil si 1. til 4. 
trinn sett under ett, 5. til 7. trinn sett under ett og 8. - 10. trinn sett under ett.  
 
Organiseringen av selve undervisningen er imidlertid opp til skolen. Det betyr at det 
for eksempel på 1.- 4. trinn kan være flere enn 16 elever i timene noen ganger, og 
færre elever andre ganger. 
 
I Ringsaker kommune oppfyller alle skolene lærernormen for skoleåret 2018-2019.  
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 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. 
 
Tabell 3: Nasjonal fag- og timefordeling for elever på 1. -10. trinn 

  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 
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Tabell 4: Fag- og timefordeling i Ringsaker skoleåret 2018-2019 

 
 
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 fikk fra skoleåret 2009-2010 flere årstimer enn det nasjonale 
snittet samlet for 1.-10. trinn. Den lokale timeutvidelsen ble knyttet til matematikk og 
engelsk. Det ble satt av 0,5 timer i matematikk pr. uke pr. trinn på 1.-4. trinn og totalt 
0,25 timer i engelsk pr. uke fordelt på 5.-7. trinn. I tillegg ble timetallet i engelsk og 
matematikk på 1.-4. trinn økt med en time pr. uke pr. fag pr. trinn fra skolestart 
høsten 2015. I k.sak 107/2016 ble det vedtatt en ytterligere timetallsøkning på totalt 2 
timer i matematikk pr. uke på 5.-7. trinn. Totalt utgjør denne timetallsøkningen 12,25 
timer ekstra pr. uke, eller 465,5 årstimer. 
 
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. Tall fra GSI viser at 1121 elever mottar leksehjelp i 
Ringsaker pr. 1.10.2018, fordelt på 1.–10.trinn. 
  

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 3,67 3,67 3,30 2,76 2,63 2,84 1467

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

Timer pr uke de ulike trinn 21,00 21,00 21,00 21,00 22,33 22,33 22,33 23,00 23,00 23,00 8360

Kristendom, religion, l ivssyn, etikk (KRLE)

Norsk

Matematikk

Naturfag

Engelsk

Fremmedspråk/fordypning

Utdanningsvalg

Valgfag

Antall timer etter 

10 år grunnskole

Årstrinn

Samfunnsfag

Kunst og håndverk

Musikk

Mat og helse

Kroppsøving

Fysisk aktivitet
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 Kartlegging og resultatoppfølging 
Det arbeides etter 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 utviklingspotensial.   
 
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 
er en del av undervisningen, og at hovedmålet er å øke elevens læringsutbytte.  
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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. 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.  
 

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 nivå i skolesystemet. En 
forskjell i skår på fire poeng utgjør forventet læring i ett skoleår. 
 
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 er identiske med prøvene på 8. trinn, og 
forteller noe om hva elevene har lært det siste året. Elevenes resultater vises i 
mestringsnivåer i figur 1 - 8. Høyeste nivå er best resultat. 
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4.2 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/Skoleår 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Nasjonalt 50 50 50 

Ringsaker kommune 50 50 51 

Brøttum barne- og ungdomsskole 54 50 50 

Fagerlund skole 49 52 49 

Fagernes skole * 41 39 

Gaupen skole 48 * 46 

Hempa skole 40 49 50 

Kirkekretsen skole 43 51 58 

Kirkenær skole 50 52 53 

Kylstad skole 47 * 51 

Lismarka skole  * * * 

Messenlia skole * * * 

Moelv skole - 48 53 

Mørkved skole 54 53 53 

Nes barneskole 54 48 52 

Stavsberg skole 54 51 48 

Åsen skole * * 51 

 
* Resultat unntatt offentlighet grunnet lavt elevtall og publiseringsregler. 
- Kilde og Skarpsno skoler ble slått sammen til Moelv skole høsten 2017. 
 
De gjennomsnittlige resultatene i lesing på 5. trinn i Ringsaker er høyere enn 
landsgjennomsnittet. Det er i tråd med kommunal målsetting. Elevene fra Brøttum 
og Hempa presterer likt med landsgjennomsnittet og elevene fra Kirkekretsen, 
Kirkenær, Kylstad, Moelv, Mørkved, Nes og Åsen presterer over landsgjennomsnittet. 
 

Det er stor spredning i resultatene mellom skoler, og relativt stor variasjon i 
resultatene fra år til år ved samme skole.   
 
 



24 
  
 
 

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

 
 
Det er en større prosentvis andel 5. trinns-elever fra Ringsaker på mestringsnivå 2 og 
færre på mestringsnivå 1, sammenlignet med landsgjennomsnittet.  
 
 
Tabell 6: Nasjonal prøve 8. trinn, lesing  

Utvalg  2016-2017 2 017-2018  2018-2019 
Nasjonalt snitt 50 50 50 
Ringsaker kommune 48 49 50 
Brumunddal ungdomsskole 48 48 49 
Brøttum barne- og ungdomsskole 52 49 50 
Furnes ungdomsskole 49 49 51 
Moelv ungdomsskole 47 49 48 
Nes ungdomsskole  46 50 51 

  
Det samlede resultatet for 8. trinn i Ringsaker er likt med landsgjennomsnittet. Det 
er en positiv utvikling og i tråd med kommunal målsetting. Elevene fra Brøttum 
presterer likt med landsgjennomsnittet og elevene fra Furnes og Nes presterer ett 
skalapoeng over landsgjennomsnittet. 
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Figur 2: Nasjonal prøve 8. trinn, lesing - mestringsnivå 

 
 
Det er flere elever på mestringsnivå 3 på 8. trinn i Ringsaker, og tilsvarende færre på 
mestringsnivå 2, 4 og 5 sammenlignet med et nasjonalt snitt. Det er potensial for å 
redusere antall elever på mestringsnivå 1 og 2, og samtidig øke antall elever på 
mestringsnivå 4 og 5.  
 
Tabell 7: Nasjonal prøve 9. trinn, lesing  

Utvalg 2016-2017   2017-2018 2018-2019 
Nasjonalt snitt 54 54 53 
Ringsaker kommune 54 53 53 
Brumunddal ungdomsskole 53 53 52 
Brøttum barne- og ungdomsskole 57 56 56 
Furnes ungdomsskole 55 55 53 
Moelv ungdomsskole 55 51 51 
Nes ungdomsskole 53 54 53 

  
Samlet sett presterer elevene på 9. trinn i Ringsaker likt med landsgjennomsnittet. 
Det er i tråd med kommunal målsetting. Spredningen mellom skolene er noe større 
på 9. trinn enn på 8. trinn. Elevene fra Furnes og Nes presterer likt med et 
gjennomsnittet for landet, og elevene fra Brøttum presterer betydelig bedre enn 
landsgjennomsnittet. 
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Figur 3: Nasjonal prøve 9. trinn, lesing - mestringsnivå 

 
 
Det er flere elever fra Ringsaker på mestringsnivå 3 og 4, og færre elever på de andre 
mestringsnivåene, sammenlignet med landsgjennomsnittet på 9. trinn.  
 
Tabell 8: Progresjon nasjonal prøve lesing 8. -9. trinn  
 

Utvalg 8. trinn 2017-2018  9. trinn 2018-2019 
Nasjonalt snitt 50 53 
Ringsaker kommune 49 53 
Brumunddal ungdomsskole 48 52 
Brøttum barne- og ungdomsskole 49 56 
Furnes ungdomsskole 49 53 
Moelv ungdomsskole 49 51 
Nes ungdomsskole  50 53 

 
Prøvene på 8. og 9. trinn er identiske, og resultatutviklingen fra 8. trinn høsten 2017 
til 9. trinn høsten 2018 forteller om faglig progresjon hos de samme elevene. En 
progresjon på 4 skalapoeng 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. Det er i tråd med 
kommunal målsetting. Elevene fra Brumunddal og Furnes har forventet progresjon 
og ett skalapoeng bedre enn landsgjennomsnittet. Elevene fra Brøttum har betydelig 
større progresjon enn de andre skolene i kommunen og et gjennomsnitt for landet. 
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Furnes ungdomsskole – arbeid med lesing  
 
Vårt målrettede arbeid med lesing og leseutvikling strekker seg tilbake til 2006, da 
Kunnskapsløftet løftet fram lesing som en av fem grunnleggende ferdigheter i alle 
fags læreplaner. En nærmere presisering av hva dette innebærer finnes i 
Rammeverket for grunnleggende ferdigheter (2012). Den nasjonale satsinga 
Ungdomstrinn i utvikling (2013-17) bidro også til økt oppmerksomhet omkring 
lesing og kompetanseheving. 
 
Ved Furnes ungdomsskole foregikk modularbeidet knyttet til Ungdomstrinn i 
utvikling i løpet av våren og høsten 2015, og prosjektet ble driftet internt. 
Lærergrupper ble organisert på tvers av fag og trinntilhørighet, og Lesing i alle fag 
ble jevnlig diskutert i plenum. Vi utarbeidet ressurshefter med relevant lesestoff og 
drøftingsoppgaver, og brukte nettressurser fra UDIR og Lesesenteret.  
 
Sentrale temaer for arbeidet var å utvikle gode språklige ferdigheter, oppøve 
strategisk lesing, bidra til motivasjon og engasjement, samt å forplikte oss til å være 
leselærere i alle fag. Gjennom arbeidet har vi fått økt bevissthet om hensikten med 
lesing, og hvordan elevene kan lese strategisk og fagspesifikt. Vi har også fått 
kunnskap om hva som kjennetegner den gode leselæreren, og hvordan vi kan bidra 
til å utvikle gode lesere.  
 
I arbeidet med Lesing i alle fag har vi tatt i bruk lesebestillinger for å gjøre elevene 
til aktive og bevisste lesere. I tillegg har vi utarbeidet vår egen leseplan der hyllebok, 
lesestrategier og begrepsarbeid fremheves som en naturlig del av skolehverdagen.  
  
Skolens bibliotek, som er daglig bemannet, spiller en vesentlig rolle i å motivere 
elevene til faglig og skjønnlitterær lesing. Mange lærere holder seg oppdaterte på 
dagens ungdomslitteratur, og veileder elevene slik at de finner bøker som oppleves 
interessante og inspirerende. Vi oppfordrer også elevene til å komme med ønsker til 
bokinnkjøp. 
 
I disse dager er Furnes ungdomsskole i prosess med å bli en dysleksivennlig skole. 
Dette utfordrer oss på å legge til rette for lesing for alle og bruke metoder som:  

 Sikrer forståelse.  

 Tar i bruk lese- og læringsstrategier. 

 Sikrer gode rutiner for vurdering for læring. 
 
Vi tror at vi kan bidra til å utvikle reflekterte og engasjerte elever som har bevissthet 
om hvilken betydning gode leseferdigheter har for framtidig utdanning og liv.   
 
 
Geir Mauseth       Kari Stabell Finborud 
rektor        lærer 
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4.3  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 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Nasjonalt 50 50 50 

Ringsaker kommune 50 52 50 

Brøttum barne- og ungdomsskole 47 53 53 

Fagerlund skole 49 56 48 

Fagernes skole  * 49 38 

Gaupen skole 51 * 51 

Hempa skole 44 53 49 

Kirkekretsen skole 48 47 55 

Kirkenær skole 51 49 54 

Kylstad skole 49 * 52 

Lismarka skole * * * 

Messenlia skole * * * 

Moelv skole - 50 52 

Mørkved skole  53 52 52 

Nes barneskole 55 52 52 

Stavsberg skole 53 55 46 

Åsen skole * * 47 

 

* Resultat unntatt offentlighet grunnet lavt elevtall og publiseringsregler. 
- Kilde og Skarpsno skoler ble slått sammen til Moelv skole høsten 2017. 
 
Det kommunale snittet på nasjonale prøver i regning er likt med landsgjennomsnittet 
for 5.trinn. Det er i tråd med kommunal målsetting. Forskjellen mellom skolene er 
større enn den var høsten 2017. Elevene fra Brøttum, Gaupen, Kirkekretsen, 
Kirkenær, Kylstad, Moelv, Mørkved og Nes presterer over landsgjennomsnittet.  
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Figur 4: Nasjonal prøve 5. trinn, regning - mestringsnivå 

 
 
Det er en større prosentvis andel 5. trinns-elever fra Ringsaker på mestringsnivå 2 og 
3, sammenlignet med landsgjennomsnittet. Samtidig er det færre elever på 
mestringsnivå 1.  
 
Tabell 10: Nasjonal prøve 8. trinn, regning 

 

Elevene på 8. trinn presterer i snitt like under landsgjennomsnittet på nasjonale 
prøver i regning. Dette resultatet er relativt stabilt de tre siste årene. Elevene fra 
Brøttum, Furnes og Nes presterer likt med landsgjennomsnittet.  
 
 
 

 
 
 

Utvalg 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Nasjonalt snitt 50 50 50 
Ringsaker kommune 48 49 49 
Brumunddal ungdomsskole 47 47 48 
Brøttum barne- og ungdomsskole 49 50 50 
Furnes ungdomsskole 48 48 50 
Moelv ungdomsskole 48 49 46 
Nes ungdomsskole 47 51 50 
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Figur 5: Nasjonal prøve 8. trinn, regning - mestringsnivå 

 
 
Fordelingen av elever på mestringsnivå viser at det er flere elever fra 8. trinn i 
Ringsaker på mestringsnivå 1 og 3 og færre på mestringsnivå 4 og 5, i forhold til 
nasjonalt snitt. Sammenlignet med forrige år har antall elever på mestringsnivå 1 økt, 
og er nå høyere enn gjennomsnittet for landet. Det er potensial for å redusere antall 
elever på mestringsnivå 1, og samtidig øke antall elever på mestringsnivå 4 og 5. 

 
Tabell 11: Nasjonal prøve 9. trinn, regning 

Utvalg 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Nasjonalt snitt 54 54 54 
Ringsaker kommune 53 53 52 
Brumunddal ungdomsskole 52 51 51 
Brøttum barne- og ungdomsskole 56 54 56 
Furnes ungdomsskole 53 53 53 
Moelv ungdomsskole 55 53 51 
Nes ungdomsskole 52 53 54 

 
Elevene på 9. trinn presterer to skalapoeng under landsgjennomsnittet på nasjonale 
prøver i regning. Det er en utvikling i feil retning i forhold til kommunal målsetting. 
Elevene fra Nes presterer likt med landsgjennomsnittet, mens elevene fra Brøttum 
presterer to skalapoeng over gjennomsnittet. 
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Figur 6: Nasjonal prøve 9. trinn regning, mestringsnivå 

 
 

Fordelingen av elever på mestringsnivå viser at det er flere elever fra 9.trinn i 
Ringsaker på mestringsnivå 3, og færre på mestringsnivå 4 og 5 i forhold til et 
nasjonalt snitt. Det er potensial for å redusere antall elever på mestringsnivå 2, og 
samtidig øke antall elever på mestringsnivå 4 og 5. 

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

Utvalg 8. trinn 2017-2018 9. trinn 2018-2019 
Nasjonalt snitt 50 54 
Ringsaker kommune 49 52 
Brumunddal ungdomsskole 47 51 
Brøttum barne- og ungdomsskole 50 56 
Furnes ungdomsskole 48 53 
Moelv ungdomsskole 49 51 
Nes ungdomsskole 51 54 

 

Prøvene på 8. og 9. trinn er identiske, og resultatutviklingen fra 8.trinn i 2017 til 9. 
trinn i 2018 forteller om faglig progresjon hos de samme elevene. En progresjon på 
fire skalapoeng fra 8. til 9. trinn er forventet ut fra alder og modning. Elevene på 9. 
trinn i Ringsaker har svakere faglig utvikling i regning enn et gjennomsnitt for landet. 
Elevene fra Brumunddal har samme progresjon som landsgjennomsnittet, mens 
elevene fra Brøttum og Furnes har bedre progresjon enn landsgjennomsnittet. 
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4.4 Engelsk 

 

 

 

 

 

 

Tabell 13: Nasjonal prøve 5. trinn, engelsk 

Utvalg 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Nasjonalt 50 50 50 

Ringsaker kommune 50 52 51 

Brøttum barne- og ungdomsskole 51 48 51 

Fagerlund skole 52 57 52 

Fagernes skole * * 44 

Gaupen skole 49 * 50 

Hempa skole 43 52 55 

Kirkekretsen skole 43 47 55 

Kirkenær skole 49 50 51 

Kylstad skole 47 * 51 

Lismarka skole * * * 

Messenlia skole * * * 

Moelv skole - 50 49 

Mørkved skole 49 54 49 

Nes barneskole 53 49 49 

Stavsberg skole 49 54 52 

Åsen skole * * 48 

 

* Resultat unntatt offentlighet grunnet lavt elevtall og publiseringsregler. 
- Kilde og Skarpsno skoler slått sammen til Moelv skole høsten 2017. 
 

Elevene på 5. trinn i Ringsaker presterer høyere enn landsgjennomsnittet på 
nasjonale prøver i engelsk. Det er i tråd med kommunal målsetting. Mens det 
nasjonale snittet er stabilt, er det en nedgang på ett skalapoeng for elevene fra 
Ringsaker fra høsten 2017 til høsten 2018. Det er stor spredning mellom skolene. 
Elevene fra Gaupen presterer likt med gjennomsnittet for landet, mens elevene fra 
Brøttum, Fagerlund, Hempa, Kirkekretsen, Kirkenær, Kylstad og Stavsberg 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 
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Figur 7: Nasjonal prøve 5. trinn, engelsk - mestringsnivå 

 
 
Det er en større andel elever fra 5.trinn i Ringsaker på nivå 2 og færre på nivå 1 og 3, 
sammenlignet med landsgjennomsnittet.  

  
Tabell 14: Nasjonal prøve 8. trinn, engelsk 

Utvalg 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Nasjonalt - 8. trinn 50 50 50 
Ringsaker kommune 48 49 49 
Brumunddal ungdomsskole 49 48 47 
Brøttum barne- og ungdomsskole 49 48 50 
Furnes ungdomsskole 47 49 51 
Moelv ungdomsskole 46 47 48 
Nes ungdomsskole 47 49 48 

 
Elevene fra Ringsaker presterer like under landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i 
engelsk for 8. trinn. Forskjellen mellom det kommunale og nasjonale snittet har vært 
relativt stabilt de siste tre årene. Elevene fra Brøttum presterer likt med et 
gjennomsnitt for landet og elevene fra Furnes ungdomsskole presterer over 
landsgjennomsnittet.  
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Figur 8: Nasjonal prøve 8. trinn, engelsk - mestringsnivå 

 
 
Det er en større andel elever på 8. trinn fra Ringsaker som presterer på nivå 1 på 
nasjonale prøver i engelsk, og færre på nivår 4 og 5, sammenlignet med 
landsgjennomsnittet. Det er et potensial for å redusere antall elever på mestringsnivå 
1 og 2, og samtidig øke antall elever på mestringsnivå 4 og 5. 
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  Avgangsresultater 
Eksamenskarakterene er indikatorer som uttrykker nivået på elevenes læringsutbytte. 
Det gjennomføres skriftlig eksamen i fagene norsk, engelsk og matematikk.  
 

 
 

 
 

 

5.1 Skriftlig eksamen 

Tabell 15: Skriftlig eksamen 

 
 

Resultatene fra skriftlig eksamen på ungdomstrinnet 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.   
 
 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Brumunddal 3,1 3,1 3,5 3,5 3,6 3,3 3,6 3,7 3,5

Brøttum 2,9 3,4 3,9 3,5 3,3 3,3 3,2 3,8 4,4

Furnes 3,1 3,2 3,6 3,6 3,1 3,3 3,8 3,8 3,5

Moelv 2,8 3,4 4,2 2,9 3,5 3,6 3,0 3,5 3,2

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

Ringsaker 3,0 3,2 3,7 3,4 3,4 3,3 3,5 3,8 3,6

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

Landet 3,3 3,4 3,6 3,5 3,4 3,5 3,6 3,8 3,7

Skriftlig eksamen

Matematikk Norsk Engelsk

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 karakterer 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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Figur 9: Utvikling skriftlig eksamen, matematikk 

 
 

Matematikk 
Resultatene på skriftlig eksamen i matematikk for Ringsaker kommune viser en 
framgang fra 3,0 i 2016 til 3,7 i 2018. Det er betydelig bedre enn utviklingen for fylket 
og for landet. Resultatene fra 2018 er 0,1 over landsgjennomsnittet. Det er en stor 
forbedring på få år. Brumunddal, Brøttum, Furnes og Moelv ungdomsskoler har 
forbedret eksamensresultatene i matematikk betraktelig fra 2017 til 2018. 
 
Figur 10: Utvikling skriftlig eksamen, norsk 
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Norsk 
Resultatet på skriftlig eksamen i norsk viser en tilbakegang fra 3,4 i 2016 til 3,3 i 
2018. Eksamensresultatet i norsk for 2018 er 0,2 under landsgjennomsnittet og 0,1 
under snittet for Hedmark. Det er en positiv utvikling ved Moelv ungdomsskole fra 
2,9 til 3,6 på to år. 
 

Figur 11: Utvikling skriftlig eksamen, engelsk 

 
 

Engelsk 
Resultatet på skriftlig eksamen i engelsk er 0,1 under landsgjennomsnittet og likt 
med snittet for Hedmark. Det er en nedgang på 0,2 fra 2017 til 2018. Brøttum skole 
har forbedret eksamensresultatene i engelsk betraktelig fra 2016 til 2018. Årets 
resultat er 0,7 over landsgjennomsnittet. 
 

5.2 Standpunktkarakterer skriftlig 

Tabell 16: Standpunktkarakterer skriftlig 

  Matematikk Norsk Engelsk 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Ringsaker 3,3 3,2 3,4 3,7 3,8 3,9 3,8 3,9 3,9 

Hedmark 3,4 3,5 3,6 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 4 

Landet 3,5 3,5 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 4 

 
Standpunktkarakterene ligger 0,3 over eksamenskarakterene i engelsk. I norsk er 
forskjellen 0,6. Det vil svinge noe fra år til år, men det er normalt at 
standpunktkarakterene ligger noe høyere enn eksamensresultatet. I matematikk er 
standpunktkarakteren 0,3 under resultatet på eksamen.  
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5.3 Grunnskolepoeng 

Grunnskolepoeng beregnes ved å legge sammen alle avsluttende karakterer på 
vitnemålet – standpunkt og eksamen – og dele på antall karakterer. Deretter 
multipliseres gjennomsnittet med 10.  
 

Figur 12: Utvikling i grunnskolepoeng, Ringsaker 

 
 
Tabellen viser utviklingen i grunnskolepoeng fra 2011 til 2018. Elevene fra Ringsaker 
har en god utvikling og nærmer seg et gjennomsnitt for landet. Fra 14/15 til 17/18 har 
elevene fra Ringsaker gått fram to grunnskolepoeng mens det nasjonale snittet er ett. 
Det er positivt med tanke på målsettingen om at flere elever skal fullføre og bestå 
videregående opplæring. 

Figur 13: Grunnskolepoengsum, ungdomsskoler i Ringsaker 
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     Overgang til videregående opplæring 
Tallene i tabell 17 og 18 viser i prosent hvor mange av elevene i Ringsaker som 
begynte i videregående opplæring, men sier ikke noe om graden av gjennomføring. 

Tabell 17: Overgangstall til videregående opplæring 

 
I 2018 gikk 97,6 prosent av elevene i Ringsaker direkte fra ungdomskolen over i 
videregående opplæring. Som det framgår av tabell 19, er dette omtrent likt med det 
nasjonale gjennomsnittet og noe høyere enn snittet for Hedmark fylke. 

Tabell 18: Overgangstall til videregående opplæring 2018 

 Ringsaker 
kommune 

Hedmark 
fylke 

Nasjonalt 

Elever (16 år) som er registrert i 
videregående opplæring samme år som 
avsluttet grunnskole. 

97,6 97,0 97,5 

 

Andelen elever fra Ringsaker som begynner i videregående opplæring rett etter 
ungdomsskolen er omtrent på nivå med nasjonalt snitt.   
 

6.1 Gjennomstrømming i videregående opplæring 

SSB tallene viser alle elever som bor i Ringsaker og som begynte i VG1. 
 
Figur 14: Gjennomstrømming i videregående skole etter 5 år 

 

Ringsaker kommune 2016 2017 2018 
Elever (16 år) som er registrert i 
videregående opplæring samme år som 
avsluttet grunnskole 

97,8 
 

97,2 
 

97,6 
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Figur 14 viser at gjennomstrømmingen i videregående skole etter 5 år er forbedret 
med ca. 13 % siste 8 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.  
 
Figur 15: Fullført og bestått i prosent av 2017-kullet, VG1 2017-2018 

 

 

 Læringsmiljø 
Et godt og inkluderende læringsmiljø og lærerens kompetanse i klasseledelse, er 
viktig for alle elevers utvikling, men spesielt for elever som strever faglig og/eller 
sosialt. Gode læringsmiljø danner grunnlaget for kapasiteten til å lære, gir 
livsmestring og god psykisk helse.  
 
Læreren har det daglige ansvaret for læringsmiljøet og for å bygge relasjonene i 
klassen. Skoleeier og skoleledelse skal gjennom sine systemer sørge for å sikre at det 
jevnlig skjer en vurdering av elevenes læringsmiljø både på klasse- og skolenivå, slik 
at eventuelle tiltak følges opp og alle elever får oppfylt retten til et trygt og godt 
skolemiljø.   
 

7.1 Faglig utfordring og vurdering for læring 

Prinsippet om tilpasset opplæring er sentralt i norsk skole. I opplæringen skal skolen 
ta utgangspunkt i elevenes evner og forutsetninger og utvikle et læringsmiljø som tar 
hensyn til variasjoner. Det betyr at alle elever skal møte utfordringer de kan mestre. 
Svarene fra elevundersøkelsen forteller i hvor stor grad elevene oppfatter at de får 
faglige utfordringer tilpasset deres ståsted. 
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Tabell 19: Faglig utfordring 

Faglig utfordring 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Nasjonalt snitt 4,15 4,17 4,16 4,15 

Ringsaker kommune  4,22 4,28 4,24 4,18 

Kilde: Elevundersøkelsen 
 
Tabell 19 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, svarer elevene at de i stor grad er 
fornøyde med de faglige utfordringene i skolen.  
 
Tabell 20: Vurdering for læring 

Vurdering for læring 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Nasjonalt snitt 3,97 3,97 3,95 3,94 

Ringsaker kommune  3,96 3,97 3,90 3,82 

Kilde: Elevundersøkelsen 
 
Tabell 20 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, skårer elevene fra Ringsaker noe 
lavere enn det nasjonale snittet.  
 

7.2 Trygt og godt skolemiljø  

Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø er hjemlet i kapittel 9A i opplæringsloven.  
Skolene skal praktisere nulltoleranse for krenkelser som blant annet mobbing, vold, 
diskriminering og trakassering. Elevundersøkelsen og kartleggingen i Kultur for 
læring viser at det er store forskjeller mellom skolene i forekomsten av mobbing og 
krenkende atferd. Elevundersøkelsen fra høsten 2018 viser følgende: 
 
Tabell 21: Mobbing av andre elever 

 

Resultatet fra elevundersøkelsen for Ringsaker viser en høyere forekomst av mobbing 

av andre elever enn det nasjonale gjennomsnittet. Et flertall av skolene har liten eller 

svært liten forekomst av mobbing av andre elever. Resultatene fra elevundersøkelsen 

på Fagerlund skole, Gaupen skole, Hempa skole, Kylstad skole, Mørkved skole, 

Brumunddal ungdomsskole og Moelv ungdomsskole viser at forekomsten av mobbing 

blant elevene er større enn det nasjonale gjennomsnittet. 

I elevundersøkelsen svarte flest elever at de ble kalt stygge ting og ertet på en sårende 

måte på skolen eller at de ble holdt utenfor og baksnakket. Elevene svarte at det som 

oftest var noen fra klassen eller fra andre klasser på skolen som sto bak mobbingen. 

Mobbingen skjedde i skolegården, i klasserommet eller andre steder på skolen.  

Elevundersøkelsen, Mobbing på skolen, Ringsaker kommune, Skoleåret 2018/19 Nasjonalt
Ringsaker 

kommune

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene?  7.trinn (prosent) 5,7 9,2

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene? 10..trinn (prosent) 4,7 5,1
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I kartleggingen i Kultur for læring, som gjennomføres for henholdsvis 1.-4. trinn og 
5.-10. trinn, svarer ca. 3 % av elevene på 1.-4. trinn at det hender de enten plager eller 
erter andre elever. Dette viser også betydningen av barnehagens rolle der barna ofte 
får sine første erfaringer med både å hevde seg i en gruppe og samtidig ta hensyn til 
andre. God hjelp og veiledning i barnehagen vil gi barn som strever sosialt et mye 
bedre utgangspunkt for det sosiale livet videre. 
 
Tabell 22: Mobbing av voksne 

 
 
Resultatet fra elevundersøkelsen for Ringsaker viser en høyere forekomst av mobbing 

av voksne enn det nasjonale gjennomsnittet. Et flertall av skolene har ingen 

forekomst av mobbing av voksne. Resultatene fra elevundersøkelsen på Kirkekretsen 

skole, Nes barneskole, Brumunddal ungdomsskole, Furnes ungdomsskole, Moelv 

ungdomsskole og Nes ungdomsskole viser at forekomsten av mobbing av voksne på 

skolen er større enn det nasjonale gjennomsnittet.  

I elevundersøkelsen svarte elevene at mobbingen skjedde gjennom at den voksne sa 

sårende ord, at den voksne lo av meg på en sårende måte, at den voksne fikk andre 
elever til å le av meg eller at den voksne fikk meg til å føle meg utenfor. 

Det krever spesiell oppmerksomhet hvis en tilsatt i skolen utsetter en elev for 
krenkelser i form av mobbing, vold, diskriminering og/eller trakassering. Det 
foreligger skjerpet aktivitetsplikt og særskilte rutiner hvis skolen får kjennskap til 
dette.  
 
Tabell 23: Digital mobbing 

 

Resultatet fra elevundersøkelsen for Ringsaker viser en høyere forekomst av digital 

mobbing enn det nasjonale gjennomsnittet. Et flertall av skolene har liten eller ingen 

forekomst av digital mobbing. Resultatene fra elevundersøkelsen på Nes barneskole, 

Brumunddal ungdomsskole og Moelv ungdomsskole viser at forekomsten av digital 

mobbing blant elevene er større enn det nasjonale gjennomsnittet.  

Elevene svarte i elevundersøkelsen at den digitale mobbingen oftest skjedde gjennom 

å bli kalt stygge ting og ertet. Noen har også opplevd å bli holdt utenfor og 
baksnakket, og at noen spredte ting på nettet som såret dem.  

For å forebygge digital mobbing og krenkelser er det spesielt viktig å utvikle barn og 
unges dømmekraft. De må få kunnskap om eget og andres personvern, hvordan 

Elevundersøkelsen, Mobbet av voksne, Ringsaker kommune, Skoleåret 2018/19 Nasjonalt
Ringsaker 

kommune

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene? 7. trinn (prosent) 1,3 1,7

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene? 10.trinn (prosent) 3,1 4,6

Elevundersøkelsen, Mobbet digitalt, Ringsaker kommune, Skoleåret 2018/19 Nasjonalt
Ringsaker 

kommune

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste månedene? 7. trinn (prosent) 2,1 2,7

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste månedene? 10. trinn (prosent) 2,6 3,2
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teknologi og tjenester fungerer, hvordan de kan brukes og hvilke konsekvenser de kan 
få. Barn og unge må bli bevisst sin tilstedeværelse på nettet og få kunnskap om hva de 
kan gjøre for å stoppe digital mobbing, og hvor de kan henvende seg. Dette inngår 
som et sentralt element i Digitaliseringsstrategien for grunnopplæringen i Ringsaker, 
vedtatt i kommunestyret 18.04.2018, jf. k. sak 028/18. 
 
I løpet av 2018 har skoleeier gjennomgått aktivitetsplikten og dens betydning i 
praksis, forståelse av lovverket og forebyggende arbeid for skolelederne. I dette 
arbeidet inngår lærernes evne til å lede klasser og undervisning, positive relasjoner 
mellom lærerne og hver enkelt elev, positive relasjoner mellom elevene, godt 
samarbeid mellom hjem og skole og god ledelse og organisasjon på skolen.    
 
Skolemiljø og mobbing er jevnlig tema i skoleledermøter, der resultater og 
enkeltsaker drøftes fortløpende. Skoleeier har analysert resultatene for kommunen 
samlet og for skolene enkeltvis. Videre har skolene analysert sine egne resultater med 
involverte parter i skolen, og konkrete tiltak er iverksatt ut fra hva som avdekkes.  

Gaupen skole - Elevundersøkelsen 7.trinn høsten 2018. 
 
Elevundersøkelsen fra høsten 2018 viser at elevene på 7.trinn ved Gaupen skole er de 
elevene som føler seg mest plaget/mobbet i Ringsaker. Det er satt i gang et arbeid på 
skolenivå, i møte med foreldre, på trinnet, og med den enkelte elev. 
 
Opplæringens mål er å ruste barn og unge til å møte livets oppgaver og mestre 
utfordringer sammen med andre. Det er et mål at elevene i større grad skal oppleve at de 
har medvirkning i det som skjer i skoledagen, faglig og sosialt. 
 
I utviklingssamtaler med elev og foreldre har lærere snakket om trygghet og trivsel i 
klassen. Rektor gjennomfører elevsamtaler, der tema er trivsel og trygghet mellom elever 
og til de voksne.  
 
Det er iverksatt skoleomfattende tiltak gjennom blant annet skjerpet tilsyn, hyppigere 
elevsamtaler, elevrådsarbeid om trivsel og aktivitet i friminutt, foreldremøte (4. - 7.trinn) 
med politiet om nettvett, nettbruk og spill.  
 
Tre medlemmer av FAU har dannet en gruppe sammen med rektor som skal se på 
hvordan foreldre kan involveres og aktiviseres i sterkere grad. Gruppen skal se på kriterier 
for kvalitative gode foreldremøter og komme med forslag til aktuelle temaer. 
 
Det er utarbeidet en framdriftsplan der voksne og elever er aktive og ansvarlige i å skape 
et godt og trygt læringsmiljø.  
  
Elever og lærere utformer samværsregler og vektlegger samarbeid, gode relasjoner og 
ansvar for egne handlinger.   
 
Læringsmiljøteamet i Ringsaker er med i arbeidet, og observerer og veileder personalet.  
 
Det gjøres en underveisvurdering i uke 16/2019, og arbeidet fortsetter ut skoleåret. 
 
Gerd Elin Borgen 
rektor 
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 7.3 Trivsel 
 
Tabell 24: Trivsel 

 
 
Resultatet fra elevundersøkelsen viser at trivselen til elevene på 7. og 10. trinn i 
Ringsaker er likt med det nasjonale gjennomsnittet. 
 
 

7.4 Psykologisk førstehjelp 

Ringsaker kommune fortsetter med systematisk forebyggende og helsefremmende 
psykisk helsearbeid for barn og unge. Dette innebærer kompetanse til ansatte og bruk 
av de psykologisk-pedagogisk oppleggene Grønne tanker –glade barn og Psykologisk 
førstehjelp.  
 
Arbeidet med å styrke barns og unges psykiske helse har høy prioritet. Skolene og 
barnehagene er viktige arenaer i denne sammenhengen. I arbeidet med elevenes 
psykiske helse bidrar Psykologisk førstehjelp til å utvikle elevenes og de voksnes 
psykologiske kunnskap, mentale og sosiale ferdigheter og mestringsstrategier. Lærere 
har fått styrket sin kompetanse gjennom opplæring i programmet Psykologisk 
førstehjelp – et selvhjelpsmateriale til bruk i undervisning og i samtaler med elever.  
 
Det arrangeres dagskurs for ansatte hvert år. PPT og kommunepsykolog bidrar med 
råd og veiledning. Opplegget er innført i alle barnehager og skoler fra og med høsten 
2016 og er evaluert våren 2018.  
 
Målet er at gjennom økt bevissthet om følelser, tanker, mestring og støtte, vil ansatte 
lettere fange opp og forebygge psykisk strev hos elevene, samt at barn og unge lettere 
kan si fra om vansker og dermed få støtte. Dette er også et viktig element i arbeidet 
for et trygt og godt skolemiljø. 
 
Det er i 2018 gjennomført oppfølgingskurs for tilsatte i skoler og barnehager. 
 
Psykologisk førstehjelp har vært tema på foreldremøter ved skolene. På den måten 
kjenner også foreldrene til metodikken.  
 
 
 
  

Elevundersøkelsen, Trivsel, Ringsaker kommune, Skoleåret 2018/19 Nasjonalt
Ringsaker 

kommune

Trives du på skolen? 7. trinn 4,3 4,3

Trives du på skolen? 10. trinn 4,1 4,1
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7.5 Foreldresamarbeid 

Tabell 25: Resultat fra T2, Kultur for læring 2018 – svar fra foreldre 

 
 
Resultatene i tabell 25 viser at foreldrene i Ringsaker skårer bedre enn det nasjonale 
snittet i forhold til informasjon om og kontakt med skolen. 
 
 

7.6 Fravær 

Tilstedeværelse på skolen er viktig for faglig, personlig og sosial utvikling. Et høyt 
skolefravær kan føre til manglende kontinuitet i opplæringen, ekskludering fra 
læringsmiljøet, lav selvfølelse og utfordringer i hjemmet. Stort fravær øker risikoen 
for frafall i videregående opplæring.   
 
I skolehverdagen blir fravær kommunisert fra foresatte til skolen gjennom 
meldingstjenesten Transponder. Alle lærere og rektorer har tilgang til tjenesten, og 
dette letter den praktiske oppfølgingen betydelig.  
 
Gjennom kommunens egen rutine for fraværshåndtering rettes det særskilt 
oppmerksomhet mot fravær utover det som tenkes å være normalt, slik at nødvendige 
tiltak kan iverksettes og følges opp i dialogen mellom skole og hjem.  
 
På barnetrinnet (1.-7. trinn) følges fravær på mer enn ti dager i løpet av et halvår opp. 
Det er dialog mellom skole og hjem for eventuelle tiltak. For ungdomstrinnet (8.-10. 
trinn) skal fravær føres på vitnemålet som sluttdokument for avsluttet grunnskole-
opplæring. Videre dokumenteres fravær hvert halvår på ungdomstrinnet.  
 
Generelt er fraværssituasjonen i Ringsakerskolen slik at det store flertall ikke har 
bekymringsfullt fravær. Det er derimot all grunn til å følge opp de enkelttilfellene der 
elever av ulike årsaker har stort fravær. Det vil ofte være sammensatte årsaker til 
dette. I slike tilfeller er tidlig innsats viktig. Helsestasjon, barnevern, PP-tjeneste og 
SLT-oppvekstteam er viktige samarbeidspartnere for skole og hjem i dette arbeidet. 
 
Rutinen for å sikre tett oppfølging av skolefravær finnes på kommunens nettsider.  

Foreldre -positiv støtte til skolegang

Kultur for læring (T2 -høst 2018) Ringsaker kommune Nasjonalt

Jeg/vi har god kontakt med barnets lærere 3,46 3,41

Jeg/vi er meget fornøyd med den informasjon skolen gir om barnets skolefaglige læring 3,34 3,3

Jeg/vi blir godt informert om barnets undervisningsopplegg på skolen 3,23 3,18

Jeg/vi får tilstrekkelige opplysninger om hvordan barnet har det sosialt på skolen 3,2 3,15

Jeg/vi er svært tilfreds med skolens informasjon om hvordan barnet oppfører seg på skolen 3,3 3,27

Jeg/vi er enige med lærerne om de normer og regler som eksisterer i skolen og klassen 3,5 3,47

Reglene og normene på skolen og i klassen er i samsvar med regler og normer vi har hjemme 3,44 3,4

De ansatte på skolen verdsetter den kunnskapen vi/jeg har om vårt/mitt barn 3,34 3,29
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  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 ivareta elevenes 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 mister retten til spesialundervisning. De som 
har behov for dette skal få vedtak etter opplæringsloven § 5-1.  
 
Der det er mangler i den ordinære opplæringen, øker behovet for spesielle tiltak og 
spesialundervisning. Med tidlig innsats og ved høy kvalitet i ordinær opplæring kan 
en forebygge behov for spesialundervisning. Elever med spesialundervisning skal ha 
sin tilhørighet i klassefellesskapet, og opplæringen skal til vanlig foregå der. Det 
fremmer et inkluderende læringsfellesskap. For at spesialundervisningen skal gi 
ønsket effekt, må det være tett sammenheng mellom ordinær opplæring og 
spesialundervisning. Det handler på mange måter om å virkeliggjøre visjonen om en 
inkluderende praksis ved å: 
 

 Bygge inn spesialpedagogisk perspektiv og kompetanse som del av den 
ordinære opplæringen. 

 Følge opp med spesialpedagogisk kompetanse for de elever som strever. 
 

8.1 Spesialundervisning i Ringsakerskolen 

 

Figur 16: Prosentandel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning 

 
 
Figur 16 viser utviklingen av prosentvis andel elever med enkeltvedtak om 
spesialundervisning i Ringsaker sammenlignet med et landsgjennomsnitt. Figuren 
viser en jevn nedgang i andelen elever med spesialundervisning på landsplan i 
perioden 2012 til 2018. Utviklingen i Ringsakerskolen har snudd fra en jevn nedgang 
mellom 2012 og 2014 til en stigning fra 2014 fram til inneværende skoleår.  
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Figur 17: Andel elever med vedtak om spesialundervisning 

 
 
Figur 17 viser at ca. 6 % av elevene på 1.-4. trinn har vedtak om spesialundervisning. 
Det er en jevn økning fra 2014 til 2018. Også på mellomtrinnet øker omfanget av 
spesialundervisning i samme periode. På ungdomstrinnet har denne utviklingen 
snudd det siste året. Det kan være et bilde på at tidlig innsats gir seg utslag i mindre 
behov for spesialundervisning senere i skoleløpet.  
 
 

 Kunnskapsutviklende prosesser 
 
I ny overordnet del av læreplanverket forventes skolen:  
 

…å være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte 
reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis 

(UDIR, Overordnet del, pkt 3.5).  
 

Skoleeier, skoleledere og lærere har ut fra sine ulike roller et felles ansvar for å sikre 
en praksis som bygger på skolens felles verdier og et felles forsknings- og 
erfaringsbasert kunnskapsgrunnlag.  
 
Kunnskapsutviklingen i skolen har i stor grad vært lærernes personlige ansvar og gitt 
rom for at læreren selv har vurdert hvilke kunnskapsformer som skal ligge til grunn 
for hans eller hennes arbeid i klasserommet. Kunnskapen har dermed blitt mer 
personlig og individuell enn profesjonsfaglig og kollektiv, og forklarer noe av 
forskjellene i og mellom skoler som beskrives i denne rapportens resultatdel.  
 
For å redusere disse forskjellene jobber profesjonsfellesskapet i Ringsakerskolen med 
å utvikle og ta i bruk ulike kollektive profesjonsspesifikke kunnskapsressurser. I 2018  
 



48 
  
 
 

er det jobbet med ulike kunnskapsutviklende prosesser og tiltak som har til hensikt å 
bidra til at alle elever får: 
 

…et godt grunnlag for å forstå seg selv, andre og verden, og for å gjøre gode 
valg i livet. Opplæringen skal danne hele mennesket og gi hver og en mulighet til 
å utvikle sine evner (UDIR, Overordnet del, pkt. 2). 

 
 

 
 

Hva er fagfornyelsen? 

UDIR jobber med å fornye alle læreplanene i grunnskolen og videregående opplæring. De nye 
læreplanene skal tas i bruk fra 2020. Kritisk tenkning og refleksjon vil bli en viktig del av hva 
elevene skal lære i skolen.  
 
Hvorfor fornyes fagene? 
Det elevene lærer skal være relevant. Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny 
kunnskap og nye utfordringer. Vi trenger barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende 
og kreative. 
 
Elevene skal få mer tid til dybdelæring. Mange av læreplanene har vært for omfattende. For å 
legge gode rammer for dybdelæring, kan vi ikke bare fylle på med nytt innhold. Det må gjøres 
tydelige prioriteringer. 
 
Det skal bli bedre sammenheng i og mellom fagene, og de forskjellige delene av læreplanverket 
skal henge bedre sammen. 
 
Ny overordnet del 
Overordnet del skal erstatte generell del av læreplanverket. Den er fastsatt av Kunnskaps-
departementet, og vil gjelde fra 2020. Overordnet del beskriver hvilke verdier og prinsipper 
grunnopplæringen skal bygge på.  
 
Tverrfaglige temaer 
Tre tverrfaglige temaer skal prioriteres: 
• demokrati og medborgerskap 
• bærekraftig utvikling 
• folkehelse og livsmestring 
 
Dette er ikke egne fag, men samfunnsaktuelle temaer som skal prioriteres i alle fag der det er 
relevant. 
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9.1 Profesjonsutvikling – tiltak og prosesser 

Å utvikle profesjonelle læringsfellesskap innebærer å bidra til framveksten av en 
utforskende og endringsorientert skolekultur, der en sammen utfordrer og 
problematiserer etablerte arbeidsmåter. Det vil si at de som jobber i skolen, på alle 
nivå, kontinuerlig må dele og kritisk reflektere over egen praksis. Dette arbeidet må 
skje i hverdagen, på arbeidsplassen – sammen med kollegaer. For å støtte opp under 
dette arbeidet har skoleeier lagt til rette for ulike lærende prosesser som har til 
hensikt å øke skolenes kapasitet til å håndtere hverdagens kompleksitet på en faglig 
og kompetent måte. 
 
Én slik prosess er knyttet til arbeidet med å ta i bruk resultater fra ulike kartlegginger 
av elevenes trivsel og læringsutbytte. Erfaring og forskning viser at det er krevende å 
analysere slike kartlegginger på en måte som bidrar til å utvikle ny og forbedret 
praksis. I 2018 har lærere og skoleledere i Ringsaker fått felles opplæring i bruk av 
pedagogisk analyse som verktøy. En pedagogisk analyse av kartleggingsresultatene er 
viktig for å identifisere utfordringer, hva som opprettholder disse og hva som må 
endres for å tilpasse opplæringen for alle elever.  I tillegg gir kartleggingen 
informasjon om elevenes utvikling over tid.  
 
Kombinert med å analysere data og identifisere utfordringer, er det også behov for 
oppdatert kunnskap om hva som virker. Praksisen skal være forsknings- og 
erfaringsbasert. Skoleåret 2018 - 2019 har Ringsaker kommune derfor 13 
lærerspesialister, fordelt på 8 skoler. Disse lærerne har undervisning som sin 
hovedoppgave, men skal også bidra til kollektiv kunnskapsutvikling gjennom 
veiledning av kolleger og det lokale arbeidet med skoleutvikling. Seks av 
lærerspesialistene tar lærerspesialistutdanning, 60 studiepoeng over to år.  
 
Kravet til kunnskapsbasert praksis forsterkes i Fagfornyelsen. Samfunnet står overfor 
mange store utfordringer i årene framover, og offentlig sektor må lete etter nye måter 
å utføre sine oppgaver på.  Det er en medvirkende årsak til at Forskningsrådet har 
opprettet en ordning for Offentlig sektor-phd. Målet for ordningen er økt langsiktig 
og relevant kompetansebygging og forskningsinnsats i offentlig virksomhet. I 
perioden 2018 til 2022 mottar Ringsaker kommune midler fra denne ordningen. 
Ringsakers phd-kandidat er knyttet til doktorgradsprogrammet på Senter for 
profesjonsstudier på OsloMet, og phd-prosjektet har som mål å utvikle kunnskap om 
hvilke kulturer og strukturer skolene må utvikle til støtte for lærernes kollektive 
profesjonsutvikling. En kunnskap som bygger og fornyer lærernes felles 
kunnskapsbase.  
 
I samarbeid med Løten, Hamar og Stange, og fagmiljøet på SePU/Høgskolen i 
Innlandet, er det i 2018 utviklet et prosjekt kalt Collaborative Leadership Learning 
Program. Her er også målet å utvikle støttestrukturer for lærernes og skoleledernes 
profesjonelle læring – hvordan skoleledere på alle nivå skal lede lærende prosesser. 
Programmet finansieres i hovedsak med OU-midler fra KS som går til 
arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling. Prosjektet er regionalt og ledes faglig av Louise 
Stoll, professor of Education, London Centre for Leadership in Learning.  
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9.2 Etter - og videreutdanning 

De siste årene er kompetansekravene for å undervise i grunnskolen endret, og fra 
2025 vil kravene om å ha 30 eller 60 relevante studiepoeng for å undervise i et fag 
gjelde for alle fast ansatte i skolen. I arbeidet med Fagfornyelsen og forberedelsene til 
å ta i bruk nye læreplaner høsten 2020, kommer kravene til kompetanse hos lærerne 
blant annet til uttrykk i læreplanverkets nye kompetansebegrep: 
 

Kompetanse er å tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å 
mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og 
situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk 
tenkning  (UDIR, Overordnet del 2.2). 

 
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 2018 deltar 32 lærere og ledere i en eller annen statlig 
finansiert etter- og videreutdanning. I perioden 2012 til 2018 har i alt 200 lærere, 
ansatte i PPT og skoleledere fra Ringsaker tatt videreutdanning tilsvarende 30 
studiepoeng eller mer, noe som er et betydelig kompetanseløft for kommunen.  
 
Tabell 26: Videreutdanning av lærere 2012- 2018 

 
 

Det er i tillegg 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 2018–2019 deltar 14 nyutdannede lærere i 
veiledningsordningen. Enkelte lærere som ikke faller inn under kategorien 
nyutdannet, kan også få veiledning ved ønske og kapasitet. 
 

 

 

  

2012 3 1 2 2

2013 3 2 2 1

2014 15 4 2 1

2015 12 7 1 2 6 4

2016 9 1 8 1 9 2

2017 13 4 2 11 6

2018 3 2 11 2 5 9

Sum 58 14 25 11 37 23
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9.3 Kultur for læring 

Forsknings- og utviklingsprosjektet Kultur for læring gjennomføres i alle kommuner i 
Hedmark i perioden 2016 - 2020. Intensjonen med prosjektet er å forbedre elevenes 
grunnleggende skolefaglige prestasjoner og samtidig gi dem ferdigheter som 
forbereder dem på morgendagens samfunn.  
 
Arbeidet med FoU-prosjektet gir lærere og skoleledere øvelse i å bruke data som 
grunnlag for å øke elevenes læringsutbytte. Det er et uttalt mål at praksis på alle nivå i 
utdanningssystemet skal være forskningsbasert. Målsettingene for prosjektet er: 
 

 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. 

 

Prosjektet startet høsten 2016 med en kartleggingsundersøkelse (T1) av elevenes 
faglige og sosiale læringsutbytte, lærernes pedagogiske praksis og skolenes 
læringsmiljø der både elever, foresatte, lærere og skoleledere deltok. Resultatene 
tolkes, analyseres og drøftes av både skoleeier, skoleledelse og lærere, og danner 
grunnlag for tiltak og strategier i skolene. Kartleggingen gjentas i 2018 og 2020. 
Resultatene fra kartleggingsundersøkelsen i 2018 (T2) foreligger i vinter/vår 2019 og 
presenteres i Tilstandsrapporten for 2019.  
 
Parallelt med kartlegging og analyse av kartleggingsresultater arbeider skoleeier, 
skoleledere og lærere med kompetansepakker utarbeidet av SePU, Senter for 
praksisrelatert utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet. Med bakgrunn i 
resultatene fra 2016, valgte Ringsaker kommune at alle skoler skulle jobbe med 
kompetansepakka Motivasjon og mestring. Arbeidet er skolebasert og lærerne jobber 
i kollegagrupper med å tilegne seg teori og reflektere over egen praksis sammen med 
kollegaene sine, i tråd med arbeidsformer som kjennetegner profesjonell læring. 
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Eksempel fra en kompetansepakke: 

 
 
I Kultur for læring har gruppeledere og skoleledere felles lederopplæring, organisert 
av skoleeier med støtte fra SePU. I 2018 er det arrangert to fagdager for gruppeledere 
og skoleledere, to heldagssamlinger for skoleledere og en planleggingsdag for alle 
ansatte, der Motivasjon og mestring har vært tema.  
 
Den felles planleggingsdagen for lærere i Ringsakerskolen var høsten 2018 viet 
fagfornyelsen og endringer i elevrollen. Fra 2020 vil alle læreplaner fornyes. Det er et 
ledd i arbeidet med å sette barn og unge i stand til å møte framtidas krav. Elevene 
skal i større grad forstå hva de lærer om og hvorfor de lærer det de gjør. Det vil legges 
vekt på å utforske og skape gjennom varierte arbeidsmåter.  
  
Kritisk tenkning, refleksjon, demokrati og medvirkning blir en del av opplæringens 
verdigrunnlag, og i prinsippene for læring, utvikling og danning fremheves det å lære 
å lære, samt tverrfaglige emner.  
 
Elevrollen er i endring, og et hovedmål i fagfornyelsen er å skape relevant opplæring. 
Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye 
utfordringer. Vi trenger barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og 
kreative. Elevene skal få mer tid til dybdelæring, det skal bli bedre sammenheng i og 
mellom fagene, og de forskjellige delene av læreplanverket skal henge bedre sammen. 
 
 
 
 
 

Modul 3: Motivasjon og tro på seg selv   
Elevenes tro på seg selv og rosens betydning 

 
Mellomarbeid fram til neste gruppemøte, opptak av egen undervisning: 
Velg ut en undervisningsøkt hvor du har fokus på tilbakemeldinger til elevene. 
Gjør et filmopptak eller et lydopptak av egen undervisning, ved bruk av for 
eksempel iPad som settes opp i klasserommet rettet mot deg selv.  
 
Analyser opptaket:  
Hva kjennetegner din tilbakemelding til elevene? Hvordan bruker du prossessros 
og personros? 
 
Neste møte:  
Del erfaringer fra mellomarbeidet ved rekkeframlegg. Spill en kort sekvens av 
opptaket som viser eksempel på bruk av ros og andre tilbakemeldinger. Fortell om 
egne refleksjoner og analyser knyttet til opptaket. De øvrige i gruppa bidrar med 
sine refleksjoner knyttet til opptaket. 
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Brøttum skoles visjon: 

Motivasjon, engasjement og mestring 

gjenspeiles i matematikkundervisningen. Relasjoner, forståelse, praktisk og variert 

undervisning har gitt elevene motivasjon for faget. Skolen jobber med system for 

oppfølging av den enkelte elevs utvikling. Lærerne har prøvd ulike strategier for å gi 
god underveisvurdering.  

Høsten 2018 fikk elevene på 8.trinn vurdering uten karakter. Våren 2019 kan elevene 
velge vurdering med eller uten karakter. Alle elever får underveisvurdering.   

Et godt grunnlag fra barnetrinnet er viktig for god faglig progresjon på ungdoms-

trinnet. Lærerne erfarer viktigheten av gode leseferdigheter og god begrepsforståelse. I 

løpet av ungdomsskoletida skal elevene lære, forbedre og utvikle seg før kompetansen 

skal måles i en sluttvurdering.   

Gjennom god underveisvurdering skal både lærer og elev få informasjon om den 

faglige utviklingen til eleven. Ved hjelp av prinsippene fra Vurdering for læring, 

brukes informasjonen til å tilpasse opplæringen. 

- Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem 

- Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet 

- Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg 

- Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid 

 

Måloppnåelsen skal hjelpe eleven til å få en mer helhetlig forståelse rundt egen 

kompetanse: Hvordan ligger jeg an i forhold til læringsmålene? Hvor er jeg nå og hvor 

er jeg på vei? Hva sier tilbakemeldingen jeg skal gjøre for å komme dit? 

Noen tema i matematikk er mer utfordrende enn andre, og da er det viktig å ha 

engasjerte og dyktige lærere til å møte det som er vanskelig.  Elevene trenger også å 

øve på det som er vanskelig, og å stå i det. Det er et mål for skolen at elevene 

opprettholder motivasjonen for faget. Da må de oppleve å bli lyttet til og få en praktisk 

og variert undervisning. Det skaper engasjement og mestring. 

 

Haldis Sveen 

rektor 
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9.4 Ekstern skolevurdering 

Hamar, Løten, Stange og Ringsaker kommuner har etablert et regionalt nettverk for 
ekstern skolevurdering.  Nettverket består av skoleledere og lærere som vurderer 
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 
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 2018 ble Kylstad skole eksternt vurdert med tema: Læringsmiljø med fokus på 
motivasjon, engasjement og mestring.  
 
Utviklingsområdene følges opp av skoleeier i dialogmøter med skolene. Arbeidet med 
ekstern skolevurdering startet høsten 2014 og alle skoler i Ringsaker er eksternt 
vurdert våren 2018. 
 

9.5 Digitalisering – digital læring 

Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen i Ringsaker kommune 2018-2021 ble 
vedtatt i kommunestyret 18. april 2018, k.sak 028/18. Den angir retningen på 
digitaliseringsarbeidet i skolen i Ringsaker gjennom mål og strategier. Ett av målene i 
strategien er at elevene skal utvikle digitale ferdigheter som gjør at de kan delta aktivt 
i dagens og morgendagens arbeid- og samfunnsliv.  
 
Elevenes digitale kompetanse er en av de fem grunnleggende ferdighetene i 
læreplanen. Rammeverk for grunnleggende ferdigheter er fornyet når det gjelder 
digitale ferdigheter – og denne er utgangspunkt for alle nye læreplaner. 
 

Digitale ferdigheter vil si å innhente og behandle informasjon, være kreativ og 
skapende med digitale ressurser, og å kommunisere og samhandle med andre i 
digitale omgivelser. Det innebærer å kunne bruke digitale ressurser 
hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver… 
 
Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv 
deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring… 
 
Dette gir muligheter for nye og endrede læringsprosesser og arbeidsmetoder, 
men stiller også økte krav til dømmekraft. 
 

Høsten 2017 ble det satt i gang en pilot med bruk av nettbrett som personlig verktøy i 
opplæringen ved Mørkved, Stavsberg, Kylstad og Kirkenær skoler.  Høsten 2018 fikk 
elevene ved Fagerlund, Hempa, Kirkekretsen, Moelv og Nes barneskole nettbrett som 
digitalt verktøy til bruk i undervisningen. Fra skoleåret 2019-20 vil Gaupen, 
Fagernes/Åsen, Lismarka/Messenlia og Brøttum barneskole ta i bruk nettbrett i 
undervisningen.  
 
Alle elever og lærere ved skolene gjennomgår systematisk grunnopplæring når de tar 
i bruk nettbrett i undervisningen. Rektor Grethe Granerud ved Kirkenær skole 
beskriver det slik: 
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I forbindelse med innføring av nettbrett har vi hatt mye felles fokus på 
tydelige rammer for undervisningen. Dette tror vi er en av årsakene til at vi 
har en forbedring på struktur. Innføringen av nettbrett har ført til mer 
variert undervisning, et nytt skriveredskap i norskfaget. Ved å trekke inn film 
bilder og lyd opplever elevene å lage fine og mer spennende produkter.  
Digitale bøker for elever med dysleksi og større grad av tilpasset opplæring i 
fagene øker læringen. Elevene opplever større grad av  mestring. Ved bruk 
av applikasjonen Showbie får elevene rask tilbakemelding fra lærerne på det 
de arbeider med. 

 

Praksiseksempel 1.trinn – Kirkenær skole 
Digital læring med tall og mengde 

 
Kompetansemål for 2.årstrinn, tall: 

 Telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper. 

 Gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenligne tall og uttrykke tallstørrelser på 
varierte måter. 

 Kjenne igjen, samtale om og videreføre strukturer i enkle tallmønstre. 

 
Læringsmål:  
Jeg kan knytte mengde til tall. Jeg kan si tall til ti i riktig rekkefølge. Jeg kan finne riktig tall på tall-
linjen. Jeg kan skrive tallene fra 1-10. Jeg kan koble mengde og tallsymbol. Jeg kan koble tallsymbol 
og terning. 

 
Praksiseksempelet viser en digital bok laget i appen Book Creator der elevene arbeider med 
tall og mengde i tallområdet 0-10. Sammenlignet med å benytte en tradisjonell 
lærebok/engangsbok, er at både elev og lærer kan benytte de digitale verktøy som ligger i 
appen til å produsere tekst, bilder, lydopptak og video. Eleven går i større grad fra det å 
konsumere lærestoff i bøker til å produsere eget læremateriell i samarbeid med læreren. 
 
Alle gule sirkler viser et lydopptak med utfyllende instruksjoner fra lærer til elev. Siden 
leseferdigheter til elever på 1.trinn varierer, er auditiv støtte fra lærer til god hjelp og eleven 
har muligheten til å lytte til lydopptaket flere ganger for å få en større forståelse av oppgaven 
som skal gjøres. I alle blå sirkler skal eleven gjøre et lydopptak hvor eleven gir en muntlig 
forklaring på løsning av oppgaven. I dette eksempelet skal eleven selv ta bilder av mengden 
knyttet til tallet 9 og fortelle i et lydopptak om et av bildene. Bruk av lydopptak er et effektivt 
virkemiddel for å stimulere elever til å tenke gjennom oppgavene på en ny måte enn det de 
har gjort før. Det vil si at vi systematisk vil få elevene til å verbalisere, sette ord på sine 
tanker og handlinger. 
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På neste side hører eleven på instruksjonen fra lærer i gul sirkel. Videre lager eleven sin 
egen tegning knyttet til tallmengden 9. Eleven lager så et lydopptak hvor eleven forteller 
om tegningen sin og plasserer lydopptaket i den blå sirkelen. 
 

 
 
På den neste siden knyttet til tallet 9, hører eleven på instruksjonen fra lærer i gul sirkel. 
Eleven ser på videoopptaket knyttet til skriving av tallet og skriver selv tallet 9 i de ledige 
rutene i bildet. Eleven bruker da tegneverktøyet i appen. Eleven lager også et lydopptak 
hvor eleven forklarer hvordan han/hun tegner 9-tallet. Eleven kan også lage sitt eget 
videoopptak av hvordan han/hun tegner tallet ved å bruke skjermopptaksfunksjonen og 
legge videoklippet inn på siden. 
 

 
 
 
Dette er et eksempel på digital læring i matematikk. Digitale bøker deles enkelt ut på noen 
få sekunder til alle elever i en klasse via air dropping. Bøkene ser like ut, men innholdet i 
bøkene kan differensieres og tilpasses hver enkelt elev. Eleven kan også enkelt sende sin 
bok tilbake til lærer når boka/oppgaver er gjort. Dette kan gjøres gjennom air dropping i 
klasserommet eller ved at eleven laster boka opp i Showbie.  
 
Lærer kan gi muntlig og skriftlig tilbakemelding til eleven i Showbie. Digitale bøker blir 
også brukt som lekser. I stasjonsundervisning passer digitale bøker godt siden audio-
visuelle instruksjoner lett kan legges inn. Eleven kan også jobbe i sitt eget tempo med 
oppgaver tilpasset sitt nivå og kan produsere den mengden av innhold i boka som 
han/hun ønsker selv. 

 
Grethe Granerud        Dan Are Dalsrud 
rektor         lærer  
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Office 365 er en nyttig arbeids- og samarbeidsplattform for både lærere og elever. 
Flere av verktøyene fremmer individuell oppfølging og god underveisvurdering. På 
nettbrettene er det gode program og applikasjoner som har en sentral plass i lese- og 
skriveopplæringen.  
 
Alle nasjonale prøver og lokale kartlegginger er digitale, og det benyttes digitale 
verktøy for registrering, gjennomføring og oppfølging av kartleggingene. Verktøyene 
er helt sentrale for å gi lærere og skoleledere god informasjon om elevenes 
læringsutbytte.  
 
Digitale tavler og prosjektorer er en grunnutrustning i alle klasserom. Ny teknologi 
har ført til at interaktive skjermer etter hvert erstatter tavler og projektor.  
 
God bredbåndshastighet og trådløs nettilgang på alle skoler er forutsetning for bruk 
av teknologi i skolen. Forut for innføring av nettbrett for elevene har skolene 
forbedret infrastrukturen. Grunnlaget for å ta teknologien helt fram til den enkelte 
elev er bedre tilstede, men pedagogiske målsettinger ligger alltid til grunn for valg av 
utstyr og programvare. 
 
Programmering og koding har fått en plass i skolen. Alle ungdomsskoler tilbyr nå 
programmering valgfag for sine elever. Parallelt med dette er det satt i verk 
kompetansehevingstiltak for de lærerne som underviser i valgfaget.   
 
I barneskolen deltar lærere fra ti skoler på kompetanseheving i koding.  Skolene har 
sjøl kjøpt inn roboter som de bruker i faglige temaer på ulike trinn. 
 
Den teknologiske skolesekken er en femårig statlig satsing som skal bidra til at elever 
får kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning, programmering og 
tilgang til gode digitale læremidler. Satsingen går fra 2018 til 2022.  
 
Ringsaker kommune søkte på disse midlene og fikk tildelt 484.000 kroner. Pengene 
skulle gå til innkjøp av innkjøp av roboter og utstyr til programmering og koding. 
Dette har bidratt til at både barne- og ungdomsskoler fått har betydelig mer utstyr å 
ta i bruk i innen programmering og koding.   
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Koding på Mørkved skole 
 

I løpet av skoleåret 2017-2018 og 2018-2019 har lærere ved Mørkved skole deltatt 

på kodekurs i regi av Ringsaker kommune. Kursene har blitt arrangert med 2-3 

samlinger i semesteret. Mørkved skole har hatt 5-7 deltakere på disse 
kodekursene.  

Kreativitet, samarbeid, kommunikasjon og bruk av teknologi er noen av områdene 

som trekkes fram som ferdigheter elever i det 21. århundret bør ha. Sett i lys av 

dette har Mørkved skole valgt å gå til innkjøp av roboter til bruk i koding, i tillegg 

til å kurse lærere. Dette er Lego WeDo, beregnet på 1. – 4. trinn og Lego 

Mindstorms, beregnet på 5. -7. trinn. I tillegg har Ringsaker kommune gitt skolen 

et sett med Sphero-baller, gjennom midler fra den teknologiske skolesekken, som 
skolen prøver ut i disse dager.   

Koding på Mørkved skole har i denne toårsperioden vært konsentrert om bruk av 

roboter, både i oppgaver hvor elever må lese instrukser, men også i oppgaver hvor 

elever i større grad utvikler egen kreativitet. Lærerne har også brukt apper som 

Scratch og nettressurser, som blant annet Code.org, både på småskolen og på 

mellomtrinnet. Code.org legger opp til digitale og analoge kodeoppgaver, hvor 

riktig bruk av begreper og forståelse for algoritmisk tenkning læres på ulike måter.  

Mørkved skole vil utarbeide en systematisk plan for koding, i tråd med 

Fagfornyelsen, der koding implementeres i årsplaner både i enkeltstående fag og 

tverrfaglige temaer.  

Tone Strømberg 
rektor 
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 Utfordringer 
Effekten av satsingen med økt timetall og systematisk lese- og skriveopplæring/ 
regneopplæring på 1.-4. trinn, synliggjøres gjennom resultatene på nasjonale prøver 
for 5. trinn. Målsettingen er nådd på alle prøvene. For ytterligere å øke lærings-
utbyttet til elevene, er det viktig at de skolene der elevene presterer lavt gjør grundige 
analyser av den pedagogiske praksisen. I dette arbeidet må en blant annet se på 
fordeling av elever på mestringsnivåer for bedre å tilpasse opplæringen til den 
enkelte. 
 
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. Det er en utfordring for mellomtrinnet å videreføre det faglige nivået fra 
småskoletrinnet i lesing, regning og engelsk, slik at resultatene fra nasjonale prøver 
på 8. trinn i større grad harmonerer med resultatene på 5. trinn.  
 
Innsamling av data og analyse av disse er et av de sterkeste styringsredskapene som 
finnes i skolen. 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 lærings-
arbeidet. Kartleggingsresultater må analyseres systematisk og føre til effektive tiltak 
både for enkeltelever og grupper. Det er en utfordring å bruke data om elevenes 
læring på en slik måte at det fører til forbedring av lærerens pedagogiske praksis. Det 
blir viktig å etablere en pedagogisk praksis som på en systematisk måte følger den 
enkelte elevs progresjon. 
 
Ved enkelte skoler har elevene lave læringsresultater over tid. Det er også tilfeller 
med stor variasjon mellom trinnene. Samtidig har flere av disse skolene høyere 
lærertetthet enn gjennomsnittet i kommunen. Rådmannen ser at det må settes inn 
særskilte tiltak på skoler der læringsresultatene har vært svært lave gjennom mange 
år.  
 
Nasjonale prøver, kartlegginger og brukerundersøkelser sier noe om elevenes 
læringsutbytte, hvordan de har det i skolen og hvilken framgang de har. Hvis disse 
resultatene skal brukes til å forbedre undervisningen og læringsmiljøet i skolen til det 
beste for elevene, krever dette en datadrevet skolekultur. 
 

Skolen som lærende organisasjon skal bidra 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 må 
utnyttes godt ved kompetanseheving på skolene gjennom veiledning og lærende 
nettverk. Dette kan gi bedre sammenheng mellom læreplan, undervisning og 
vurderingspraksis. Utfordringen er å sikre at disse prosessene fører til endring av 
undervisningspraksis. 
 
Brukerundersøkelsene viser høy grad av trivsel og tilfredshet med Ringsakerskolen 
hos både elever og foreldre. Det er likevel en utfordring at en andel elever oppgir å 
være utsatt for mobbing og krenkende atferd. Det er viktig at skolene viderefører det 
systematiske arbeidet for å oppfylle elevenes rett til et godt psykososialt skolemiljø.  
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Det er nødvendig å styrke arbeidet for å avdekke forhold knyttet til den enkelte elevs 
læringsmiljø nærmest eleven i klasse- og skolemiljøet, for å forhindre mobbing og 
andre krenkelser. Hvis skolen får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har 
det trygt og godt, skal skolen undersøke saken med en gang. God kvalitet på 
undersøkelser og analyser er en forutsetning for å vurdere hva som er egnede tiltak i 
en gitt sak. Elevens opplevelse av skolemiljøet må undersøkes. Undersøkelsene skal 
belyse elevenes subjektive opplevelse, fakta om situasjonen samt faktorer i skole- og 
klassemiljøet som kan bidra til at eleven ikke har det trygt og godt. Noen utfordringer 
i miljøet er vanskelige å få bukt med, enten fordi voksne ikke ser dem, ikke anser dem 
som skolens ansvar eller avskriver dem som ikke alvorlige nok. Når skolen 
undersøker en sak, må en jobbe for at negative og skadelige dynamikker ikke "går 
under radaren" eller blir bagatellisert. 
 
For å finne egnede tiltak som kan skape et trygt og godt miljø, må en sette seg inn i 
klassens sosiale dynamikk. Det kan være aktuelt å undersøke hendelser tilbake i tid 
eller forhold utenfor skolen, dersom disse påvirker elevens opplevelse av sitt 
psykososiale skolemiljø. 
 
Skolens aktivitetsplikt er delt i fem handlingsplikter. Alle som arbeider på skolen har 
plikt til å følge med, gripe inn og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at 
en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen har plikt til å undersøke og sette 
inn egnede tiltak som sørger for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. 
 
Aktivitetsplikten innebærer at skolen skal sørge for elevenes medvirkning. Dette 
gjøres ved at involverte elever blir hørt og at barnets beste skal tas hensyn i arbeidet. 
Skolen må ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger og handlinger for å oppfylle 
aktivitetsplikten. Skolene må fortsette arbeidet med å oppfylle aktivitetsplikten 
gjennom tiltak slik at den enkeltes rett til et godt skolemiljø er oppfylt.  
 
Skolens personale må følge med, og tiltakene må tilpasses konkrete omstendigheter 
rundt elevene og ved skolen. Plikten kan innebære alt fra inspeksjonsordninger til 
tilsyn i garderober. Elever er en svært viktig kilde til informasjon for skolen. Det kan 
for eksempel være nyttig å involvere elevene for å finne ut om det er noen bestemte 
steder på skolen som de ansatte bør følge særlig med på, eller om det er bestemte 
elevmiljøer de ansatte bør være oppmerksomme på. 
 
Elevsamtalen er utgangspunktet for at voksne kan få tilgang til elevenes opplevelser 
av skolemiljøet. Relasjonen til den enkelte elev er avgjørende for at de voksne ved 
skolen skal kunne oppdage om elever ikke har det trygt og godt. Hvis relasjonen 
mellom elevene og de voksne er trygg og tillitsfull, er samtalen om mistrivsel og 
mobbing lettere enn om relasjonen er preget av dårlige erfaringer og mistillit. 
 
I hvert fylke er det fra høsten 2018 etablert et mobbeombud som elever og foresatte 
kan henvende seg til for å få råd og hjelp i konkrete saker, dersom de har vært utsatt 
for mobbing. 
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I en digital skolehverdag må lærerne besitte nødvendig digital kompetanse slik at 
læringen kan skje ved hjelp av hensiktsmessige digitale enheter, og at det arbeides 
målrettet med å oppøve elevenes digitale ferdigheter for å nå de faglige målene.  
 
Digitale verktøy og læremidler, programvare og applikasjoner må ha god kvalitet og 
være lett tilgjengelige. De kan på en annen måte enn tradisjonelle lærebøker og 
gjennom varierte arbeidsformer bidra til økt læring.  Når elevene har sitt personlige 
digitale verktøy, åpner det for en helt annen utnyttelse av digitalt innhold og 
tilrettelegging for digital produksjon. Digitale verktøy gjør det mulig å tilpasse 
undervisningen i større grad slik at elever kan tilegne seg digitale ferdigheter og faglig 
kompetanse. Det er derfor nødvendig å utvikle lærernes profesjonsfaglige digitale 
kompetanse. Det innebærer at læreren må utvikle sine egne digitale ferdigheter og 
opparbeide innsikt i hva elevenes digitale ferdigheter innebærer og hvordan de kan 
utvikles i fagene.  
 
I de digitale verktøyene som brukes, er det viktig å se på mulighetene for å utvikle og 
forbedre vurderingspraksisen.  Det er behov for å videreutvikle skolenes 
vurderingspraksis gjennom de muligheter Showbie og klassenotatblokk i Office 365 
gir.  
 
Opplæring for framtida og morgendagens samfunns- og arbeidsliv krever tilpasning, 
effektiv utnyttelse av mulighetene og at elevene opplever mestring. Fagfornyelsen 
forutsetter utstrakt bruk av digitale verktøy. Bærbare datamaskiner, nettbrett, 
smarttelefoner, VR-briller og annet vil bli benyttet om hverandre avhengig av 
fagområde, undervisningssituasjon og formål. Derfor er det en kontinuerlig 
utfordring for skolen å følge den digitale utviklingen.  
 
 

 
 
 
 
 
3D- og VR-teknologi er i ferd med å gjøre sitt inntog i 
skolen. Dette sier noe om hvilken retning en må 
forvente utviklingen innenfor undervisning vil gå. 
Bildet er hentet fra en utprøving ved Fagerlund skole.  
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  Grunnlagsdokument for kartlegging 
 

 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. 
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 Før  Under  Etter  

 

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. 
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 Kartleggingsprøver i Ringsakerskolen 
 

Trinn Lesing/norsk Regning/matte Engelsk Digitale  

ferdigheter 

Svømming Forslag til  

lokale prøver 

1. Nasjonal 

kartlegging 

SOL 

 

Nasjonal 

kartlegging 

 

  Nasjonal 

ferdighets- 

prøve 

 

2. Nasjonal 

kartlegging 

SOL 

 

Nasjonal 

kartlegging 

Alle teller/Sum 

  Nasjonal 

ferdighets- 

prøve 

 

3. Nasjonal 

kartlegging 

SOL 

Nasjonal 

kartlegging 

Lokal prøve 

Alle teller/Sum 

Nasjonal  

kartlegging 

 Nasjonal 

ferdighets- 

prøve 

M-prøven 

Læreverkprøve 

(Mattesirkelen) 

4. SOL 

 

 

Lokal prøve 

Alle teller/Sum 

 Nasjonal  

kartlegging 

Nasjonal 

ferdighets- 

prøve 

M-prøven 

Læreverkprøve 

(Mattesirkelen) 

5. Nasjonal 

prøve 

SOL 

 

Nasjonal prøve 

Alle teller/Sum 

Nasjonal  

prøve 

    

6. Lokal valgt 

prøve 

SOL 

Lokal prøve 

Alle teller/Sum 

Kartleggeren/ 

læreverkprøve 

  STAS 

M-prøven 

Kartleggeren 

Læreverkprøve 

7. Lokal valgt 

prøve 

SOL 

Lokal prøve 

Alle teller/Sum 

Kartleggeren/ 

læreverkprøve 

  STAS 

M-prøven 

Kartleggeren 

Læreverkprøve 

8.  Nasjonal 

prøve 

SOL 

 

Nasjonal prøve 

Alle teller/Sum 

Nasjonal  

prøve 

   

9.  Nasjonal 

prøve 

SOL 

 

Nasjonal prøve 

Alle teller/Sum 

Kartleggeren/ 

læreverkprøve 
   

10.  SOL 

 

 

Alle teller/Sum Kartleggeren/ 

læreverkprøve 
   

Carlsten, Logos, individuell STAS, Arbeidsprøven, 

tospråklige prøver, kartlegging av grunnleggende 

norsk, Språk 6-16, 5-6…  

 

 Prøver som kan benyttes i 

tillegg til overnevnte eller til 

individuell kartlegging. 
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 Årshjul for oppfølging av retten til et trygt og godt 
skolemiljø 

 
NÅR HVA HVORDAN ANSVARLIG UTFØRT 1 

Hele 
skoleåret 

Psykologisk førstehjelp, 
 
 
Bruk av det digitale 
kartleggingsverktøyet Spekter 

Arbeid med psykologisk 
førstehjelp på alle trinn, 
 
Brukes for å følge med på 
utviklingen av læringsmiljøet, og  
for å avdekke forhold knyttet til 
læringsmiljøet ved mistanke 
eller varsling om f.eks. mobbing. 

Rektor 
Kontaktlærer 
Faglærer 

 

August Gjennomgang av plikter og retter 
i henhold til § 9a i 
Opplæringsloven, og ressurser fra 
Udir sine nettsider. 
 
Gjennomgang av skolens 
ordensregler, inspeksjonsordning 
og ajourføre lokal handlingsplan 
mot mobbing og krenkende 
atferd. 

I personalgruppa, med elevråd, i 
alle klasser, i FAU-SU og på 
klasseforeldremøter. 

Rektor  

Aug/Sept Skolens ordensregler og 
handlingsplan mot mobbing og 
krenkende atferd ajourføres på 
skolens hjemmeside og foresatte 
informeres 

Ordensregler og handlingsplan 
med informasjon om 
meldingsskjema legges på 
skolens nettsider 

Rektor 
Kontaktlærer 
 

 

Aug/Sept Utarbeide samværsregler 
klassevis med elevene. 

I klassene. 
Formidles til foresatte. 

Kontaktlærer 
Alle elever 
Klasselærer 

 

Sept/Okt Gjennomføre sosiogram- 
undersøkelsen SPEKTER og 
elevsamtaler med alle elever før 
gjennomføring av 
elevundersøkelsen. 
(https://laringsmiljosenteret.uis.n
o/skole/mobbing/filmer-boker-
og-verktoy/sosiometrisk-
kartlegging/a-gjennomfore-
sosiometrisk-
kartlegging/gjennomforing-av-
sosiometrisk-kartlegging-
article122819-23048.html)  

Kontaktlærer / lærerteam 
gjennomfører sosiogram og 
følger opp resultater i 
elevsamtalene for nødvendige 
tiltak før elevundersøkelsen 
gjennomføres. 

Kontaktlærer 
Lærerteam 
 

 

                                                   
 
 
1 (signer ut) med ev. referanse til dokumentasjon 

https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/filmer-boker-og-verktoy/sosiometrisk-kartlegging/a-gjennomfore-sosiometrisk-kartlegging/gjennomforing-av-sosiometrisk-kartlegging-article122819-23048.html
https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/filmer-boker-og-verktoy/sosiometrisk-kartlegging/a-gjennomfore-sosiometrisk-kartlegging/gjennomforing-av-sosiometrisk-kartlegging-article122819-23048.html
https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/filmer-boker-og-verktoy/sosiometrisk-kartlegging/a-gjennomfore-sosiometrisk-kartlegging/gjennomforing-av-sosiometrisk-kartlegging-article122819-23048.html
https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/filmer-boker-og-verktoy/sosiometrisk-kartlegging/a-gjennomfore-sosiometrisk-kartlegging/gjennomforing-av-sosiometrisk-kartlegging-article122819-23048.html
https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/filmer-boker-og-verktoy/sosiometrisk-kartlegging/a-gjennomfore-sosiometrisk-kartlegging/gjennomforing-av-sosiometrisk-kartlegging-article122819-23048.html
https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/filmer-boker-og-verktoy/sosiometrisk-kartlegging/a-gjennomfore-sosiometrisk-kartlegging/gjennomforing-av-sosiometrisk-kartlegging-article122819-23048.html
https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/filmer-boker-og-verktoy/sosiometrisk-kartlegging/a-gjennomfore-sosiometrisk-kartlegging/gjennomforing-av-sosiometrisk-kartlegging-article122819-23048.html
https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/filmer-boker-og-verktoy/sosiometrisk-kartlegging/a-gjennomfore-sosiometrisk-kartlegging/gjennomforing-av-sosiometrisk-kartlegging-article122819-23048.html
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Okt/Nov Elevundersøkelsen gjennomføres 
på 7. og 10. trinn 

Digitalt – i god tid før frist 
fastsatt av Utdannings-
direktoratet 

Rektor 
Kontaktlærer 

 

Des/Jan  Analyse og gjennomgang av 
resultater fra elevundersøkelsen 
så snart skolen har tilgang til 
resultatene  
 

Samlet i personalet, team/trinn 
Ev. samarbeid med 
læringsmiljøteam  
Gjennomføre pedagogisk 
analyse for nødvendige tiltak 

Rektor 
Kontaktlærer 

 

Jan/Feb Resultater fra elevundersøkelsen 
legges fram i FAU og SU, med 
plan for oppfølging av resultater 

På FAU / SU-møte 
Involvering i skole-hjem 
samarbeid (klassekontakter) og i 
elevråd (elevrådsrepr.) 

Rektor 
Elevråds-
kontakt 
 

 

Mar/Apr  Gjennomføre 
sosiogramundersøkelsen SPEKTER 
og elevsamtaler med alle elever  

Kontaktlærer / lærerteam 
gjennomfører sosiogram og 
følger opp resultater i 
elevsamtalene for nødvendige 
tiltak 

Kontaktlærer 
Lærerteam 

 

Apr/Mai «Brev til skolen» fra 
avgangselevene på 7. trinn og 
10.trinn (før eksamen) 

Elevene skriver et brev til skolen 
om hva som har vært bra i 
skolemiljøet og hva som skolen 
kan gjøre bedre for at alle 
elever skal ha et trygt og godt 
skolemiljø. 

Kontaktlærer  
Faglærer i 
norsk 

 

Juni Evaluering av arbeid med 
årshjulet  

I klassene 
I personalgruppa 
Avgangselevenes «Brev til 
skolen» tas inn i arbeidet med 
årshjulet. 

Rektor 
Kontaktlærer 

 

 

Lenker: Spørreskjema til elevene: 
https://laringsmiljosenteret.uis.no/getfile.php/13466554/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8senteret/Pdf/M
obbing/Spekterunders%C3%B8kelse%20bokm%C3%A5l%20med%20voksenmobbing_okt18.pdf  

https://laringsmiljosenteret.uis.no/getfile.php/13466554/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8senteret/Pdf/Mobbing/Spekterunders%C3%B8kelse%20bokm%C3%A5l%20med%20voksenmobbing_okt18.pdf
https://laringsmiljosenteret.uis.no/getfile.php/13466554/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8senteret/Pdf/Mobbing/Spekterunders%C3%B8kelse%20bokm%C3%A5l%20med%20voksenmobbing_okt18.pdf
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VEDR. TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNOPPLÆRING 2018 
 

Det var innkalt til drøftingsmøte før politisk behandling av Tilstandsrapport for 

grunnopplæring 2018. Tilstandsrapporten har ved to tidligere anledninger vært gjennomgått 

med representantene for Utdanningsforbundet. Drøftingsnotat var omdelt før møtet. 

 

Utdanningsforbundet hadde ingen kommentarer til saken. De ønsket imidlertid å formidle at 

de er godt fornøyd med årets gjennomgang av rapporten og håper dette kan bli praksis 

fremover. 
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