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Fakta: 
Tilstandsrapporten for grunnopplæringen 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 2019 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 3975 elever i kommunale grunnskoler pr. 1.10.2019 (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. Ved 
barneskolene varierer elevtallet fra 30 elever ved den minste skolen til 569 elever 
ved den største skolen. Fem skoler har under 60 elever. 

GSI-tallene (grunnskolens informasjonssystem) for inneværende skoleår (2019-
2020) viser at Ringsaker kommune har høyere lærertetthet enn nasjonalt. 
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Gruppestørrelsen på 1. - 10.trinn er 15,3, mens det nasjonale snittet er 16,7. 
Gruppestørrelsen viser antall elever pr. lærer i ordinær undervisning hvor ressurser 
til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk ikke regnes med. Tallet 
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. 
Normen innebærer at det i gjennomsnitt skal være maksimalt 15 elever for hver 
lærer fra 1. – 4. trinn, og 20 elever for hver lærer på 5. – 10. trinn i ordinær 
undervisning fra august 2019. I Ringsaker oppfyller alle skolene lærernormen for 
skoleåret 2019 – 2020, og lærertettheten i ordinær undervisning er høyere enn 
gjennomsnittet for landet. Dette kan ses i direkte sammenheng med Ringsaker 
kommunes prioriteringer av ressurser til skole. 

Ringsaker kommunes prioritering av ressurser til skole har gitt 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 for hvert av trinnene fra 5. – 7. trinn fra høsten 2017. 
Gjennom timetallsutvidelsen får elevene i Ringsakerskolen til sammen 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 læreplanene 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 presterer over det nasjonale gjennomsnittet på nasjonal prøve i 
lesing. Elevene fra Gaupen, Kirkekretsen, Kirkenær og Mørkved presterer over 
landsgjennomsnittet, og elevene fra Fagerlund, Nes og Stavsberg er likt med 
nasjonalt snitt. Det er stor spredning i resultatene mellom skoler, og ved noen 
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skoler er det variasjon fra år til år. Noen skoler ligger stabilt høyt. På nasjonal prøve 
i lesing for 8. trinn presterer elevene fra Ringsaker under det nasjonale 
gjennomsnittet. Elevene fra Furnes og Nes presterer på et nasjonalt snitt. Elevene 
på 9. trinn presterer også under det nasjonale gjennomsnittet. Elevene fra Brøttum 
presterer over et nasjonalt snitt. Elevene fra Brumunddal 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. Det er liten forskjell mellom flesteparten av skolene, men likevel 
stor forskjell mellom høyest og lavest presterende skole. Elevene fra Fagerlund, 
Gaupen, Kirkenær og Mørkved presterer over landsgjennomsnittet, mens elevene 
fra Kirkekretsen og Moelv presterer på et gjennomsnitt for landet. På nasjonal 
prøve i regning for 8. trinn presterer elevene fra Ringsaker like under det nasjonale 
snittet.  Elevene fra Brumunddal og Nes presterer likt med landsgjennomsnittet. 
Elevene på 9. trinn presterer like under det nasjonale snittet. Elevene fra Furnes 
ungdomsskole presterer likt med landsgjennomsnittet. Elevene fra Ringsaker har 
samme progresjon som landsgjennomsnittet fra 8. til 9. trinn. Elevene fra Furnes 
har samme progresjon som landsgjennomsnittet, mens elevene fra Brumunddal og 
Moelv har bedre progresjon enn landsgjennomsnittet. 

Resultatet på nasjonal prøve i engelsk for 5. trinn er bedre enn 
landsgjennomsnittet. Det er spredning mellom skolene. Elevene fra Brøttum, 
Fagerlund, Gaupen, Kirkenær, Mørkved, Nes og Stavsberg presterer over det 
nasjonale snittet. På nasjonal prøve i engelsk for 8. trinn presterer elevene fra 
Ringsaker like under det nasjonale snittet. Elevene fra Nes ungdomsskole presterer 
likt med et gjennomsnitt for landet. 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 norsk, engelsk og matematikk. Det benyttes tallkarakterer 
fra 1 til 6, der 6 er beste resultat. 

Eksamen 
Sammenlignet med forrige år er det stabile eksamensresultater våren 2019. 
Karakterene i norsk (3,4) er likt med landsgjennomsnittet. I engelsk (3,6) er 
resultatet 0,2 under det nasjonale snittet og i matematikk (3,7) er resultatet 0,1 
over et gjennomsnitt for landet. Elevene fra Furnes og Nes presterer over det 
nasjonale snittet i norsk og matematikk, mens elevene fra Brøttum og Nes presterer 
over det nasjonale snittet i engelsk. Det er en målsetting at eksamensresultatene i 
skriftlige fag i Ringsaker skal være på eller over det nasjonale snittet.  

Standpunktkarakterer skriftlige fag 
Standpunktkarakterene i norsk og engelsk er 3,8. Det er 0,1 lavere enn i fjor. I 
matematikk har standpunktkarakteren forbedret seg fra 3,2 i 2017 til 3,5 i 2019. 
Det er en målsetting at standpunktkarakterene i skriftlige fag skal være på eller 
over det nasjonale snittet. For 2019 er standpunktkarakterene i alle tre fagene 
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under landsgjennomsnittet. Resultatene fra den enkelte skole er ikke presentert i 
rapporten. 

Grunnskolepoeng 
Grunnskolepoeng er en samlet poengsum beregnet ut fra alle standpunkt- og 
eksamenskarakterene på vitnemålet, og danner grunnlag for opptak til 
videregående skole. Det er en positiv utvikling i antall grunnskolepoeng fra 2014 til 
2018, men en liten tilbakegang fra 2018 til 2019. Fra 2015 til 2018 gikk elevene fra 
Ringsaker fram nesten to grunnskolepoeng, mens det nasjonale snittet økte med 
ett. Dette er i tråd med målsettingen om at flere elever skal fullføre og bestå 
videregående opplæring. 

Videregående opplæring 
Andelen elever fra Ringsaker som begynner på videregående skole rett fra 
ungdomsskolen er høy. I 2019 gikk 98,3 % av elevene direkte fra ungdomsskolen til 
videregående opplæring. Det er over snittet for Hedmark (97,1) og landet (97,4). 
Det er også flere elever som består Vg 1 i Ringsaker enn et gjennomsnitt for landet. 
Gjennomstrømmingen i videregående opplæring etter fem år er forbedret med 15 % 
de siste ni årene, og ligger nå over det nasjonale gjennomsnittet. 

Elevundersøkelsen 
Elevundersøkelsen høsten 2019 viser at elevene trives godt på skolen og har et trygt 
skolemiljø i Ringsaker. Forekomsten av mobbing på barnetrinnet er betydelig 
redusert sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i 2018. Et flertall av skolene 
har liten eller svært liten forekomst av mobbing. 

Digitale ferdigheter og kompetanse 
Innføringen av nettbrett på barnetrinnet og bærbar PC på ungdomstrinnet er 
fullført. Som en konsekvens av innføringen er det lagt vekt på nye og endrede 
læringsprosesser og arbeidsmetoder for elever og lærere. Det er gjennomført 
opplæring og modelleringsdager sammen med elever og lærere, der elevene blant 
annet har trent på å innhente og behandle informasjon, samt være kreative og 
skapende med digitale ressurser. 

Kompetanseheving  
Ringsaker kommune tilbyr videreutdanning gjennom den statlige strategien for 
etter- og videreutdanning. Strategi for kompetanseutvikling i barnehager og skoler i 
Ringsaker kommune 2020-2023, vedtatt i k. sak 20/2020, legger opp til at 
basisfagene skal prioriteres ved deltakelse i videreutdanning. Høsten 2019 startet 
42 lærere og skoleledere på videreutdanning gjennom en eller annen statlig 
finansiert ordning. 

Kultur for læring 
Som ledd i kvalitetsforbedring av Ringsakerskolen deltar alle skolene i forsknings- 
og utviklingsarbeidet Kultur for læring sammen med samtlige kommunale skoler i 
Hedmark. 

Den overordnede strategien i forsknings- og utviklingsarbeidet 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 
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grunnskolen, og at andelen elever fra Hedmark som fullfører og består 
videregående opplæring øker til 75 % i løpet av fem år. 

 

Vurdering: 
Klare forventninger, systematikk og langsiktighet er viktig i forbedringsarbeidet. I 
handlingsprogram med økonomiplan 2020 – 2023 og årsbudsjett 2020 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 mange av skolene er dette resultater som har vedvart over tid. 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. Det vurderes at dette er 
et 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. Det settes inn særskilte tiltak på skoler 
der læringsresultatene har vært lave gjennom flere år. Undervisningens kvalitet er 
en vesentlig faktor for elevenes læring. En vil derfor fortsette satsingen på 
kompetanseheving for lærerne, og tiltak knyttet til undervisningen. 

Lesing og skriving 
Gjennom tidlig innsats har elevene fått et godt grunnlag for videre læring, og 
systematisk satsing på lese- og skriveopplæring over tid har gitt resultater. 
Satsingen på utvikling av gode skolebibliotek har bidratt til økt interesse for lesing, 
og gitt mange elever gode leseopplevelser. Statlige midler til utvikling av gode 
skolebibliotek og økt lesestimulering bidrar til at skolene i Ringsaker jobber 
systematisk og drar i samme retning med tanke på skolebibliotekets plass i 
lesestimuleringen. Denne satsingen videreføres i perioden 2020 – 2021 i samarbeid 
med Ringsaker folkebibliotek. Som en del av satsingen på lesestimulering vil 
universitetet i Agder tilby videreutdanning i skolebibliotek-kunnskap til ca. 20 
lærere/skolebibliotekarer, lokalisert til Ringsaker, med oppstart høsten 2020. 
Videreutdanningen finansieres av statlige prosjektmidler. 

Det legges til rette for at lærere deltar i den statlige ordningen for videreutdanning i 
norsk. Videre deltar sju skoler i den nasjonale piloteringen av lærerspesialister i 
norsk, og en ønsker å legge til rette for at flere skoler har lærere med i denne 
ordningen. Det er et særlig ønske å øke antall lærerspesialister i 
begynneropplæring, jf. Meld. St. 6 (2019-2020). Lærerspesialistene skal bidra til 
faglig utvikling hos lærerne, faglig styrking av skolen og høy kvalitet i 
undervisningen. Det er behov for å styrke den faglige kompetansen i 
begynneropplæring i lesing og det legges derfor til rette for et nærmere samarbeid 
med kompetansemiljøet i norsk ved Høgskolen i Innlandet og andre 
kompetansemiljøer.   

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 deltakelse i den statlige ordningen for 
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videreutdanning av lærere i engelsk. 

Regning/matematikk 
Gjennom tidlig innsats og økt timetall har elevene et godt grunnlag for videre 
læring. Det legges til rette for at lærere deltar i den statlige 
videreutdanningsordningen i matematikk og i profesjonsfaglig digital kompetanse. 

I læreplanverket LK -20 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 arbeide med metoder og tenkemåter som øker 
forståelsen for faget. Programmering og algoritmisk tenkning blir en del av 
matematikkfaget. Ringsaker kommunes økning av timetallet i matematikk på 
mellomtrinnet gir muligheten for dybdelæring i faget. 

På Newton-rommet i Ringsaker får elevene erfaring med varierte aktiviteter med 
stadig økende kompleksitet. Undervisningen vektlegger utvikling av faglig 
forståelse i matematikk, naturfag og teknologi. Dette bidrar til å bygge fagforståelse 
gjennom praktiske aktiviteter og teori og legger til rette for utforsking og 
problemløsning. Her er teknologi og programmering viktige elementer i 
undervisningen. 

Kartlegging og oppfølging av elevenes læring 
Kartlegging av den enkelte elevs ferdigheter er viktig for å kunne gjøre analyser og 
sette inn tiltak så tidlig som mulig. Skolene følger elevenes progresjon, og det er 
innarbeidet gode rutiner i forberedelse, gjennomføring og oppfølging av 
kartlegginger i norsk, matematikk og engelsk. Skolene registrerer og analyserer 
kartleggingsresultater på individnivå gjennom digitale verktøy. Dette gir god 
informasjon om elevenes progresjon, ferdigheter og kompetanse.  

Trygt og godt skolemiljø 
Gode og inkluderende læringsmiljø og lærerens kompetanse i klasseledelse er viktig 
for alle elevers utvikling, men spesielt for elever som strever faglig og/eller sosialt.  
Et godt læringsmiljø bidrar til å motvirke krenkende atferd og mobbing.  Det er 
viktig at skolen vet hvordan elevene opplever skolehverdagen og om de føler seg 
inkludert i fellesskapet. Barn med funksjonsnedsettelser kan være særskilt sårbare 
og trenger ekstra oppmerksomhet. Hvis skolen får mistanke om eller kjennskap til 
at en elev ikke har det trygt og godt, skal skolen undersøke saken med en gang. 
Undersøkelsene skal belyse elevenes opplevelse, fakta om situasjonen samt faktorer 
i skole- og klassemiljøet som kan bidra til at eleven ikke har det trygt og godt. 

Systematisk arbeid med læringsmiljøet sikres gjennom å følge de prosedyrer som 
beskrives i Årshjul for oppfølging av retten til et trygt og godt skolemiljø, jf. side 69 
i tilstandsrapporten. I årshjulet er felles, forebyggende tiltak beskrevet. Skolene har 
også 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. 
På kommunens hjemmeside er det publisert et meldingsskjema som kan brukes til 
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dette. 

I saker der det foreligger klager eller henvendelser om at elever ikke opplever å ha 
det trygt og godt på skolen og hvor foresatte har meldt saken til fylkesmannen, 
følger skoleeier opp enkeltskoler gjennom hele saksforløpet. I 2019 er det meldt ni 
saker til fylkesmannen om elevers skolemiljø. Alle sakene er avsluttet. Selv om 
saker er til behandling hos fylkesmannen, følges sakene opp av skolen. 

Utdanningsdirektoratet har gjennom Fylkesmannen invitert kommuner som 
barnehagemyndighet og skoleeier til å delta i den satsingen Inkluderende 
skolemiljø – pulje 5.  

Formålet med kompetanseutviklingen er å styrke barnehagers, skolers og eieres 
kompetanse i å fremme trygge miljøer og forebygge, avdekke og håndtere mobbing 
og andre krenkelser, utvikle og opprettholde gode og trygge barnehage-/skolemiljø 
og utvikle regelverkskompetanse og tverrfaglig samarbeid på området. Gjennom 
statlig tilskudd deltar kommunen i satsingen med noen barnehager og skoler.   

Fagfornyelse og profesjonalitet 
Når skolene høsten 2020 tar i bruk nytt læreplanverk (LK-20), 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. Dette 
arbeidet er styrket gjennom Kultur for læring der skolene har samarbeidet internt, 
på tvers av skoler og i regionen. Skolene har gjennomført ulike kompetanspakker 
og forberedt seg på fagfornyelsen gjennom profesjonsfaglig arbeid på skolen. Dette 
arbeidet videreføres gjennom lederutvikling og nye komptansepakker utarbeidet av 
Utdanningsdirektoratet og Høgskolen Innlandet. 

Kunnskapsgrunnlaget i skolen endres og utvikles, og god faglig dømmekraft krever 
jevnlig oppdatering. Det nye kompetansebegrepet i LK -20 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. 

Digitale ferdigheter og kompetanse 
Det nye læreplanverket forutsetter utstrakt bruk av digitale verktøy, og lærerne må 
ha profesjonsfaglig digital kompetanse. Det betyr å utvikle sine egne digitale 
ferdigheter, opparbeide innsikt i hva elevenes digitale ferdigheter innebærer og 
hvordan de kan utvikles i fagene. Det er etablert et veilederkorps for digital læring 
bestående av lærere med erfaring og god kompetanse i bruk av digitale verktøy i 
skolen. Veilederkorpset holder grunnleggende opplæring for skoler som tar i bruk 
digitale verktøy i undervisningen og for nye lærere som tilsettes. 

Alle elever i Ringsaker disponerer hvert sitt digitale verktøy som brukes i det 
daglige skolearbeidet. Dette hadde stor betydning da koronakrisen førte til stengte 
skoler og omlegging til fjernundervisning i mars 2020. På kort tid satte skolene 
digital undervisning i system og denne omstilllingen bidro til at lærerne kunne 
oppretteholde god undervisning for elevene. Både elever og lærere har på svært 
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kort tid skaffet seg kompetanse de til vanlig ville brukt lang tid på å tilegne seg. 
Erfaringene og kunnskapene vil være meget verdifullt i det videre arbeidet med LK-
20. 

Saken er drøftet med hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Ringsaker, og 
referat fra drøftingsmøtet følger vedlagt. 

 
Forslag til vedtak: 

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

 

Rådmannen i Ringsaker, 28.4.2020 

 

 

Jørn Strand 

   
  Anne Kari Thorsrud 

Kommunalsjef 
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06.05.2020 Utvalg for oppvekst 
 
Forslag fremmet i møtet:  Ingen 
Votering:  Enstemmig 
 
Oppvekst - 013/20: 
Innstilling til formannskapet: 

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

 
 

 
 
13.05.2020 Formannskapet 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt som innstilt. 

 
 
FSK - 043/20: 
Innstilling til kommunestyret: 

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

   
 

 
 
20.05.2020 Kommunestyret 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling enstemmgi vedtatt. 

 
KST - 029/20: 
Vedtak: 

1.Tilstandsrapporten for grunnopplæringen tas til orientering.  
2.Tilstandsrapporten følges opp som beskrevet i saksframlegget. 
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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 lærings-
miljø. Ringsaker kommune baserer seg på data fra Skoleporten, Grunnskolens 
informasjonssystem (GSI), Insight 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 grunn-
skole. Du finner informasjon  om 
elevtall, årstimer, ressurser,  spesial-
undervisning, 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 Skole-
porten har elever, foreldre og folk flest 
tilgang til å se statistikk om lærings-
resultater, 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 samfunns-
områder, og utarbeider for eksempel 
statistikk og analyser om samfunns-
økonomi, 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 videre-
utvikling 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, skole-
ledelsen, 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 grunnskole-
opplæring av høy kvalitet.  

• Skolene skal prioritere opplæring i grunnleggende ferdigheter; som å kunne 
uttrykke seg muntlig og skriftlig, kunne lese og regne og 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 spesial-

undervisning.  
 
Denne målsettingen har stått uendret gjennom de årene det er utarbeidet tilstands-
rapport for grunnskolen. Utover den konkrete informasjonen rapporten gir om lokale 
forhold, er den et bidrag til å synliggjøre sammenhengen mellom handlingsprogram 
med økonomiplan og årsbudsjett, og oppnådde resultater på grunnskoleområdet.   

Kommuneplanens samfunnsdel gir føringer om at det skal legges stor vekt på faglig 
utvikling av Ringsakerskolen og at opplæringen skal tilpasses den enkelte elevs 
ferdigheter og forutsetninger. For å nå hovedmålet for Ringsakerskolen er det 
iverksatt mange tiltak for å øke læringsutbyttet for alle elever. På bakgrunn av den 
faglige utviklingen gjennom de årene det er lagt fram tilstandsrapport til politisk 
behandling, har følgende faktorer gitt bidrag til et bedre læringsutbytte:  

• Styrking av undervisningstimetall i basisfagene.  
• Systematisk og tett oppfølging av elevene med vekt på tidlig innsats.  
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• 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 3975 elever i kommunale grunnskoler per 1.10.2019 
(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 30 elever ved den minste skolen til 569 elever ved den største 
skolen. Ringsaker kommune har en desentralisert skolestruktur med flere små skoler. 
Fem skoler har under 60 elever.  

 

 

 

 

Bildet viser nye Stavsberg skole. Foto: Kristina Krogvold. 
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Stavsberg skole på vei mot Soria Moria………………….. 
 

Den 6. desember 2019 
overtok Ringsaker kommune nye Stavsberg skole. Etter ca. to år i brakkerigg med daglig 
utsyn mot det majestetiske skolebygget som reiser seg i nord, spør de yngste elevene: Blir 
den nye skolen vår et slott? Ja, vi skal gjøre det til vårt slott, svarer rektor. Både store og 
små er fylt av forventning og glede ved at nyskolen står ferdig til bruk. Men vi vet at 
usikkerheten ved det ukjente kan rive litt i både voksne og barn. Det blir viktig å trygge! 
 
Ikledd hjelm og vernesko har alle ansatte vært i nybygget flere ganger. Lærere og 
barneveiledere har operert i mindre grupper, og prosjektledelsen og skoleledelsen har 
alltid vært med. Det er mange kvadratmeter å gjøre seg kjent med, mange spørsmål og 
undringer som trenger å luftes. Elevene på sin side har møtt skoleledelsen som har vist 
bilder fra basen deres og gitt tid til samtalen rundt. Mange kloke spørsmål og gode 
betraktninger fra engasjerte elever! 

Tidlig på morgenen den 13. desember ga 1. trinn oss høytidelig Luciatog i brakkeriggen; 
en siste hilsen som takk for oss! Den 16. desember var alle på plass i den nye skolen. En 
fantastisk følelse å kunne etablere seg på en arbeidsplass med lys, luft og mer enn nok av 
rom rundt. Noen soner er rene, andre urene – det er mye som skal læres og øves! Og så 
åpner basen seg; egen garderobe, egne toaletter, store klasserom, gode grupperom og et 
stort allrom. – Er alt dette virkelig vårt? 
 
Skolens ledelse har hatt møte med foreldrene i Hjerterommet. Det er omvisning, for at 
foreldrene skal ha sett det barna snakker og forteller om fra nyskolen.  

Hjerterommet, selve Stavsberg-sjela, er fylt med stoler. I dempet belysning kommer alle 
trinnene stille og rolig inn og finner plassene sine. Det er duket for advents-samling rundt 
3. søndag i advent. Det er skolens 2. trinn som får lov til å åpne felles-samlingene i 
nyskolen. I oss alle er det en følelse av andektighet. Så kommer de vandrende oppe på 
mesaninen, 21 2.trinnselever, alle kledd i julerødt og med lysende lykter i hånd, går pent 
på rad ned den store trappa og finner veien fram til scena: -Så tenner vi tre lys i kveld…… 
I alle tilhørerne brenner det lys; vi har i sannhet landet i slottet vårt. 

 

Else Margrethe Holst  
rektor  
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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 

2019-
2020 

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

10,9 
Lærertetthet 8. - 10. 
trinn 14,5 14,0 14,1 

 
13,9 

 
14,4 

 
14,2 

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

 
15,2 

 
15,3 

 

Tabell 2: Lærertetthet sammenlignet med andre  

2019-2020 Ringsaker 
kommune 

Innlandet 
fylke Nasjonalt 

 
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 11,7 12,5 

Lærertetthet 8.-10. 
trinn 14,2 13,5 14,3 

Lærertetthet i ordinær 
undervisning 15,3 15,6 16,7 

 

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 Innlandet fylke og landet for øvrig. Over tid viser tallene 
at lærertettheten i Ringsaker er økende. Økt lærertetthet kan ses i direkte sammen-
heng med Ringsaker kommunes prioritering av ressurser til skole. Det nasjonale 
tiltaket Tidlig innsats gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn er også prioritert til økt 
lærertetthet og undervisning.  

Lærernormen, som ble iverksatt fra skolestart 2018, innebærer at det i gjennomsnitt 
skal være maksimalt 15 elever for hver lærer fra 1. - 4. trinn, og 20 elever for hver 
lærer på 5. - 10. trinn i ordinær undervisning fra august 2019. 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 15 elever i timene noen ganger, og  
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færre elever andre ganger. I Ringsaker kommune oppfyller alle skolene lærernormen 
for skoleåret 2019-2020.   

  

Fag- og timefordeling  

Læreplanen 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, engelsk 
og matematikk er timetallet fastsatt for 1.-7. trinn og for 8.-10. trinn. For fagene 
norsk/samisk, engelsk og matematikk 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 2019-2020  

 
 

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 940 elever i Ringsaker mottar lekse-
hjelp pr. 1.10.2019.  

  

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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Skolebibliotekets arbeid med lesestimulering 

Ringsaker kommune har, etter søknad, fått tilført 1.2 millioner kroner fra 
Utdanningsdirektoratet til kompetanseheving, med formål å styrke skole-
bibliotekenes arbeid med lesestimulering. Satsingen er initiert av nasjonale 
skolemyndigheter. 

Ei prosjektgruppe bestående av fem skolebibliotekarer arbeider, sammen med 
folkebiblioteket, rådmannens stab og alle skolene i kommunen, med å heve 
kompetansen og høyne kvaliteten i dette arbeidet.  
 
Gjennom året holdes det flere fagsamlinger, og prosjektgruppa har møter med alle 
lærere og skoleledere i kommunen der satsingen blir presentert og tiltak drøftet. Det 
er et mål at alle skoler skal ha et funksjonelt og integrert skolebibliotek der skole-
bibliotekaren har tidsressurs til å drifte biblioteket, være en pådriver i arbeidet med 
lesestimulering, og der det årlig settes av tilstrekkelige midler til innkjøp av bøker.  
 
Som del av denne satsingen tilbyr Universitetet i Agder et videreutdanningsprogram 
for skolebibliotekarer og lærere i Ringsaker kalt: Skolebiblioteket i fagfornyelsen.  
Videreutdanningen vil bli gjennomført i løpet av to semestre. Undervisningen vil 
være samlingsbasert i Ringsaker med to fysiske samlinger à to dager. Mye av 
undervisningen vil foregå digitalt. Eksamen gjennomføres som en individuell muntlig 
presentasjon av et utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass. 
 
Videreutdanningen er praksisnær og lærernes arbeidsplasser vil bli brukt som 
læringsarena. De praktiske arbeidskravene vil også bli knyttet til lærernes /skole-
bibliotekarenes egne arbeidsplasser.  
 

Utsnitt av skolebiblioteket ved Mørkved skole. 

  



20 
 

Geitmyra matkultursenter for barn - Ringsaker  
- oppfølging av fagplanen for mat og helse 

Som et ledd i Ringsakers offensive satsing på mat og matkultur har Geitmyra 
matkultursenter for barn 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.  

I Ringsaker får alle elever på 6. og 9. trinn undervisning på matkultursenteret ei 
sammenhengende uke i løpet av skoleåret. Undervisningen er tverrfaglig og har stor 
grad av dybdelæring. Opplegget for 6. trinn følger fagplanen for mat og helse og 
knytter det til praktisk matematikk. For 9. trinn knyttes faget mat og helse til 
naturfag. Samfunnsfag og norsk er andre fagområder som berøres av undervisningen 
og de fire begrepene ressurser, mangfold, økologi og bærekraft er bærebjelker i all 
formidling på Geitmyra. 
 
Elevene og lærerne har gitt gode tilbakemeldinger etter ei ukes undervisning på 
matkultursenteret.    

Geitmyra matkultursenter for barn i Ringsaker har i 2019 hatt 225 kursdager for i alt 
1690 barn i alderen 4 – 15 år. Det har vært dagskurs for barn i barnehage og SFO, 
samt ukeskurs for grunnskoleelever på 6. og 9. trinn. Totalt har det vært holdt 297 
kursdager for i alt 4200 barn, unge og familier i Innlandet. 

 

 

 

  



21 
 

Kartlegging  
Det arbeides etter et helhetlig system for å kartlegge elevenes ferdigheter og 
kompetanse. Dette vises gjennom nasjonale og lokale prøver og kartlegginger. Noen 
av disse er dynamiske prøver som lærerne bruker kontinuerlig i vurderingsarbeidet. 
Andre prøver er øyeblikksbilder av elevens kompetanse på et gitt tidspunkt. Samlet 
sett skal dette gi lærer, elever og foresatte økt innsikt i og kompetanse om elevens 
faglige ståsted og utviklingspotensial.   
 
 
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 grunn-
lag 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 den enkelte elev har lært det siste året. Elevenes mestringsnivåer 
vises i figurene 1 - 8. Høyeste nivå er best resultat.  
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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 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Nasjonalt 50 50 50 
Ringsaker kommune 50 51 51 
Brøttum barne- og ungdomsskole 50 50 49 
Fagerlund skole 52 49 50 
Fagernes skole 41 39 43 
Gaupen skole * 46 55 
Hempa skole 49 50 47 
Kirkekretsen skole 51 58 57 
Kirkenær skole 52 53 53 
Kylstad skole * 51 43 
Lismarka skole  * * * 
Messenlia skole * * * 
Moelv skole 48 53 48 
Mørkved skole 53 53 52 
Nes barneskole 48 52 50 
Stavsberg skole 51 48 50 
Åsen skole * 51 46 

 
* Resultat unntatt offentlighet grunnet lavt elevtall og publiseringsregler.   

De gjennomsnittlige resultatene i lesing på 5. trinn i Ringsaker er høyere enn lands-
gjennomsnittet de to siste årene. Det er i tråd med kommunal målsetting. Elevene fra 
Gaupen, Kirkekretsen, Kirkenær og Mørkved presterer over landsgjennomsnittet, 
mens elevene fra Fagerlund, Nes og Stavsberg presterer likt med et nasjonalt 
gjennomsnitt. 

Det er stor spredning i resultatene mellom skoler, og for noen skolers del er det 
relativt stor variasjon i resultatene fra år til år. Samtidig ser en at noen skoler er 
stabilt høytpresterende. 
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Figur 1: Nasjonal prøve 5. trinn, lesing  

 
Andelen elever på mestringsnivå 3 er noe fallende. Det er samme tendens for elevene 
fra Ringsaker kommune som for et landsgjennomsnitt. 

  

 Tabell 6: Nasjonal prøve 8. trinn, lesing   

Utvalg  2017-2018 2018-2019  2019-2020 
Nasjonalt snitt 50 50 50 
Ringsaker kommune 49 50 48 
Brumunddal ungdomsskole 48 49 46 
Brøttum barne- og ungdomsskole 49 50 48 
Furnes ungdomsskole 49 51 50 
Moelv ungdomsskole 49 48 48 
Nes ungdomsskole  50 51 50 

 

Det samlede resultatet på nasjonale prøver i lesing for 8. trinn i Ringsaker er under et 
nasjonalt gjennomsnitt. Elevene fra Furnes og Nes presterer likt med lands-
gjennomsnittet.   
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Figur 2: Nasjonal prøve 8. trinn, lesing  

 
Det er flere elever på mestringsnivå 1 og 2 på 8. trinn i Ringsaker, og tilsvarende 
færre på mestringsnivå 4 og 5 sammenlignet med et nasjonalt snitt.  

 

Tabell 7: Nasjonal prøve 9. trinn, lesing   

Utvalg 2017-2018   2018-2019 2019-2020 
Nasjonalt snitt 54 53 54 
Ringsaker kommune 53 53 53 
Brumunddal ungdomsskole 53 52 53 
Brøttum barne- og ungdomsskole 57 56 56 
Furnes ungdomsskole 55 53 53 
Moelv ungdomsskole 51 51 51 
Nes ungdomsskole 54 53 53 

 

Samlet sett presterer elevene på 9. trinn i Ringsaker under landsgjennomsnittet på 
nasjonale prøver i lesing. Elevene fra Brøttum presterer over landsgjennomsnittet.  
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Figur 3: Nasjonal prøve 9. trinn, lesing  

 
 
Det er flere elever fra Ringsaker på mestringsnivå 3 og færre elever på mestringsnivå 
4 og 5, sammenlignet med landsgjennomsnittet for 9. trinn.   

  

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

Utvalg 8. trinn 2018-2019  9. trinn 2019-2020 
Nasjonalt snitt 50 54 
Ringsaker kommune 50 53 
Brumunddal ungdomsskole 49 53 
Brøttum barne- og ungdomsskole 49 56 
Furnes ungdomsskole 51 53 
Moelv ungdomsskole 48 51 
Nes ungdomsskole  51 53 

 

Prøvene på 8. og 9. trinn er identiske, og resultatutviklingen fra 8. trinn høsten 2018 
til 9. trinn høsten 2019 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. 
Samlet sett viser nasjonale prøver at elevene fra Ringsaker har svakere progresjon i 
lesing fra 8. til 9. trinn enn landsgjennomsnittet. Elevene fra Brumunddal har 
forventet progresjon og elevene fra Brøttum har betydelig høyere progresjon enn de 
andre skolene i kommunen og et gjennomsnitt for landet.  
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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 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Nasjonalt 50 50 50 
Ringsaker kommune 52 50 50 
Brøttum barne- og ungdomsskole 53 53 48 
Fagerlund skole 56 48 52 
Fagernes skole  49 38 44 
Gaupen skole * 51 57 
Hempa skole 53 49 48 
Kirkekretsen skole 47 55 50 
Kirkenær skole 49 54 52 
Kylstad skole * 52 48 
Lismarka skole * * * 
Messenlia skole * * * 
Moelv skole 50 52 50 
Mørkved skole  52 52 51 
Nes barneskole 52 52 49 
Stavsberg skole 55 46 49 
Åsen skole * 47 48 

 
* Resultat unntatt offentlighet grunnet lavt elevtall og publiseringsregler.  

Det kommunale snittet på nasjonale prøver i regning er likt med landsgjennomsnittet 
for 5.trinn. Det er i tråd med kommunal målsetting. Forskjellen mellom høyest og 
lavest presterende skole er stor. Elevene fra Fagerlund, Gaupen, Kirkenær og 
Mørkved presterer over landsgjennomsnittet, mens elevene fra Kirkekretsen og 
Moelv presterer likt med et gjennomsnitt for landet.   
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Figur 4: Nasjonal prøve 5. trinn, regning - mestringsnivå  

   
  
Det er sammenfallende fordeling på mestringsnivåene mellom elevene fra Ringsaker 
og det nasjonale snittet. Det er også en tendens at andelen høyest presterende elever 
fra Ringsaker har sunket de siste tre årene. 
 
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 stabilt de tre siste årene. Elevene fra Brumunddal 
og Nes presterer likt med landsgjennomsnittet.   

  

  

Utvalg 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Nasjonalt snitt 50 50 50 
Ringsaker kommune 49 49 49 
Brumunddal ungdomsskole 47 48 50 
Brøttum barne- og ungdomsskole 50 50 47 
Furnes ungdomsskole 48 50 49 
Moelv ungdomsskole 49 46 47 
Nes ungdomsskole 51 50 50 



28 
 

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 de tre laveste mestringsnivåene og færre på mestringsnivå 4 og 5, 
sammenlignet med et nasjonalt snitt.  
 
 
Tabell 11: Nasjonal prøve 9. trinn, regning  

Utvalg 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Nasjonalt snitt 54 54 54 
Ringsaker kommune 53 52 53 
Brumunddal ungdomsskole 51 51 53 
Brøttum barne- og ungdomsskole 54 56 53 
Furnes ungdomsskole 53 53 54 
Moelv ungdomsskole 53 51 51 
Nes ungdomsskole 53 54 51 

 
Elevene på 9. trinn presterer ett skalapoeng under landsgjennomsnittet på nasjonale 
prøver i regning. Det er en utvikling i riktig retning i forhold til den kommunale 
målsettingen. Elevene fra Furnes presterer likt med landsgjennomsnittet.  
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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 2 og 4, og færre på mestringsnivå 3 og 5 i forhold til et 
nasjonalt snitt. Det er en positiv utvikling sammenlignet med forrige år. Den relativt 
høye andelen elever på mestringsnivå 2 skyldes en reduksjon i antall elever på 
mestringsnivå 1 sammenlignet med forrige år. Det er også en positiv utvikling. 
  
Tabell 12: Progresjon nasjonal prøve regning 8. - 9. trinn  

Utvalg 8. trinn 2018-2019 9. trinn 2019-2020 
Nasjonalt snitt 50 54 
Ringsaker kommune 49 53 
Brumunddal ungdomsskole 48 53 
Brøttum barne- og ungdomsskole 50 53 
Furnes ungdomsskole 50 54 
Moelv ungdomsskole 46 51 
Nes ungdomsskole 50 51 

 
Prøvene på 8. og 9. trinn er identiske, og resultatutviklingen fra 8. trinn i 2018 til 9. 
trinn i 2019 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 samme faglige utvikling i regning som et gjennomsnitt for 
landet. Elevene fra Furnes har samme progresjon som landsgjennomsnittet, mens 
elevene fra Brumunddal og Moelv har bedre progresjon enn landsgjennomsnittet.  
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Engelsk  

  

 Tabell 13: Nasjonal prøve 5. trinn, engelsk  

Utvalg 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Nasjonalt 50 50 50 
Ringsaker kommune 52 51 51 
Brøttum barne- og ungdomsskole 48 51 51 
Fagerlund skole 57 52 52 
Fagernes skole * 44 43 
Gaupen skole * 50 54 
Hempa skole 52 55 48 
Kirkekretsen skole 47 55 45 
Kirkenær skole 50 51 57 
Kylstad skole * 51 46 
Lismarka skole * * * 
Messenlia skole * * * 
Moelv skole 50 49 49 
Mørkved skole 54 49 54 
Nes barneskole 49 49 51 
Stavsberg skole 54 52 53 
Åsen skole * 48 50 

 

* Resultat unntatt offentlighet grunnet lavt elevtall og publiseringsregler.  

Elevene på 5. trinn i Ringsaker presterer høyere enn landsgjennomsnittet på 
nasjonale prøver i engelsk. Det er i tråd med kommunal målsetting. Det er stor 
spredning mellom skolene.  

Elevene fra Brøttum, Fagerlund, Gaupen, Kirkenær, Mørkved, Nes 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 mestringsnivå 2 og færre på 
nivå 1, sammenlignet med landsgjennomsnittet. Andelen elever på mestringsnivå 3 er 
sammenfallende med det nasjonale snittet.   

 
Tabell 14: Nasjonal prøve 8. trinn, engelsk  

Utvalg 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Nasjonalt - 8. trinn 50 50 50 
Ringsaker kommune 48 49 49 
Brumunddal ungdomsskole 48 47 49 
Brøttum barne- og ungdomsskole 48 50 49 
Furnes ungdomsskole 49 51 49 
Moelv ungdomsskole 47 48 46 
Nes ungdomsskole 49 48 50 

 

Elevene fra Ringsaker presterer like under landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i 
engelsk for 8. trinn. Elevene fra Nes presterer likt med et gjennomsnitt for landet.   
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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 og 2 på 
nasjonale prøver i engelsk, og færre på nivå 4 og 5, sammenlignet med lands-
gjennomsnittet.  
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Resultatoppfølging 
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, og 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, slik at lærerne kan følge elevenes progresjon tett. 
Hovedmålet er å øke elevens læringsutbytte.  
 
 

 

 
I kvalitetsarbeidet er tall og statistikk viktig kunnskap, og det har vært ønskelig å 
benytte verktøy som gjør det mulig å sammenstille tall som gir god og målrettet 
styringsinformasjon. 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.  
 
Grunnlagsdokument for kartlegging av elevenes læringsutbytte i Ringsakerskolen 
(kap.11) er utviklet av skolelederne i fellesskap, og brukes aktivt på den enkelte skole 
før, under og etter kartleggingsprøver av et visst omfang. 
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Læringskaravaner 

Et viktig forum for kvalitetsdialogen i Ringsakerskolen er læringskaravanene. De ble 
etablert våren 2019, som del av satsingen Kultur for læring. 

Dette er samlinger der skoleledere og tillitsvalgte møter skoleeier. Karavanene er 
ment som arenaer der helhet og sammenheng i skolenes utviklingsarbeid synlig-
gjøres, med særlig vekt på arbeidet med Fagfornyelsen. Det skal være en støtte til 
utvikling og styrking av profesjonsfellesskapet i og på tvers av skoler, og styrke 
samarbeidet mellom tillitsvalgt, skoleleder og skoleeier. 

Hver skole deltar i en læringskaravane pr. semester. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema vår 2019 

Hva har vi lykkes med i Kultur 
for læring, og hvorfor? 

Hvilke utfordringer ser vi nå i 
lys av målene i Kultur for 
læring? 

Analyse av opprettholdende 
faktorer og forslag til tiltak. 

Hvilke utfordringer vil vi ha 
sparring på? 

 

 

Tema høst 2019 

Hvilke utfordringer ser vi i lys 
av Fagfornyelsen og utvikling 
av et profesjonelt 
læringsfellesskap? 

 

Med utgangspunkt i 
utfordringen dere har 
presentert, og de innspill dere 
har fått, hva skal dere gjøre 
fram til uke 6 – 2020? 
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Oppfølging av resultater på enkeltskoler 

Ved en av skolene i kommunen, med svake resultater over tid på nasjonale prøver for 
5. trinn, ble det vinteren 2019 igangsatt et utviklingsarbeid i regi av kommunalsjefen.  

Gjennom pedagogisk analyse under veiledning fra PPT, ble det utviklet delmål, 
strategier og tiltak for å heve elevenes leseferdigheter. Det videre arbeidet besto av 
gjennomføring av tiltak og oppfølging med prediksjon. Parallelt fikk personalet 
kompetanseheving av en skoleleder og en lærerspesialist fra en av kommunens skoler 
med gode resultater over tid. Utviklingsarbeidet ble evaluert opp mot målsettingen 
etter tre måneder. 

Etter nasjonale prøver for 5. trinn høsten 2019, ble det gjennomført en resultatdialog 
med alle ansatte. Resultatene gjennom flere år ble sammenlignet og satt i sammen-
heng med nasjonal kartleggingsprøve i lesing på 1. – 3. trinn. Personalet gjennomgikk 
materialet for å finne mønstre fra nasjonal kartlegging, med tanke på tidlig innsats.  

Lærerkollegiet har gjennom året utvekslet erfaringer fra utviklingsprosjektet og øvrig 
arbeid i leseopplæringen, i tillegg til kompetansedeling med bakgrunn i eksterne 
kurs. I dette arbeidet er det laget et årshjul for leseopplæringen med kartleggings-
prøver, punkter for resultatoppfølging, kompetanseheving og øvrig innhold i lese-
opplæringen.  

Resultatoppfølgingen ble planlagt gjennomført i form av en felles resultatdialog og 
prediksjon av resultater for nasjonale prøver på 5. trinn. Andre kartleggingsprøver tas 
tre ganger pr. år for å måle framgang og for å tilpasse undervisningen til den enkelte.  

Den interne skoleringen resulterte i en endring av skolens praksis knyttet til bruk av 
og arbeid med tekster i leseopplæringen. Dette innebærer at det må arbeides mer 
med formålstjenlige lesestrategier på genuine tekster under veiledning, samt øke 
elevenes lyst til å lese ved å sørge for tilgang på gode bøker, motivasjon for lesing, 
avsatt tid til lesing i skoledagen og aktivering av foreldreoppfølging.  

 

Nye læreplaner 

Høsten 2020 innføres et nytt læreplanverk under navnet LK-20. Læreplanverket 
består av overordnet del, fag- og timefordelingen og læreplaner i fag. Med nye lære-
planer skal elevene lære mer gjennom å lære bedre. Samtidig får skolen et verdiløft. 
Det er den største endringen av skolens innhold siden Kunnskapsløftet i 2006. 

Skolene i Ringsaker forbereder seg på innføringen av de nye læreplanene. Skoleeier 
har laget et særtrykk av Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen 
(2018), og av Rammeverk for grunnleggende ferdigheter (2019), som skolene har 
arbeidet grundig med. 

De fem grunnleggende ferdigheter; digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne 
lese, å kunne skrive og å kunne regne, er nødvendige redskaper for læring og faglig 
forståelse. De er også viktige for utviklingen av elevenes identitet og sosiale 
relasjoner, og for å kunne delta i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Gjennom 
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systematisk arbeid for å forbedre elevenes grunnleggende ferdigheter, vil flere elever 
være i stand til å bruke sin kompetanse i møte med morgendagens samfunn. 

Det er et mål at alle elevene i Ringsaker tilegner seg og anvender grunnleggende 
ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig og digitalt, slik at de mestrer 
utfordringer og løser oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. 

Utdanningsdirektoratets fagsider (www.udir.no) har gjennom lang tid vært en kilde 
til kunnskap og inspirasjon for alle som arbeider med undervisning og læring, særlig 
med tanke på Fagfornyelsen. Skolene i Ringsaker har benyttet disse fagsidene der de 
blant annet har kunnet arbeide med ny læreplanstruktur, kompetansebegrepet, 
dybdelæring, grunnleggende ferdigheter og vurdering. En forventer at innføring av 
nye læreplaner vil ha innvirkning på elevenes læringsutbytte i de ulike fag.  

 

Skoleeiers særtrykk av overordnet del og rammeverk for grunnleggende ferdigheter.   

 

 

  

 

 

Rammeverk 
for grunnleggende ferdigheter 
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Avgangsresultater  
Eksamenskarakterene er indikatorer som uttrykker nivået på elevenes læringsutbytte. 
Det gjennomføres skriftlig eksamen i fagene norsk, engelsk og matematikk.   

 
 
Skriftlig eksamen  
 
Tabell 15: Skriftlig eksamen  

Skriftlig eksamen 
  Matematikk Norsk Engelsk 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
Brumunddal 3,1 3,5 3,6 3,6 3,3 3,4 3,7 3,5 3,4 
Brøttum 3,4 3,9 3,6 3,3 3,3 3,0 3,8 4,4 3,9 
Furnes 3,2 3,6 3,8 3,1 3,3 3,5 3,8 3,8 3,5 
Moelv 3,4 4,2 3,6 3,5 3,6 3,2 3,5 3,2 3,7 
Nes 3,4 3,5 3,9 3,4 2,9 3,8 4,4 3,4 3,9 
Ringsaker 3,2 3,7 3,7 3,4 3,3 3,4 3,8 3,6 3,6 
Hedmark 3,4 3,6 3,7 3,3 3,4 3,3 3,7 3,6 3,7 
Landet 3,4 3,6 3,6 3,4 3,5 3,4 3,8 3,7 3,8 

 
Resultatene fra skriftlig eksamen på ungdomstrinnet presenteres som gjennomsnitts-
resultater 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.  

  

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 3,2 i 2017 til 3,7 i 2019. Det er bedre enn utviklingen for fylket og for 
landet. Resultatene fra 2019 er 0,1 over landsgjennomsnittet. Brumunddal, Furnes og 
Nes ungdomsskoler har forbedret eksamensresultatene i matematikk betraktelig fra 
2017 til 2019.  
 
 Figur 10: Utvikling skriftlig eksamen, norsk   

 
 
Norsk  
Eksamensresultatet i norsk for 2019 er likt med landsgjennomsnittet og 0,1 over 
snittet for Hedmark. Det er en særlig positiv utvikling ved Nes ungdomsskole.  
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 Figur 11: Utvikling skriftlig eksamen, engelsk  

 
 
Engelsk  
Resultatet på skriftlig eksamen i engelsk er 0,2 under landsgjennomsnittet og 0,1 
under snittet for Hedmark. Det er en nedgang på 0,2 fra 2017 til 2019. 

  

Standpunktkarakterer skriftlig  
 
Tabell 16: Standpunktkarakterer skriftlig 

 
 

Forholdet mellom standpunktkarakterer og eksamenskarakterer vil svinge noe fra år 
til år, og det er normalt at standpunktkarakterene ligger noe høyere enn eksamens-
resultatet. I matematikk ligger standpunkt 0,2 under eksamenskarakteren. 

 
  

  Matematikk Norsk Engelsk 
  2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
Ringsaker  3,2 3,4 3,5 3,8 3,9 3,8 3,9 3,9 3,8 

Hedmark  3,5 3,6 3,6 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0 3,9 

Landet 3,5 3,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 
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Grunnskolepoeng  
 
Grunnskolepoeng beregnes ved å addere alle avsluttende karakterer på vitnemålet – 
standpunkt og eksamen – og dividere på antall karakterer. Deretter multipliseres 
gjennomsnittet med 10.   
  
Figur 12: Utvikling i grunnskolepoeng, Ringsaker  

 
Figur 12 viser utviklingen i grunnskolepoeng fra 2012 til 2019. Elevene fra Ringsaker 
har en god utvikling og nærmer seg et gjennomsnitt for landet. Fra 14/15 til 18/19 
gikk elevene fra Ringsaker gått fram to grunnskolepoeng mens det nasjonale snittet 
økte med 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 (VGO) 
Tabell 17 og 18 viser i prosent hvor mange av elevene i Ringsaker som begynte i 
videregående opplæring (vgo), men sier ikke noe om graden av gjennomføring.  

Tabell 17: Overgangstall til videregående opplæring  

 
I 2019 gikk 98,3 prosent av elevene i Ringsaker direkte fra ungdomskolen til vgo. Det 
er høyere enn det nasjonale gjennomsnittet og snittet for Hedmark fylke (tabell 18).  
 
Tabell 18: Overgangstall til videregående opplæring (vgo) 2019  

 Ringsaker  Hedmark  Nasjonalt 
Elever (16 år) registrert i vgo samme år 
som avsluttet grunnskole. 98,3 97,1 97,4 

 
Andelen elever fra Ringsaker som begynner i videregående opplæring rett etter 
ungdomsskolen er noe høyere enn det nasjonale snittet.  
   

Gjennomstrømming i videregående opplæring  

Figur 14: Gjennomstrømming i videregående opplæring etter 5 år  

 
 
SSB tallene framstilt i figur 14 viser at gjennomstrømmingen i videregående 
opplæring etter fem år er forbedret med ca. 15 % siste ni år, og at gjennom-
strømmingen nå ligger over snittet for landet. Figuren viser elever tatt inn i et 
ordinært studieforløp. Elever tatt inn på individuelt grunnlag er ikke med i dette 
utvalget.  

Ringsaker kommune 2017 2018 2019 
Elever (16 år) registrert i vgo samme år 
som avsluttet grunnskole. 97,2 97,6 98,3 
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 Figur 15: Fullført og bestått i prosent av 2018-kullet, VG1 2018-2019  

 
Figur 15 viser at elevene fra Ringsaker i langt større grad enn landsgjennomsnitt og et 
gjennomsnitt for Hedmark, fullfører og består første året i videregående opplæring. 
Særlig gjelder det for elevene på studieforberedende utdanningsprogram, Vg1. 

 

Læringsmiljø  
Alle elever har rett til et godt læringsmiljø. Med læringsmiljø mener vi de samlede 
kulturelle, relasjonelle og fysiske forhold på skolen som har betydning for elevenes 
læring, helse og trivsel.  

Et godt læringsmiljø er en forutsetning for elevenes faglige og sosiale utvikling. Gode 
læringsmiljø danner grunnlaget for kapasiteten til å lære, gir livsmestring og god 
psykisk helse.  

Gode og inkluderende læringsmiljø og lærerens kompetanse i klasseledelse er viktig 
for alle elevers utvikling, men spesielt for elever som strever faglig og/eller sosialt. 
Det er læreren som 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.    

Et godt læringsmiljø kjennes ved at: 
 

- skolen har en god ledelse som kontinuerlig arbeider med å forbedre ulike sider 
ved læringsmiljøet og har gode rutiner for arbeid mot mobbing. 

- skolen har utviklet en god klasseledelse preget av gode relasjoner mellom lærer 
og elev. 
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- skolen har positive relasjoner mellom elevene og en kultur for læring blant 
elevene. 

- skolen har gode relasjoner og et godt samarbeid med foreldrene. 
 
Et godt, inkluderende læringsmiljø fremmer ikke bare elevenes læring, det legger 
også grunnlaget for at elevene kan bli trygge, kreative og selvstendige.  
 
 

 
Hjerterommet ved Stavsberg skole. 

 

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.  

Spørsmålet under faglig utfordring er: får du nok utfordringer på skolen?   

Spørsmålene under vurdering for læring dreier seg i hovedsak om hvorvidt lærerne 
forklarer mål og vurderingskriterier for elevene, og om de får tilbakemeldinger på det 
de gjør bra og hva de kan gjøre for å bli bedre i fagene. 
 

Tabell 19: Faglig utfordring  

Faglig utfordring 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Nasjonalt snitt 4,15 4,17 4,16 4,15 4,14 
Ringsaker kommune  4,22 4,28 4,24 4,18 4,17 
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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 2019-2020 
Nasjonalt snitt 3,97 3,97 3,95 3,94 3,90 
Ringsaker kommune  3,96 3,97 3,90 3,82 3,88 

 
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 så 
vidt under det nasjonale snittet, men med en framgang fra forrige skoleår.  

 

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 2019 viser at det er nedgang i forekomsten av mobbing og 
krenkende atferd på barnetrinnet, sammenlignet med elevundersøkelsen fra høsten 
2018.  For ungdomstrinnet er tallet noe høyere enn siste år.  

  
Tabell 21: Mobbing av andre elever 

 

Elevundersøkelsen 2019 for Ringsaker viser en lavere forekomst av mobbing på 7. 
trinn enn det nasjonale gjennomsnittet. For 10. trinn er forekomsten høyere i 
Ringsaker enn det nasjonale snittet. Et flertall av skolene har liten eller svært liten 
forekomst av mobbing av andre elever. For barneskolene viser resultatene fra elev-
undersøkelsen 2019 en betydelig forbedring sammenlignet med 2018. 

Samtidig viser resultatene fra elevundersøkelsen ved flere av ungdomsskolene at det 
er elever som rapporterer om at de har blitt mobbet i form av å bli kalt stygge ting og 
ertet på en sårende måte på skolen, eller at de har blitt holdt utenfor og baksnakket. 
Disse elevene svarte at det som oftest var noen fra klassen eller fra andre klasser på 
skolen som sto bak mobbingen. For de elevene det gjelder er dette alvorlig og det 
krever tett oppfølging fra skolenes side.  

Elevundersøkelsen, mobbing på skolen, 
skoleåret 2019/2020 

Nasjonalt Ringsaker 
kommune 

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste 
månedene? (prosent)       7. trinn 5,7 3,5 

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste 
månedene? (prosent)       10. trinn 4,5 5,9 
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Tabell 22: Mobbet av voksne  

 
Resultatet fra elevundersøkelsen 2019 viser en redusert forekomst av mobbing fra 
voksne sammenlignet med forrige undersøkelse. Resultatene er under det nasjonale 
gjennomsnittet. Et flertall av skolene har ingen forekomst av mobbing fra voksne.  

I de tilfellene der elever har svart at de er blitt mobbet av voksne, svarte elevene at 
mobbingen skjedde gjennom at den voksne sa sårende ord, at den voksne lo av meg 
på en sårende måte 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 hvis skolen får kjennskap til dette.   
 

Tabell 23: Mobbet digitalt 

 
Resultatet fra elevundersøkelsen for Ringsaker viser mindre forekomst av digital 
mobbing enn det nasjonale snittet for 7. trinn, og en høyere forekomst på 10. trinn. Et 
flertall av skolene har liten eller ingen forekomst av digital mobbing.  

De som har svart at de er digitalt mobbet, oppgir å bli kalt stygge ting, baksnakket og 
ertet. De opplever dette sårende.   

Forebygging av digital mobbing og krenkelser på nett handler om å lære barn og unge 
dømmekraft i tillegg til etisk og mellommenneskelig forståelse. De må få kunnskap 
om eget og andres personvern, hvordan teknologi og tjenester fungerer, hvordan de 
kan brukes og hvilke konsekvenser de kan få. Barn og unge må bli bevisst sin tilstede-
værelse på nettet, få kunnskap om hva de kan gjøre for å stoppe digital mobbing, og 
hvor de kan henvende seg. Dette er et sentralt element i Digitaliseringsstrategien for 
grunnopplæringen i Ringsaker, jf. k. sak 28/18.  

En grundig gjennomgang av resultatene for den enkelte skole er nødvendig for å 
kunne iverksette målrettede tiltak for enkeltelever. Kjennskap til og tilsyn med 
elevene må alltid ha høy prioritet i arbeidet med å avdekke mobbing og krenkelser. 
De som svarer at de er blitt mobbet er delt i sine tilbakemeldinger om skolen har gjort 

Elevundersøkelsen, mobbet av voksne, 
skoleåret 2019/2020 

Nasjonalt Ringsaker 
kommune 

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste 
månedene? (prosent)       7. trinn 1,4 0,8 

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste 
månedene? (prosent)     10. trinn 2,9 1,6 

Tabell 23: Digital mobbing  Elevundersøkelsen, mobbet digitalt, skoleåret 
2019/2020 

Nasjonalt Ringsaker 
kommune 

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste 
månedene? (prosent)       7. trinn 2,1 1,9 

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste 
månedene? (prosent)       10. trinn 2,3 3,1 
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noe for å hjelpe. Noen sier at de voksne ikke visste noe, mens andre sier skolen gjorde 
noe og at det enten ikke hjalp, eller hjalp noe.  

Disse tilbakemeldingene viser viktigheten av skolens plikt til å følge med, for å sikre 
elevene et trygt og godt skolemiljø. I mange tilfeller er det vanskelig å avdekke 
krenkelser der skolen ikke konkret blir gjort kjent med hva som foregår. 

Et tiltak etter elevundersøkelsen i 2018 var vedtaket om å innføre det digitale 
kartleggingsverktøyet SPEKTER. Det er en ikke-anonym undersøkelse til bruk på 
klassenivå for å avdekke relasjoner og sosiale forhold. Ringsaker kommune inngikk 
avtale om iverksettelse av dette verktøyet i skolene høsten 2019, men Datatilsynet la 
ned forbud om bruk av den digitale versjonen av verktøyet etter en klagesak i en 
kommune. Datatilsynet mener SPEKTER er i strid med kravet til personvern. 

Arbeidet med skolens læringsmiljø er fulgt opp i elevsamtaler, styrking av tilsyns-
rutiner, tydeliggjøring av hva som kjennetegner et godt skole- og læringsmiljø samt 
utarbeidelse av rutiner for oppfølging av et trygt og godt skolemiljø. Et godt 
skole/hjem samarbeid er viktig for at de voksne rundt barn og unge kan stå sammen 
om tiltak og som gode rollemodeller for elevene.  

Gjennom skoleledermøter har skoleeier videreført arbeidet med forebyggende tiltak 
og forståelse av lovverket. Skolene i Ringsaker videreutvikler kompetanse til å 
håndtere saker som etter gjeldende regelverk krever mye oppmerksomhet og 
dokumentasjon. Det legges ned en betydelig innsats fra skolelederne og lærerne i 
oppfølging av elevenes læringsmiljø. 

I saker der det foreligger klager eller henvendelser om at elever ikke opplever å ha det 
trygt og godt på skolen og hvor foresatte har meldt saken til fylkesmannen, følger 
skoleeier opp enkeltskoler gjennom hele saksforløpet.  

I 2019 er ni saker meldt til Fylkesmannen vedrørende trygt og godt skolemiljø. Alle 
sakene er avsluttet fra Fylkesmannens side. Selv om saker er til behandling hos 
fylkesmannen, følges sakene opp av skolen. 
 
I LK 20 er digital dømmekraft et sentralt tema, som en konsekvens av at samfunnet i 
stadig større grad digitaliseres. Videre har arbeidet med digital mobbing vært tatt opp 
på foreldremøter ved ungdomsskolene og på kommunale fagdager i regi av 
Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT).  
 
Trivsel  

 Tabell 24: Trivsel  

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

Elevundersøkelsen, trivsel, skoleåret 
2019/2020 

Nasjonalt Ringsaker 
kommune 

Trives du på skolen?  (prosent)       7. trinn 4,3 4,2 
Trives du på skolen?  (prosent)       10. trinn 4,1 4,2 
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Trivselsledere på Mørkved skole 
Mørkved skole har siden høsten 2015 vært deltaker i Trivselsprogrammet 
(https://trivselsleder.no). Her får elevene på 5.-7.trinn mulighet til å søke om å 
være trivselsleder. Hvert halvår blir det valgt ca. 20 elever fra de tre trinnene. 
Disse får opplæring i det å være trivselsleder gjennom kursdager. En lærer på 
skolen koordinerer og har ansvar for dette arbeidet.  

Trivselslederne legger til rette for økt aktivitet i friminuttene slik at alle elever skal 
føle seg inkludert og ha det trygt på skolen. Trivselslederne iverksetter ulike 
aktiviteter og lek på bestemte områder på skolen. De bærer synlige vester og 
passer på at alle som ønsker å delta får lov til dette. På Mørkved skole har trivsels-
lederne ansvar for aktiviteter i det store friminuttet midt på dagen fra mandag til 
torsdag. 

Trivselsprogrammet har som mål å skape og videreutvikle et godt psykososialt 
miljø for elevene på Mørkved skole. Dette skal gi utslag i økt trivsel, økt og mer 
variert aktivitet i friminuttene, bygge vennskap, forebygge konflikter og mobbing 
samt gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever. 

 

 
 
 
 
Lars Erik Pedersen 
assisterende rektor 
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Psykologisk førstehjelp  

Arbeidet med å styrke barns og unges psykiske helse har fortsatt høy prioritet i 
Ringsaker kommune. Barnehager og skoler er viktige arenaer for dette arbeidet. Barn 
og unge som strever med å mestre livene sine trenger varme, kloke voksne som kan gi 
dem støtte og veiledning.  

Gjennom den kommunale satsingen på Grønne tanker – glade barn i barnehagen og 
Psykologisk førstehjelp i grunnskolen, har ansatte i barnehager og skoler mulighet til 
å øke sin kompetanse om hvordan de kan gi barn språk, kunnskap og ferdigheter i 
vanskelige situasjoner.  

PP-tjenesten har i 2019 jobbet med videreføring og styrking av kompetansen hos 
ansatte i barnehager og skoler, slik at de kan bidra til økt bevissthet om tanker og 
følelser hos barn og unge. Innsikt i og bruk av selvhjelpsverktøyene Grønne tanker – 
glade barn og Psykologisk førstehjelp kan bidra til at psykisk strev hos barn og unge 
lettere kan fanges opp, samt forebygge at dette fester seg hos barna.  

 

Følgende tiltak er gjennomført: 

• Erfaringsseminar i april 2019 
Seminaret ble gjennomført våren 2019 med ca. 30 ansatte fra barnehage og 
grunnskole. Metodikken Open Space ble benyttet, og deltakerne valgte selv hvilke 
tema de ville fordype seg i. Evalueringene viste at det ble opplevd som nyttig å 
dele erfaringer på tvers av enheter, og at temaene var gjenkjennbare på tvers av 
aldersgrupper. 
 

• Veiledning og bistand til personale 
Enhetenes behov for veiledning og bistand drøftes i fast samarbeidstid med 
barnehager og skoler. Det er gjennomført flere fagøkter, hvor gjennomgang og 
repetisjon av hovedprinsippene bak Psykologisk førstehjelp samt erfaringsdeling 
har vært tema. 
 

• Veiledning av lærere 
Individuell veiledning og bistand til gjennomgang av undervisningsopplegg. 
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 Skolefravær  

Tilstedeværelse på skolen er viktig for faglig, personlig og sosial utvikling. 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. 

Fastsatt felles kommunal rutine for fraværshåndtering skal bidra til å forebygge 
skolefravær og sikre at elever med fravær 
blir fulgt opp. Denne rutinen revideres i 
2020. Nåværende rutine ligger på 
kommunens nettsider. Skolene har ansvar 
for å registrere fravær i det skole-
administrative systemet IST SKOLE, og 
fravær skal meldes fra foresatte til skolen 
gjennom meldingstjenesten Transponder.  

I SLT-arbeidet i kommunen er forebygging 
av fravær ett av flere områder det arbeides 
med gjennom åtte oppvekst-team som 
møtes månedlig. Disse oppvekstteamene er 
arena for tverrfaglig og tverretatlig 
samarbeid, og fravær ved skolene drøftes 
fortløpende.  

I 2019 ble det opprettet en tverrfaglig 
ressursgruppe for å forebygge skolefravær 
med formål å identifisere risikofaktorer, 
bidra til kompetanseheving og videreutvikle 
det tverrfaglige samarbeidet. I november 
2019 ble den første av to planlagte fagdager 
med tema skolefravær gjennomført. 

Ved skolene oppleves det at flere foresatte søker barna fri i forbindelse med ferie og 
reiser utenom skolens ferie. Dette er en lite ønsket utvikling. Samlet sett er fraværs-
situasjonen i Ringsakerskolen likevel forholdsvis stabil. Det store flertallet av elevene 
har ikke bekymringsfullt fravær.  Det er likevel all grunn til å følge opp de enkelt-
tilfeller der elever av ulike årsaker har stort fravær, fordi dette kan få uheldige 
konsekvenser for faglig utvikling og videre skolegang. Derfor er tidlig innsats viktig. 
Helsestasjon, barnevern, PP-tjeneste og skolenes oppvekstteam er viktige 
samarbeidspartnere i dette arbeidet.  
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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 som inkluderer 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 lite tilpasset opplæring i den ordinære undervisningen, 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 spesial-
undervisningen skal gi ønsket effekt, må det være tett sammenheng mellom ordinær 
opplæring og spesialundervisning. Det kan nås med 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 har behov for  
            det.  
  

 

Spesialundervisning i Ringsakerskolen  

 Figur 16: Prosentandel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning  
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Figur 16 viser utviklingen av 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 2019. 
Utviklingen i Ringsakerskolen har snudd fra en jevn nedgang mellom 2012 og 2014 til 
en stigning fra 2014 fram til forrige skoleår. Skoleåret 2019-2020 går andelen elever 
med spesialundervisning ned. Mer tilpasset opplæring innenfor klassens ramme 
kompenserer for et spesialpedagogisk behov for mange av skolens elever. 
 
 
Figur 17: Andel elever med vedtak om spesialundervisning   

 
Figur 17 viser at ca. 5 % av elevene på 1.-4. trinn har vedtak om spesialundervisning. 
Det er en jevn økning fra 2014 til 2019. Omfanget av spesialundervisning øker også 
på mellomtrinnet og ungdomstrinnet fra 2014. På ungdomstrinnet snudde denne 
utviklingen i 2017 og har flatet ut det siste året. Det kan være et bilde på at tidlig 
innsats gir seg utslag i mindre behov for spesialundervisning senere i skoleløpet. Fra 
2019 reduseres spesialundervisning på barnetrinnet.    
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Organisering av spesialundervisningen ved Fagerlund skole 
Fagerlund skole har som mål at alle elever i størst mulig grad skal få sitt 
pedagogiske og spesialpedagogiske tilbud innenfor et inkluderende fellesskap.  

 

«Tilpasset opplæring gjelder alle elever, og skal i størst mulig grad skje gjennom 
variasjon og tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesskapet.» 
(Regjeringen 01.09.2017)  

 

Alle elever skal være del av et klassefellesskap, faglig og sosialt. For elever som av 
ulike årsaker har behov for individuelle tilpasninger, har skolen et pedagogisk 
støttesystem med blant annet tilbud om intensive lesekurs, tilgang til helsesøster, 
Ny Start (for skriftspråklig utvikling), grupper ledet av sosiallærer og alternative 
undervisningsarenaer for elever som trenger avveksling fra teoretiske fag.  

Skolen har en spesialpedagog med ansvar for elever med Individuell Opplærings-
plan (IOP) tilknyttet hvert trinn. Spesialpedagogen deltar i trinnets samarbeidstid, 
slik at det blir et tett samarbeid om planlegging, gjennomføring og evaluering av 
undervisningen. God organisering av planleggingen med tydelige avtaler om 
ansvarsfordeling og deling av undervisningsopplegg, er viktig for å få gjort 
nødvendige tilpasninger i klasserommet.  

Alle lærere med ansvar for spesialundervisning danner et spesialpedagogisk team 
sammen med rektor og sosiallærere. Disse har jevnlige møter. PP-tjenesten deltar 
fast på disse møtene. Skolens lærere bruker spesialpedagogisk team ved behov, for 
drøfting av tiltak i forhold til enkeltelever eller elevgrupper.  

Skolen har, i samarbeid med PP-tjenesten, utarbeidet en plan for tilpasset 
opplæring i et inkluderende fellesskap ved Fagerlund skole. Planen inneholder mål 
og retningslinjer for praksis. Den gir en oversikt over skolens pedagogiske støtte-
systemer og en konkretisering av nøkkelstrategier for inkluderende undervisning.  

 

Kari Storihle Ødegård 
rektor  

Skolene har plikt til å gi tilpasset opplæring ut fra elevenes evner og 
forutsetninger. Det innebærer også å tilpasse tilbudet til elever med stort 
læringspotensial. 

 
Meld. St. 6 (2019 – 2020): Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i  
    barnehage, skole og SFO.  
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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 verdier og et felles forsknings- og erfaringsbasert 
kunnskapsgrunnlag. I 2019 er det jobbet med ulike kunnskapsutviklende prosesser 
og tiltak som har til hensikt å bygge sterke profesjonsfellesskap i Ringsakerskolen. 

 

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. 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.  

En annen prosess er læringskaravaner som gjennomføres to ganger pr. år. Her 
møtes tre og tre skoler med leder og tillitsvalgt. Hver skole presenterer sitt arbeid og 
presentasjonen ender i en problemstilling der de ber om innspill/veiledning. 
Kommunalsjef, skolefaglige rådgivere, PPT og eksterne fagmiljøer deltar.  Disse 
møteplassene sikrer god dialog mellom skoleeier og skolene, og åpner opp for at 
skolene lærer av hverandre.  

Møtene skal være lærende. Det innebærer trening på å gjennomføre møter som er 
fokuserte, informerte og engasjerte – profesjonelle møter der en støtter og utfordrer 
hverandre med utgangspunkt i erfaring og teori.  

Kravet til kunnskapsbasert praksis forsterkes i LK 20. 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 
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profesjonsstudier på OsloMet, og PhD-prosjektet har som mål å utvikle kunnskap om 
hvilke kulturer og strukturer skolene må etablere til støtte for lærernes kollektive 
profesjonsutvikling. En kunnskap som bygger og fornyer lærernes felles kunnskaps-
base.   

I samarbeid med kommunene Løten, Hamar og Stange, og fagmiljøet på Høgskolen i 
Innlandet (HINN), er det 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 arbeidsgiver-
relatert ledelsesutvikling. Prosjektet er regionalt og ledes faglig av Louise Stoll, 
professor of Education, London Centre for Leadership in Learning.   

Som en del av CLLP utvikles det en samarbeidskultur på tvers av skoler og på tvers av 
kommuner. Undersøkende besøk gjennomføres hos hverandre og det jobbes i ulike 
strategigrupper, blant annet med utarbeidelse av planer og oppsett av aktuelle tema. 
Det bygges relasjoner mellom skoleledere i nabokommuner. På den måten utvides 
profesjonsfellesskapet. 

En viktig del av arbeidet med CLLP innebærer at alle skoleledere utvikler hver sin 
TOC (Theory of Change). Dette er et planleggingsverktøy der skolene tydeliggjør 
hvilke mål de har. Deretter beskrives hvilke endringer som må skje på ulike nivå i 
organisasjonen, før konkrete tiltak iverksettes. I sum skal disse endringene bidra til at 
målet blir nådd. Verktøyet egner seg godt til å involvere ansatte i planprosesser, og 
bidrar til at tiltakene alltid ses sammen med målet.  
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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 overordnet del av det nye læreplanverket 
kommer kravene til kompetanse hos lærerne blant annet til uttrykk i planverkets 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 2019 deltar 42 lærere og ledere i en eller annen statlig 
finansiert etter- og videreutdanning. I perioden 2012 til 2019 har i alt 229 lærere og 
skoleledere fra Ringsaker tatt videreutdanning tilsvarende 30 studiepoeng eller mer, 
noe som er et betydelig kompetanseløft for kommunen.   

 
Tabell 25: Videreutdanning av lærere og ledere 2012- 2019 

  Matematikk  
Regning 

Naturfag Norsk Lesing Engelsk Andre fag   Rektor- 
utdanning 

2012 3   1 2 2   2 
2013 3     2 2 1 3 
2014 15 4     2 1 1 
2015 12 7 1 2 6 4 1 
2016 9 1 8 1 9 2 2 
2017 13   4 2 11 6 2 
2018 3 2 11 2 5 9 2 
2019 8   10 1   14 3 

Sum 66 14 35 12 37 37 16 
 
 
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 veileder-
utdanning. Veilederkorpset tilbyr gruppeveiledning og individuell veiledning til alle 
nyutdannede lærere. Skoleåret 2019–2020 deltar 15 nyutdannede lærere i 
veiledningsordningen.  
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Lærerspesialister 

Det er for tiden 18 lærerspesialister fordelt på ti skoler i Ringsaker. Ni av dem ved 
barneskoler og ni ved ungdomsskoler. I løpet av de tre siste årene har 12 av dem tatt 
videreutdanning i norsk, matematikk eller profesjonsfaglig digital kompetanse, med 
60 studiepoeng over to år. Disse lærerne har undervisning som sin hovedoppgave, 
men skal også bidra til kollektiv kunnskapsutvikling gjennom veiledning av kollegaer 
og det lokale arbeidet med skoleutvikling. 
 
Formålet med ordningen som lærerspesialist er at dyktige lærere opplever faglige 
utviklingsmuligheter og ønsker å fortsette å undervise. Funksjonen skal også bidra til 
å styrke det kollektive profesjonsfellesskapet og utvikle skolen som lærende 
organisasjon. 

I tillegg til undervisning kan lærerspesialisten ha flere andre oppgaver som er 
relevante innenfor spesialistområdet. Eksempler på oppgaver kan være: 

• Å være faglig oppdatert på skoleutvikling, forskning og didaktikk. 
• Å vurdere behovet for, og ta initiativ til, at det gjennomføres faglig skolebasert 

vurdering. 
• Å vurdere behovet for, og ta initiativ til, at det gjennomføres arbeidsplass-

basert kompetanseheving og kollegaveiledning. 
• Å vurdere behovet for, og ta initiativ til, og lede faglige prosjekter. 
• Å samarbeide med universiteter og høyskoler i utviklingsprosjekter. 
• Å bidra til utviklingsarbeid knyttet til tidlig innsats, andrespråkspedagogikk 

eller pedagogisk bruk av IKT. 

 

I Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på – inkluderende fellesskap i barnehage, skole og 
SFO presenterer Kunnskapsdepartementet regjeringens mål om lærerspesialister i 
begynneropplæringen. Regjeringen vil innføre en plikt for kommunene til å sørge for 
at alle skoler skal ha tilgang på lærerspesialist i begynneropplæring på 1.-4.trinn 
innen 2025. 

Dette vil få konsekvenser for rekrutteringen av lærerspesialister i Ringsakerskolen i 
årene framover. 
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Lærerspesialistutdanning i norsk 
Fra 2017 - 2019 var jeg student ved lærerspesialistutdanningen i norsk ved 
Universitetet i Stavanger. Studiet forutsatte 60 studiepoeng i norsk og var på 
masternivå. 
 
Todelt studium 
I tillegg til å være videreutdanning i norsk, inneholdt studiet også komponenter 
om utviklingsarbeid og om rollen som lærerspesialist. Studiet var praksisretta på 
den måten at det var stort fokus på studentenes egen utvikling som norsklærere. 
Alle oppgavene vi jobba med underveis var retta mot egen praksis, med utprøving 
av ny kunnskap. 
  
Norskfaglig 
Det var helt klart den norskfaglige delen som var størst, med mange ulike emner. 
Som lærer i småskolen opplevde jeg i begynnelsen at temaene passa bedre for 
eldre elever, da svært lite var retta mot begynneropplæringa. Men etterhvert 
skjønte jeg at det var jeg som måtte endre mitt tankesett til hvordan jeg kunne 
bruke norskfaglig tankegang også på 1.trinn. 
 
Norskfaget har sitt særpreg med sin kultur, sin historie, sine sjangre og sitt språk. 
Lesing og skriving er ikke bare verktøy for å lære andre fag. Det har verdi i seg selv 
å ta elevene med inn i litteraturens verden. Etterhvert lærte vi også mer spesifikt 
om hva forskning sier er viktig og nødvendig i elevenes møte med skriftkulturen. 
 
Temaene vi lærte om var mangfoldige: 

• Norskfagets plass i skolen. 
• Estetisk lesing av skjønnlitteratur og litterære samtaler. 
• Literacy-begrepet. 
• Grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving og muntlighet. 
• Flerspråklighet i skolen. 
• Vurdering av lesing og skriving, blant annet nasjonale prøver i lesing. 
• Målstyrt planlegging av undervisning. 
 
Oppdatert forskning - faglig ballast 
Det har vært særlig nyttig å bli oppdatert på ny forskning. Det å sette forskningen i 
sammenheng med egen praksis, har gitt meg et kritisk blikk på egen undervisning. 
Oppgavene jeg har skrevet, og særlig forskningsoppgaven, har bidratt til at jeg ser 
etter «bevis» på elevenes læring. Ny kunnskap om hva som fungerer, har også 
endra min undervisningspraksis. 
 
Rollen som lærerspesialist 
Som et resultat av studiet, har jeg blitt mye tryggere i rollen som lærerspesialist. 
Kunnskap om hva slags funksjon «expert teachers» kan ha, og hva som gjør dem 
til det, gjør meg sikrere i arbeidet med kolleger. Jeg tør å være den som stiller 
kritiske spørsmål og å lede utviklingsarbeid i kollegiet. Det hjelper også å ha fått 
tyngre faglig ballast. Nå kan jeg støtte mine valg på faglige, kunnskapsbaserte 
begrunnelser. 
 
Solveig Herigstad Schjerpen  
lærerspesialist i norsk ved Stavsberg skole 
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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.   

Det er et uttalt mål at praksis på alle nivå i utdanningssystemet skal være forsknings-
basert. 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 utdannings-
systemet for å forbedre den pedagogiske praksisen.  

•          Styrende myndigheter, forvaltningen, høyere utdanning og interesse-
organisasjoner 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. Det ble foretatt 
ny kartlegging høsten 2018 og en siste vil gjennomføres høsten 2020. Resultatene 
tolkes, analyseres og drøftes av både skoleeier, skoleledelse og lærere, og danner 
grunnlag for tiltak og strategier i skolene. 
  
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. Alle skolene har 
gjennomført opplæring i Pedagogisk analyse, et verktøy som bidrar til struktur i 
skolenes utviklingsarbeid og gjennomført kompetansepakka Motivasjon og mestring.  
Arbeidet er skolebasert og lærerne jobber i kollegagrupper med å tilegne seg teori og 
reflektere over egen praksis sammen med kollegene sine, i tråd med arbeidsformer 
som kjennetegner profesjonelle læringsfellesskap.  
 
I 2019 har arbeidet med Kultur for læring vært rettet mot forberedelse av LK -20. 
Blant annet er det arrangert skolelederseminar om læreplanforståelse og utviklet 
kompetansepakke for lærere og skoleledere om de nye læreplanene. Elevrollen er i 
endring, og et hovedmål for de nye læreplanene er å skape relevant opplæring. 
Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye 
utfordringer. Samfunnet trenger barn og unge som reflekterer, er kritiske, kreative og 
utforskende. 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.  
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Digitale ferdigheter og kompetanse 

Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen i Ringsaker kommune 2018-2021 ble 
vedtatt i kommunestyret 18. april 2018, jf. k.sak 28/18. 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 arbeids- og samfunnsliv.   
 
Rammeverk for grunnleggende ferdigheter definerer de fem grunnleggende 
ferdighetene, skisserer deres funksjon og beskriver progresjonen til hver av dem på 
fem nivåer. Her defineres digitale ferdigheter som det å innhente og behandle 
informasjon, være kreativ og skapende med digitale ressurser, og å kommunisere og 
samhandle med andre i digitale omgivelser.  
 
For å oppnå dette må lærerne ha god kompetanse i å anskaffe og forvalte digitalt 
innhold, læremidler og utstyr, samt legge til rette for infrastruktur i tråd med skolens 
planer og pedagogiske mål.  
 
En viktig strategi har vært å legge til rette for at alle elever og lærere har sitt eget 
digitale verktøy. Dette arbeidet ble påbegynt høsten 2017. I løpet de tre siste skole-
årene har samtlige elever på barnetrinnet fått nettbrett til bruk i skolearbeidet. 
Skoleåret 2019-20 har elevene ved Gaupen, Fagernes, Åsen, Lismarka, Messenlia og 
Brøttum tatt i bruk nettbrett i undervisningen, slik at alle elever på 1.-7. trinn har 
hvert sitt nettbrett.  
 
På ungdomstrinnet har alle elever i løpet av 2019 fått bærbar PC som arbeidsverktøy. 
Elever i Ringsakerskolen vil gjennom hele skoleløpet arbeide på ulike plattformer og i 
ulike verktøy. Samtidig er en del av tjenestene som benyttes plattformuavhengige. 
Alle lærere i Ringsakerskolen har sin egen PC. Lærerne på barnetrinnet disponerer 
også nettbrett. 
 
Det er gjennomført systematisk grunnopplæring for alle lærere på barnetrinnet. 
Målet for opplæringen har vært å gjøre lærerne i stand til å utnytte nettbrettet og 
programmene slik at en oppnår både faglige gevinster og oppøving av digitale 
ferdigheter hos elevene.  
 
På ungdomstrinnet har Office 365 har vært benyttet av lærere og elever i flere år, men 
utvidet bruk av PC og innføring av nye verktøy skjer gjennom utvikling av egen 
praksis, erfaringsdeling på skolene og eksterne veiledere. Flere av verktøyene og 
tjenestene som lærere og elever benytter kan brukes både på barne- og ungdoms-
trinnet.  
 
Fra høsten 2020 tar skolene i bruk nye læreplaner. Arbeid med å støtte opp under 
lærernes pedagogiske arbeid med IKT har vært viktig. I forbindelse med innføring av 
digitale verktøy 1:1 har ekstern leverandør stått for opplæring av lærerne. Det har 
vært god kvalitet på tilbudet, men det er behov for større kontinuitet i opplæringen 
samt mulighet for opplæring tilpasset den enkelte skoles ståsted og egenart. Ved 
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skolestart høsten 2019 ble det opprettet et eget veilederkorps bestående av lærere fra 
Ringsaker. Deltakerne i veilederkorpset har fra egen erfaring og ulik kompetanse-
heving gode digitale ferdigheter, særlig i bruk av nettbrett i undervisningen. Lederen 
av veilederkorpset er tillagt av en stillingene på det nyopprettede Newtonrommet. De 
siste skolene som har tatt i bruk nettbrett i undervisningen har fått all sin opplæring 
av veilederkorpset. Veilederne og leder for veilederkorpset har også utført oppdrag på 
andre barneskoler og på ungdomsskolene. Ordningen med veilederkorps har vært 
positiv og den vil bli videreført.  
 
Ringsaker har tidligere fått støtte til innkjøp av utstyr til koding og programmering. I 
2018 ga Utdanningsdirektoratet etter søknad tilskudd til kjøp av digitale læremidler. 
Dette har positiv betydning for bruk av digitale verktøy. Ordningen innebærer at 
skolene dekker 30 % av lisenskostnadene sjøl.   
 
Skoleåret 2018-19 ble det tilbudt kurs for lærere på barne- og ungdomstrinnet i 
koding og programmering. Gjennom den teknologiske skolesekken ble det kjøpt inn 
utstyr som skolene kunne benytte i undervisningen i koding og programmering. 
 
Koding og programmering tilbys som valgfag ved alle ungdomsskolene, og noen 
barneskoler benytter koding og programmering systematisk i undervisningen. 
Programmering og koding står sentralt i fagfornyelsen og i de nye fagplanene. VR og 
3D-teknologi er også sentrale områder. Fagerlund skole har testet bruk av 3D-briller i 
matematikkundervisningen.  
 
Mørkved skole har vært referanseskole for Vitensenteret på Gjøvik. Senteret har 
utarbeidet nasjonale undervisningsopplegg i koding. Stavsberg skole har årlig hatt 
svært gode plasseringer i First LEGO League jr. Også i 2019 markerte skolen seg med 
svært god plassering. Fagernes og Åsen skoler deltar med flere klassetrinn dette 
skoleåret.  
 
Arbeidet med å ruste opp klasserommene med digitale visningsflater og god nett-
dekning fortsetter. Dette er en forutsetning for bruk av digitale verktøy i 
undervisningen.  
 
Ringsakerskolen benytter ikke lenger læringsplattform, men går etter hvert over til å 
benytte samarbeidsverktøyet Microsoft Teams. Dette verktøyet benyttes både av 
skoleeier, skoleledelsen, lærere og elever.  
 
Det skoleadministrative systemet er under oppgradering til en nyere versjon. Dette 
har medført en del endringer for både det merkantile personalet og skoleledere. Det 
har vært gjennomført opplæring for aktuelle grupper på skolene. 
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Newton Ringsaker - gode læringsopplevelser former fremtiden 

Fra oktober 2019 har barnehager og skoler i Hamar-regionen fått tilbud om 
undervisning innen realfag og teknologi ved Newtonrommet i Ringsaker, og om 
lag 1000 barn og unge har allerede benyttet seg av tilbudet. 
 
Newton Ringsaker er en ny regional læringsarena som knytter barnehage, skole, 
fritid og lokalt næringsliv sammen. En arena som bidrar til å styrke realfag og 
teknologiske fag i tråd med LK 20. Undervisningen er praktisk, utforskende og 
variert. 
 
Newtonrommet er et spennende innredet og teknologisk velutstyrt undervisnings-
lokale. Her legges det til rette for at elever og lærere skal få gode lærings- og 
mestringsopplevelser i naturfag, matematikk og teknologi. Rommet eies av 
Ringsaker kommune og driftes til daglig av to Newtonlærere.    
 
Tilbud ved Newtonrommet 
Høsten 2019 har det blitt utviklet tre undervisningsopplegg: 

• Roboter og omkrets er en matematikkmodul ved vekt på matematiske 
samtaler og utforsking av strategier for å beregne omkrets av 
todimensjonale figurer. Roboter og omkrets utfordrer elever på mellom-
trinnet til å diskutere og argumentere for egne valg. Elevene utvikler og 
prøver ut ulike løsningsstrategier i aktivitetene.   

• Modulen Bioteknologi, utviklet for videregående skole. 
• Bee-bot og humleliv, utviklet for skolestartere.  

 
Alle besøk ved Newtonrommet inneholder for- og etterarbeid. For å styrke den 
digitale kompetansen til barn og unge er bruk av digitale verktøy sentralt i 
produksjonen og i for- og etterarbeid. Med eierskap til egen læring, og tilrette-
legging for kreativ og utforskende elevaktiviteter, vil elevene i større grad kunne 
gå fra å være forbrukere til også å bli produsenter. I tillegg til allerede eksisterende 
undervisningsopplegg arbeides det med å utvikle egne moduler med lokal 
tilpasning.  
 
 

 
 
Bildene viser engasjerte barnehagebarn og skoleelever fra FUS Øverkvern 
barnehage, Kirkekretsen skole og Ringsaker videregående skole, som er noen av 
de total 1200 besøkende Newton-rommet har hatt fra oktober til februar. 
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Newton Ringsaker tilbyr også realfaglige aktiviteter for publikum, inspirasjons-
kurs og etterutdanning for lærere, nettverksbygging og aktiviteter for bedrifter. 
Newton Ringsaker skal være for alle. Opplevelsene og erfaringene frem til nå viser 
at Newton Ringsaker har blitt det, noe som bekreftes hver dag.  Gode lærings-
opplevelser former fremtiden. 
 
Newton Ringsaker er et ressurs- og kompetansesenter  

• For – og etterarbeid i modulene – praktiske aktiviteter tilpasset bruk av 
digitale verktøy. 

• Samle kompetanse og utstyr – delingskultur ut til skolene. 
• Inspirasjon og ideer til hvordan digitale verktøy kan benyttes i realfags-

undervisningen. 
• Samarbeidet mellom Høgskolen Innlandet og Newton Ringsaker kan bidra 

til kompetanseheving innen realfag og teknologi og profesjonsfaglig digital 
kompetanse. 

• Samarbeid med lokalt næringsliv - med ønske om rekruttering innen 
realfag og teknologi. Gjennom sitt bidrag til Newton Ringsaker kan de vise 
samfunnsansvar. 

 

Viktig å se mulighetene 
Hvordan kan bruk av digitale verktøy kombinert med en praktisk tilnærming til 
fagene og bruk av konkreter bidra til økt læring? Hvordan kan profesjonsfaglig 
digital kompetanse hos lærere berike undervisningen? I hvilken grad kan økt 
digital kompetanse blant elevene bidra til kreativitet og skaperglede?  
 
Utvikle moduler  
Utvikle en egen profil for Newton Ringsaker.  
Hvilke behov og ønsker har barnehager og skoler i regionen? 
Kombinasjon av praktisk tilnærming og bruk av digitale verktøy.  
 
Tilbud 2020 

• Tilrettelagt tilbud innen realfag og teknologi for voksenpedagogisk senter. 
• Inspirasjonskurs før praksis for elever ved Helse og oppvekst. 
• Newton Ringsaker - arena for elever med stort læringspotensial i regionen. 
• Utvikling av moduler innen praktisk matematikk, hvor bruk av digitale 

verktøy benyttes både før, under og etter undervisningen ved Newton-
rommet.  

• Legge til rette for kreative, utforskende og skapende elevaktiviteter. 
 
 

Anette Kjelsrud 
Newtonlærer 
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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 læringsarbeidet. Kartleggings-
resultater 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 og det kan være stor 
variasjon mellom trinnene. Det settes inn særskilte tiltak på skoler der lærings-
resultatene 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.  

Utvikling av profesjonalitet i skolen forutsetter at både skoleledere og lærere 
samarbeider om å ta et aktivt og mer strategisk grep om forvaltningen av eget 
kunnskapsfelt. På tross av at skoler nå har tilgang til mye data, så er det uklart 
hvordan vi kan støtte opp under læreres bruk av denne kunnskapen for å styrke 
undervisningskvaliteten. Det krever at skoleledere og lærere samarbeider om å 
definere egne utfordringer og utleder hypoteser om årsaksforhold, før de iverksetter 
handlinger de mener vil løse utfordringen. Data benyttes til å vurdere fremgang, men 
data i seg selv utvikler ikke praksis. Forskning på bruk av data som kunnskapskilde 
viser at lærere både sliter med å definere et problem, lage et mål og å utvikle konkrete 
målbare hypoteser de vil undersøke. 

For å sikre ønsket utvikling i Ringsakerskolen er det avgjørende at den enkelte 
profesjonsutøver og profesjonsfellesskapet forvalter og kvalitets-sikrer profesjonenes 
felles kunnskapsbase, begrunner egen praksis i denne og viser at de tar ansvar for å 
utføre sitt yrke på en best mulig måte. Kunnskapsbasen består av anerkjent god 
praksis, kvalitativt god forskning, data fra ulike kartlegginger og gir samlet et 
grunnlag for å utvikle retningslinjer og standarder for god praksis.  
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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 arbeid i 
profesjonsfellesskapene. Det kan gi bedre sammenheng mellom læreplan, under-
visning og vurderingspraksis. Utfordringen er å sikre at disse prosessene fører til 
endring av undervisningspraksis.  
 
Det er hele tiden nødvendig å rette oppmerksomheten mot forhold knyttet til den 
enkelte elevs læringsmiljø, 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. 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 under-
søker en sak, må en jobbe for at negative og skadelige dynamikker ikke overses eller 
bagatelliseres.  
  
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 bidra til økt læring på en annen måte enn tradisjonelle 
lærebøker. Når elevene har sitt personlige digitale verktøy, åpner det for en annen 
utnyttelse av digitalt innhold og tilrettelegging for digital produksjon. Digitale verktøy 
gjør det mulig å tilpasse undervisning i større grad slik at elever kan tilegne seg 
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 inne-
bærer og hvordan de kan utvikles i fagene.   
  
I de digitale verktøy som brukes, er det viktig å se på mulighetene for å utvikle og 
forbedre vurderingspraksisen. Det er behov for å videreutvikle skolenes vurderings-
praksis gjennom de muligheter bruk av digitale plattformer som Showbie, Teams og 
OneNote Klassenotatblokk gir.  
 
Opplæring for framtida og morgendagens samfunns- og arbeidsliv krever tilpasning, 
effektiv utnyttelse av mulighetene og at elevene opplever mestring. Nye læreplaner 
forutsetter utstrakt bruk av digitale verktøy. Bærbare datamaskiner, nettbrett, smart-
telefoner, 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.   
  
De nye læreplanene angir en tydelig faglig retning og elevene skal få mer tid og rom 
til å lære det viktigste i fagene på en grundig måte. Elevene må kunne lese, skrive og 
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regne når de går ut av grunnskolen, og de trenger også gode muntlige og digitale 
ferdigheter. Læreplanene har derfor en tydelig prioritering av de grunnleggende 
ferdighetene. De er viktige redskaper for læring i alle fag og legger et grunnlag for at 
alle elever skal få de kunnskapene og den kompetansen de trenger for at de senere 
skal kunne bestå videregående opplæring. 
 
De nye læreplanene legger også til rette for mer lek og lekbasert læring for de yngste 
barna. Flere fag skal bli mer praktiske og utforskende. Kritisk tenkning og 
kildekritikk blir viktig i framtidens samfunn. De nye læreplanene legger opp til at 
barn og unge kan reflektere og er kritiske, utforskende og kreative. I tillegg kommer 
tre tverrfaglige temaer inn i fagene der det er relevant. Det er Demokrati og 
medborgerskap, Bærekraftig utvikling samt Folkehelse og livsmestring. 
 
Skolen har et dobbelt samfunnsoppdrag – den skal både danne og utdanne. Den skal 
fremme sentrale verdier som menneskeverd, likeverd, toleranse, likestilling og 
mangfold. Det gjør klasserommet til Norges viktigste rom! 
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 Grunnlagsdokument for kartlegging av elevenes 
læringsutbytte i Ringsakerskolen 

 
 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. 

Sikre at alle elever 
som skal ha 
nasjonale prøver får 
gjennomført i løpet 
av prøveperioden. 

Registrerer 
resultater i Vokal 
umiddelbart etter 
gjennomføring. 

Analyserer 
resultatene (PAS) 
for hver enkelt elev. 
Identifiserer 
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 rutiner for riktig 

registrering i PAS. 

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. 

Har rutiner for å 
sikre at alle elever 
som skal ha prøven 
gjennomfører i løpet 
av prøveperioden. 

Sørger for minimal 
belastning av 
datanettet når 
digitale prøver 
gjennomføres. 

Analyserer 
resultatene. 

Drøfter resultatene 
med lærerne på 
trinn. Initierer 
refleksjon rundt 
faglig og 
organisatorisk 
utviklingspotensial. 

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. 

  



69 
 

Årshjul for oppfølging av retten til et trygt og godt skolemiljø 
 

NÅR HVA HVORDAN ANSVAR UTFØRT 1 
Hele 
skoleåret 

Arbeid med psykologisk 
førstehjelp på alle trinn. 
 
 
Bruk av  
kartleggingsverktøyet 
Spekter. 

For å følge med på 
utviklingen av lærings-
miljøet, og avdekke 
forhold knyttet til 
læringsmiljøet ved 
mistanke eller varsling 
om 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 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 samværs-
regler klassevis med 
elevene. 
 

I klassene. 
Formidles til foresatte. 

Kontaktlærer 
Alle elever 
Klasselærer 

 

Sept/Okt Gjennomføre elev-
undersøkelser og 
samtaler med alle elever 
med utgangspunkt i 
Spekter. 
 

Kontaktlærer/ 
lærerteam følger opp 
resultater i elev-
samtalene for 
nødvendige tiltak før 
elevundersøkelsen. 
 
 

Kontaktlærer 
Lærerteam 
 

 

 (https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/filmer-boker-og-
verktoy/sosiometrisk-kartlegging/a-gjennomfore-sosiometrisk-
kartlegging/gjennomforing-av-sosiometrisk-kartlegging-article122819-
23048.html) 

 
1 (signer ut) med ev. referanse til dokumentasjon 
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NÅR HVA HVORDAN ANSVAR UTFØRT 

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 elev-
undersøkelsen så snart 
skolen har tilgang til 
resultatene.  
 

Samlet i personalet, 
team/trinn. Eventuelt 
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. 
 

Rektor 
Elevråds-
kontakt 
 

 

Mar/Apr  Gjennomføre elev-
undersøkelser og 
samtaler med alle elever 
med utgangspunkt i 
Spekter. 
 

Kontaktlærer/ 
lærerteam følger opp 
resultater i elev-
samtalene 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 
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 og i 
personalet. 
 
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/Mobbing/Spekterunders%C3%B8kelse%20bokm%C3%A5l%20med
%20voksenmobbing_okt18.pdf 
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Referat fra drøftingsmøte i henhold til Hovedavtalen Del B, § 3-1 
 
Tid: 29.4.2020 
Sted: Gjennomført i Teams 
 
 
 
Representanter: 
Utdanningsforbundet:   - Hovedtillitsvalgt Line Melgalvis 
 
Fra rådmannen i Ringsaker kommune:  - Forhandlingsleder Erik N. Amundsen 
      - Skolefaglig rådgiver Arnstein Jensen 
 
 
 
 
 
VEDR. TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNOPPLÆRING 2019 
 
Det var innkalt til drøftingsmøte før politisk behandling av Tilstandsrapport for 
grunnopplæring 2019. Drøftingsnotat var omdelt før møtet. 
 
Skolefaglig rådgiver Jensen gjennomgikk rapporten i møtet. 
 
Utdanningsforbundet bemerket at det er en god og ryddig rapport og hadde ingen 
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Brumunddal, 29.4.2020 
 
 
 
Erik N. Amundsen (sign) 
Ref. 
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