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Skoleeier utarbeider årlig en rapport om tilstanden i opplæringen. Den årlige rapporten skal 

drøftes av kommunestyret, jf. Opplæringslovens § 13-10 andre ledd.  

Tilstandsrapporten for grunnopplæringen knyttes opp mot læringsmiljø og læringsresultat. 

Ringsaker kommune baserer seg på data fra Skoleporten, Grunnskolens informasjonssystem 

(GSI), Insight og Statistisk sentralbyrå (SSB) for å utarbeide rapporten. 

Kvalitetsvurderingssystemet 

Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille 

informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole 

eller i kommunen, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. 

Målet er kvalitetsutvikling og læring.   

Personvern 

Tallmaterialet i rapporten kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. 

Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller 

personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende kan også gjelde for 

lokale indikatorer. Disse opplysningene må behandles i tråd med bestemmelser i 

forvaltningsloven og/eller personopplysningsloven. 
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1. Innledning 

Året 2020 går inn i historien som et lærerikt år for ansatte og elever i Ringsakerskolen. Arbeidet 
med å forberede innføringen av nytt læreplanverk har pågått over tid. Ledere og lærere har gjort 
seg kjent med nye planer, reflektert over hva som er nytt og hva dette vil bety for skolens praksis. 
Skoleeier opplever at nytt læreplanverk er tatt godt imot hos de ansatte i skolen. Det er større 
sammenheng mellom overordnet del av læreplanen og fagplanene enn det var i forrige læreplan.  
Det er færre kompetansemål i fag, og tverrfaglige tema bidrar til større helhet og sammenheng.  

Den 12. mars 2020 ble det innført digital hjemmeundervisning på grunn av koronavirusutbruddet. 
Skoleledere, lærere og elever måtte i løpet av noen timer lage nye planer, finne fram nye arbeids-
måter og nye samarbeidsformer. Elever og lærere var  godt rustet digitalt både med tanke på 
utstyr og kompetanse. Lærere, skoleledere og foresatte bidro til en rask omorganisering. I 
avsnittene under beskrives læreplanverket Kunnskapsløftet 2020, forkortet til LK20, og Covid-19 
pandemien som en innledning til årets tilstandsrapport, der noen sentrale resultater fra 2020 
presenteres og vurderes som grunnlag  for videre utvikling av Ringsakerskolen.   
 

Fornyet samfunnsoppdrag 
I Meld. St. 28 (2015-2016) beskrives samfunnsendringer som begrunner et behov for å fornye 
skolens læreplanverk. Skolens doble samfunnsoppdrag tydeliggjøres, den skal både danne og 
utdanne. Miljøspørsmålet, barn og unges psykiske helse og framtidens kompetansebehov 
beskrives som sentrale utfordringer for samfunnet – og dermed for skolen. Tidligere generell del 
av læreplanen er byttet ut med en overordnet del. Her beskrives hvilke verdier og prinsipper som 
skal prege all opplæring fra første trinn og ut videregående skole. 

Verdigrunnlaget i overordnet del av læreplanen stiller krav om at menneskeverdet, og de verdiene 
som støtter opp om det, legges til grunn for opplæringen. Den gir elevene historisk og kulturell 
forankring i et inkluderende og mangfoldig fellesskap. Det er økt fokus på behovet for kritisk 
tenkende og etisk bevisste mennesker, samt kreativt utforskende og engasjerte elever som stiller 
nye spørsmål og løser nye problemer. Et viktig oppdrag for skolen er å bidra til naturglede, miljø-
bevissthet og en vilje til å ta vare på livet på jorda. Elevene skal ikke bare lære om demokrati og 
medvirkning, de skal oppleve demokrati og medvirkning i praksis.   

Overordnet del av læreplanen beskriver også prinsipper for læring, utvikling og danning. 
Forståelsen av at danning og utdanning er gjensidig avhengig av hverandre presiseres. Skolen skal 
støtte og bidra til elevenes sosiale læring og utvikling gjennom arbeidet med fagene og i skole-
hverdagen for øvrig. Elevene skal lære seg å opptre ansvarlig i alle sammenhenger i og utenfor 
skolen. Kompetansebegrepet i ny overordnet del innebærer at elevene skal kunne 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. 

Det nye læreplanverket, LK20, definerer fem grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, regning, 
muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. Ferdighetene er del av den faglige kompetansen og 
nødvendige redskaper for læring og faglig forståelse. De er avgjørende for utviklingen av elevenes 
identitet og sosiale relasjoner og for muligheten til å delta i utdanning, arbeid og samfunnsliv. 
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Med utgangspunkt i tre aktuelle samfunnsutfordringer beskriver overordnet del tre tverrfaglige 
tema som elevene skal jobbe med på tvers av fag. Temaene skal bidra til læring innenfor folke-
helse og livsmestring, demokrati og medborgerskap samt bærekraftig utvikling. Det er sentrale 
områder for samfunnsutviklingen.  

Skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav, og de skal få utfordringer som fremmer 
danning og lærelyst. For å lykkes med dette må skolen bygge et godt læringsmiljø og tilpasse 
undervisningen i samarbeid med elevene og hjemmene. Det krever et profesjonsfellesskap som 
engasjerer seg i skolens utvikling. I overordnet del av læreplanen forventes det at skolene skal 
være profesjonsfaglige fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles 
verdier og vurderer og videreutvikler sin praksis.  

Ny overordnet del av læreplanen ble fastsatt i 2017. Høsten 2020 var også læreplanverkets nye 
fagplaner klare for bruk. De nye fagplanene bygger på prinsippene og verdiene i overordnet del. 
Respekt for mennesker og natur samt verdsetting av mangfold og likeverd kommer tydelig fram i 
fagplanene. I tillegg har digitale ferdigheter fått en tydeligere plass. Digital dømmekraft, 
informasjonssikkerhet og programmering er ferdigheter morgendagens arbeidskraft må inneha. 
Flere fag blir mer praktiske og utforskende. Det blir mer læring gjennom lek for de yngste barna. 
Kritisk tenking og kildekritikk blir en sentral del av flere fag, og det skal brukes mer tid på faglig 
fordypning. 

Skolen som fellesskap 
I november 2019 lanserte regjeringen Meld. St nr. 6 (2019-2020): Tidlig innsats og inkluderende 
fellesskap i barnehage og skole. Her beskrives skolen som en viktig arena for å forebygge, oppdage 
og følge opp ulike utfordringer som barn og elever møter i hverdagen. Gjennom våren og høsten 
2020 ble dette tydelig. For barn og unge er det viktig å være på skolen, viktig å lære og mestre 
samt kjenne at de utvikler seg. I perioder med hjemmeskole eller redusert fysisk oppmøte på 
skolen og mindre felles fritidsaktiviteter, har det blitt tydelig at mange barn har stort behov for 
klasse-fellesskapet og for oppfølging fra de voksne på skolen. Barn må ha voksne rundt seg som gir 
støtte og omsorg, enten det er for å finne seg en venn, delta i lek eller lære seg å lese, skrive og 
regne og forstå samfunnet de lever i.  Lærer-elev relasjonen har betydning for elevers lærings-
resultat og for elevers atferd. En positiv relasjon bygger på at læreren bryr seg om alle elever, viser 
interesse for den enkelte og hans/hennes situasjon, er støttende og har forventninger om faglig og 
sosial utvikling. Dette er viktig for alle elever, og særlig viktig for elever som av ulike grunner 
strever på skolen. Under pandemien har lærere fulgt opp på andre måter og andre arenaer enn i 
vanlige skolehverdager. Mange har i perioder hatt daglig telefonoppfølging av enkeltelever, og 
noen elever har fått komme på skolen og være sammen med læreren, fordi det har vært vanskelig 
å jobbe med skolearbeid hjemme.  

Ansatte med god kompetanse og nære relasjoner til elevene er avgjørende for et inkluderende og 
godt utdanningsløp for alle. Elevene skal erfare at de blir lyttet til, har reell innflytelse, og at de kan 
påvirke det som angår dem. Skolen skal bidra til at elevene reflekterer over egen læring, forstår 
egne læringsprosesser og tilegner seg kunnskap på selvstendig vis. Året 2020 har vært utfordrende 
og lærerikt for Ringsakerskolen, men på tross av nye forventninger og nye utfordringer har en 
konsentrert seg om arbeidet med elevenes grunnleggende ferdigheter og lærernes systematiske 
profesjonsutvikling. I tilstandsrapporten presenteres sentrale resultater og analyser. 
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Covid-19 – et annerledes år 

 

 

Torsdag 12. mars besluttet regjeringen å stenge skoler over hele landet. Tiltaket var et viktig 
bidrag i den nasjonale dugnaden for å begrense smittespredning av koronaviruset. Stenging av 
skolene i Ringsaker førte til omorganisering av undervisningen og tilrettelegging for hjemme-
skole. Det ble en samarbeidsprosess som involverte både elever, foresatte, lærere og ledelsen 
ved de ulike skolene i kommunen samt kommunens overordnede ledelse.    

I løpet av perioden 2016-2019 fikk alle elever i Ringsaker nettbrett eller bærbar PC og 
opplæring i bruk av digitale verktøy. Ringsakerskolen var digitalt rustet og hadde et godt 
utgangspunkt for å håndtere overgangen fra ordinær undervisning til heldigital hjemmeskole. 
Det ble gjennomført en kartlegging av digital infrastruktur og etablert løsninger for elever med 
manglende nettilgang.    

Overgangen til digital hjemmeskole krevde digital kompetanse hos både lærere og elever. Bruk 
av digitale verktøy, digitale plattformer og pedagogiske produksjonsapper var allerede en 
naturlig del av skoledagen, og det var derfor mulig å tilby fullskala digital undervisning fra 
første dag etter nedstenging. Både elever, foresatte, lærere og ledelsen fikk en bratt lærings-
kurve. Det ble etablert  faste og hyppige digitale treffpunkt mellom skoleeier og skoleledere på 
Teams. Dette sikret at det i størst mulig grad ble en likeverdig digital opplæring for alle elever i 
Ringsakerskolen. Lærerne i Ringsaker viste stort pågangsmot og høy endringskompetanse. Det 
var ikke bare undervisningen som ble digital, men også skolenes utviklings- og fellestid ble 
flyttet til Teams. Kommunikasjonsflyten ble endret, og flere skoler erfarte at profesjonsfelles-
skapet ble styrket og utvidet.    

Fra 27. april ble skolene gradvis gjenåpnet, og de yngste barna ble prioritert. Elever og lærere 
ble delt inn i kohorter, og hver kohort fikk eget uteområde. Smitteveiledere var utarbeidet, og 
det ble etablert gode rutiner for håndhygiene og forsterket renhold i skolene.  

Den 11. mai kom elevene på mellom- og ungdomstrinnet tilbake til skolene på rødt nivå. 
Skolene hadde tiltaksplaner slik at de trygt og effektiv kunne justere skolehverdagen mellom 
ulike nivåer.   

Den 29. mai ble trafikklysmodellen introdusert. En nasjonal veileder gjorde det enklere for 
skolene å tilpasse tiltakene til smittesituasjonen. Modellen varierer fra grønt nivå med vanlig 
organisering, via gult nivå med moderate tiltak og til rødt nivå med mer omfattende tiltak. Det 
nærmet seg sommerferie, og skoleåret ble avsluttet på gult nivå. 
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Den 17. august startet skolene på gult nivå, og det var et lavt smittetrykk i kommunen. 
Situasjonen endret seg raskt, og skolene ble satt på rødt nivå. Elever på 5.-10. trinn hadde 
digital hjemmeskole i en uke. Høsten ble preget av korte frister og raske skifter mellom 
tiltaksnivåene både lokalt og nasjonalt. Rask omorganisering av undervisningen var svært 
krevende  både for ledelse, lærere og elever. I Ringsaker forsøkte skolene i størst mulig grad å 
tilrettelegge for tilstedeværelse for flest mulig elever på rødt nivå.    

Oppfølging av sårbare barn og unge under pandemien 
Barn og unges oppvekst formes i stor grad av tilhørighet i ulike fellesskap. Sammen med trygge 
relasjoner som familie og venner, fremmer organiserte fritidsaktiviteter god helse og livs-
kvalitet. Barnehage og skole er viktige arenaer for helsefremmede og forebyggende arbeid for 
barn og unge. Under nedstenging av skole og aktiviteter på fritiden mistet flere barn og unge 
trygge rammer i hverdagen og kom i en sårbar situasjon.  

 

Figur 1: Arenaer for helsefremmede og forebyggende arbeid. Kilde: FHI.no 

Skolene har hatt en sentral rolle i kartlegging, identifisering og oppfølging av utsatte barn og 
unge i samarbeid med eksterne aktører som skolehelsetjenesten, PPT, fastlege, barnevern og 
psykiske helsetjenester. Noen elever var allerede identifisert med særskilte behov, mens andre 
elever fikk behov for tilrettelagt oppfølging på grunn av situasjonen.  

Skolene fant løsninger og etablerte rutiner, slik at de sikret et forsvarlig opplæringstilbud for 
elevene som ikke møtte på skolen. Elever som levde under vanskelige familieforhold hadde 
særlig behov for å bli ivaretatt da skolene stengte. I perioder da skolene var stengt på grunn av 
økt smitte, ble det gitt skoletilbud til sårbare elever og elever med foresatte med samfunns-
kritisk funksjon. Skolehelsetjenesten har vært tilgjengelig for oppfølging av barn og unge. I og 
med at flere av helsesykepleierne har hatt en sentral rolle i smittesporingsteamet, har noen 
skoler i perioder  opplevd redusert tilgang på helsesykepleier.  
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2. Hovedområder og indikatorer 

Hovedmål:  

Skolene i Ringsaker skal være likeverdige og framtidsrettede lærings- og oppvekstarenaer.  
 
Mål og strategier hentet fra kommuneplanens samfunnsdel: 

1. Ringsaker kommune skal gi alle elever likeverdig og framtidsrettet grunnskoleopplæring av 

høy kvalitet. 

2. Skolene skal prioritere utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter som lesing, 

skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter gjennom hele skoleløpet. 

3. Resultatene skal være på høyde med eller bedre enn landsgjennomsnittet. 

4. Elevene skal gis tilpasset opplæring. Elever med spesielle behov skal om nødvendig gis 

kvalifisert spesialundervisning. 

5. Alle skolene skal ha tilfredsstillende lokaler, innemiljø og uteområder i henhold til 

gjeldende lovverk. 

6. Skolefritidsordningen skal holde god kvalitet og være et tilbud til alle som ønsker det. 

 

Elever og undervisningspersonale 

Oversikten i tabell 1 viser antall elever som er registrert ved grunnskoler i Ringsaker per 1.10.2020 

samt de to foregående årene. Det omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett 

og plikt til grunnskoleopplæring og som får denne opplæringen ved en kommunal grunnskole. 

Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. Oversikten viser også årsverk 

for undervisningspersonalet.  

 

Elevtall og årsverk for undervisningspersonale 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Elevtall 4005 3975 3869 

Årsverk for undervisningspersonale 437 438 446 

Undervisning av lærere med godkjent utdanning (%) 99 99 99 

Tabell 1: Elevtall og undervisningspersonale. 

 

I Ringsaker kommune var det 3869 elever i kommunale grunnskoler per 1.10.2020. Elevene er 
fordelt på 15 barneskoler, en kombinert barne- og ungdomsskole og fire ungdomsskoler. Til 
sammen utgjør det 20 skoler fordelt på 17 enheter. I tillegg har voksenpedagogisk senter et 
grunnskoletilbud for voksne. 

Det er relativt stabilt elevtall i Ringsaker kommune, men det er stor variasjon i antall elever fra 
skole til skole og mellom ulike trinn. Ved barneskolene varierer dette fra 39 elever ved den minste 
skolen til 550 elever ved den største skolen. Ringsaker kommune har desentralisert skolestruktur 
med flere små skoler. Fem skoler hadde mellom 39 og 61 elever per 1.10.2020. 
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Skoleeiers vurdering: 

Det er stabil og god lærerdekning og høy kompetanse i Ringsakerskolen. Nesten all undervisning 
blir gitt av lærere med godkjent utdanning. Mange skoleledere og lærere deltar årlig i 
kompetansegivende videreutdanning. Det bidrar til å høyne undervisningskvaliteten og styrke 
profesjonsfellesskapet. 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. 

Ved noen skoler er det lærere som ikke innfrir opplæringslovens krav til lærerpersonalet om 30 
studiepoeng (barnetrinnet) og 60 studiepoeng (ungdomstrinnet) for å kunne undervise i norsk, 
engelsk eller matematikk. På ungdomstrinnet er det i tillegg krav om 30 studiepoeng for å få 
undervisningskompetanse i de fleste andre fag. Ved små skoler kan det i tillegg være særlig 
utfordrende å sikre formell lærerkompetanse innenfor fag som mat og helse, kroppsøving og 
musikk. Det er avgjørende viktig for kvaliteten ved opplæringstilbudet at skolene har lærere med 
god og mangfoldig faglig kompetanse. Når det statistisk vises at andelen lærere med godkjent 
lærerutdanning er høy, er det likevel ikke alltid slik at alle lærere innfrir kravet til undervisnings-
kompetanse i det faget de må undervise i. 

 

Lærertetthet 
Tabell 2 viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.-7. trinn. Lærertetthet beregnes av forholdet 
mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Dette 
inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av 
individuelle elevrettigheter. 

Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær 
undervisning hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring ikke 
regnes med.  

 Lærertetthet 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Lærertetthet 1. - 7. trinn 11,4 11,4 10,8 11,1 11,0 

Lærertetthet 8. - 10. trinn 14,0 14,1 13,9 14,5 14,3 

Lærertetthet i ordinær 
undervisning 14,5 14,3 14,2 14,6 14,8 

Tabell 2: Lærertetthet de siste fem år. Kilde: Skoleporten.no 

2019-2020 Ringsaker  Nasjonalt 

Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0 12,4 

Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 14,0 

Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 15,8 

Tabell 3: Lærertetthet sammenlignet med nasjonalt snitt. Kilde: Skoleporten.no 
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Skoleeiers vurdering: 

Framstillingen viser at Ringsakerskolen har god dekning av lærere. 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.-4. trinn sett under 
ett, 5.-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 færre elever andre ganger. 
 

3. Spesialundervisning og inkluderende praksis 

Meld. St. 6 (2019-2020) gir tydelige føringer om en mer inkluderende praksis i skolene samt 
viktigheten av å oppdage og sette inn tiltak tidlig i et barns liv, og tidlig når problemer avdekkes. 
Behovene kan være av kort eller lang varighet. Noen vil trenge varig og omfattende tilrettelegging. 
Andre vil trenge tiltak i form av systematiske og intensive intervensjoner over en kortere periode. 
Slike tiltak kan være i form av tilrettelegginger innenfor det ordinære opplæringstilbudet med mål 
om å sette eleven i stand til å delta i et inkluderende læringsfellesskap.  
 

I Meld. St. 6 (2019-2020), foreslås et støttesystem der hjelpen kan foregå på tre ulike nivåer.  

 

Figur 2: Modell RTI: Response to Intervention - Et inkluderende støttesystem 
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På støttenivå 1 gis det tilpasset opplæring i ordinær undervisning. Om den pedagogiske praksisen 
og læringsmiljøet er av høy kvalitet vil det store flertallet av barn og unge få realisert sitt potensial 
i den ordinære pedagogiske virksomheten. På støttenivå 2 gis det intensiv opplæring i kortere 
perioder til barn og unge med behov for noe særskilt tilrettelegging. Støttenivå 3 er omfattende, 
varige og intensive  individuelle tiltak og spesialundervisning etter sakkyndig vurdering. Ekelte 
barn og unge har individuelle forutsetninger for læring som innebærer at de har behov for 
intensiv, varig og omfattende tilrettelegging. 
 
Utgangspunktet for denne modellen er at alle elever skal få sin opplæring innenfor rammen av den 
ordinære undervisningen. Elever som har behov for ekstra støtte for å oppnå læreplanmålene, skal 
i første omgang ha tilpasset støtte innenfor ordinær undervisning sammen med de andre elevene. 
De som har behov for å få tilpasningen gjennom spesialundervisning skal i hovedsak også få den 
innenfor et inkluderende fellesskap.  
 
Med utgangspunkt i denne modellen samarbeider skolene og PP-tjenesten for å kunne gi et godt 
tilpasset og inkluderende tilbud til alle. Inkluderende undervisning i den ordinære opplæringen 
gjør at flere elever kan få god progresjon i læring. PP-tjenesten er tilstede på skolene og gjør 
observasjoner, har samtaler med lærere, elever og foreldre og utfører barnets beste-vurderinger 
ved å høre elevenes stemme. Inkludering forstås som at eleven selv opplever medvirkning, 
deltakelse, realistiske forventninger, sosial og fysisk tilhørighet, støttende psykosoialt miljø og et 
faglig læringsutbytte. PP-tjenesten deltar i skolenes profesjonelle læringsfellesskap med refleksjon 
over tiltak og lærernes praksis.     

I dette arbeidet med å skape en god kultur for læring brukes verktøyet pedagogisk analyse, hvor 
PP-tjenesten og skolene ut fra innsamlede data drøfter og reflekterer over kvalitativt gode og 
forskningsbaserte tiltak på alle e støttenivåer. Pedagogisk analyse er en metode der en 
systematisk analyserer utfordringer for så å komme fram til hensiktsmessige tiltak i pedagogisk 
praksis på alle tre støttenivåene. Den retter søkelyset på de faktorene i læringsmiljøet og under-
visningen som forskning viser har en positiv effekt på elevenes læring. Før analyse og refleksjon 
over utfordringer gjennomføres, må det innhentes informasjon (datainnhenting). Data kan være 
resultater etter nasjonale prøver, skolenes egne kartlegginger, elevundersøkelser, PP-tjenestens 
utredning (samtaler, observasjoner, tester), informasjon fra elevene selv og fra foresatte. Ut fra 
analysene er det et mål å sikre god progresjon i læring for den enkelte elev, både faglig, sosialt og 
emosjonelt.  
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Andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning 

 
Figur 3: Prosentandel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning. 

Det går fram av figur 3 at Ringsaker kommune har hatt nedgang i antall elever med enkeltvedtak 
om spesialundervisning fra skoleåret 2018-19 fram til skoleåret 2020-21. Dette kan forklares med 
tidlig innsats og at gode intervensjoner på støttenivå 1 og 2 er satt inn, uten at det er blitt behov 
for spesialundervisning. Andelen Ringsakerelever med spesialundervisning ligger i dag på 7,5 %. 

 
Tidlig innsats kan i denne sammenheng være tilstrekkelig antall lærere med høy kompetanse på de 
laveste trinn i grunnskolen, slik at de fanger opp barn som trenger det lille ekstra for å henge med 
faglig. Det er en intervensjon på støttenivå 1. Tidlig innsats kan være at enkeltelever får intensiv 
lesetrening daglig i en viss periode, for deretter å kunne følge klassens progresjon. Det er en 
intervensjon på støttenivå 2 som hovedsakelig gis på 2. trinn. Men tidlig innsats kan også være 
tiltak som settes inn gjennom hele skoleløpet når det oppdages at en elev har et behov som må 
dekkes. 

Figur 4: Fordeling – spesialundervisning på trinn. 
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På 1.-4. trinn er det nedgang i spesialundervisning fra 2018-2019 fram til 2020-2021. En årsak kan 
være at tidlig innsats innenfor den ordinære opplæringen gir seg utslag i mindre behov for spesial-
undervisning. På 5.-7. trinn har det fra 2018-2019 og fram til 2020-2021 også vært en nedgang. 
Andelen elever med enkeltvedtak om spesialundervisning er høyere på mellomtrinnet enn på 
småskoletrinnet. Ungdomstrinnet har fra 2017-2018 og fram til 2020-2021 hatt en klar nedgang i 
andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning. Det er fremdeles høyest andel elever med 
vedtak om spesialundervisning på ungdomstrinnet.  

 
Organisering av spesialundervisning 

Figur 5: Hvordan gis spesialundervisning? 

Figur 5 viser antall elever som får spesialundervisning hovedsakelig i den ordinære klassen. Den 
viser også antallet som får spesialundervisning i gruppe og alene. Det er i tråd med nasjonale 
føringer om en mer inkluderende praksis at de fleste elevene får spesialundervisning i fellesskap 
med andre elever. Samtidig er det slik at å få deler av spesialundervisning alene også kan ses på 
som et viktig tiltak for å sette eleven i stand til å delta i et inkluderende fellesskap. 

Skoleeiers vurdering:  

Reduksjonen i antall elever med spesialundervisning kan forklares med at tidlig innsats har en 
effekt på behovet for spesialundervisning. Å sette inn tiltak raskt når utfordringene avdekkes, både 
tidlig i et barns liv og tidlig når utfordringen oppstår senere i utdanningsløpet, for å sikre alle 
elever god progresjon i sin læring, er svært viktig for enkeltelever og for samfunnet.  

Når spesialundervisningen foregår i den ordinære klassen, vil flere elever ha nytte av den spesial-
pedagogiske kompetansen som tilføres. Det styrker skolens evne til  tidlig innsats, inkludering og 
tilpasset opplæring, i tråd med nasjonale og lokale målsettinger.  
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Bruk av digital teknologi og digitale læremidler og ressurser i opplæringen åpner nye muligheter 
for å tilpasse undervisningen til alle elever og  bidrar til bedre inkludering og økt læringsutbytte, 
motivsjon og mestring. 

 

4. Læringsmiljø 

Skolen skal, i samarbeidet med hjemmet, bidra til at elevene utvikler kunnskaper, ferdigheter og 
holdninger som de trenger for å mestre livene sine og delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. For 
å kunne realisere dette mandatet, er skolen er avhengig av å utvikle et godt læringsmiljø. Samtidig 
har alle elever i norsk skole en individuell rett til et fysisk og psykososialt skolemiljø som fremmer 
helse, trivsel og læring. Det er derfor avgjørende at skolene arbeider systematisk for å skape et 
trygt og godt skolemiljø. 
 
I et godt læringsmiljø: 
•          har elever og lærere tro på at de kan lære og utvikle seg. 
•          opplever elevene at det er trygt å prøve og feile. 
•          tør elevene å spørre om hjelp. 
•          opplever elevene at læreren vil dem vel. 
•          har elevene vilje til å ta fatt på utfordrende oppgaver for å lære mer. 
 
Et godt læringsmiljø er en forutsetning for god læring og et raust og støttende læringsmiljø er 
grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. 
 

Elevundersøkelsen  
Resultater fra Elevundersøkelsen skal vise sammenhengen mellom elevenes læringsmiljø og 
elevenes læringsresultater. Høy motivasjon og arbeidsinnsats, trivsel med medelever, fravær av 
mobbing, ro i klassen og et godt fysisk arbeidsmiljø gjør at elevene presterer bedre. Spørsmålene i 
Elevundersøkelsen tar utgangspunkt i forskning og regelverket om elevens opplæring og lærings-
miljø. En god del av spørsmålene i undersøkelsen dreier seg nå om klasseledelse og relasjoner i 
skolen. Dette er de viktigste forholdene for å utvikle og opprettholde et godt læringsmiljø. Andre 
spørsmål kartlegger blant annet mer direkte prinsippene fra vurdering for læring, om elevene 
deltar i vurderingen av eget arbeid og reflekterer over egen læring og faglige utvikling, om de 
forstår hva de skal lære og hva som blir forventet av dem, får vite hva de mestrer og om de får råd 
om hvordan de kan arbeide videre for å øke kompetansen sin. 
 
Elevundersøkelsen er obligatorisk for elever på 7. og 10. trinn. Den inngår som del av intern-
kontrollen og ses i sammenheng med øvrige lokale undersøkelser ut fra årshjul for retten til et 
trygt og godt skolemiljø. Skolen får også kunnskap og informasjon gjennom utviklingssamtaler 
med elever og foresatte og elevsamtaler med elevene. I tillegg er jevnlig observasjon avgjørende 
for å følge med på hva som skjer i elevgrupper.  
 
Tabellene under angir indikatorer fra Elevundersøkelsen med informasjon om ulike sider ved 
elevens læringsmiljø av betydning for elevenes danning og utdanning. Svaralternativene i tabell 4 
og 5 for Ringsaker kommune samlet er gradert på en skala fra 1-5 hvor 5 gir høyeste skår. 
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Indikator og nøkkeltall   2016-17  2017-18  2018-19  2019-20  2020-21  

Læringskultur 4,2   4,1   3,9   4,0   3,9   
Elevdemokrati og medvirkning 3,8   3,8   3,7   3,9   3,7   
Faglig utfordring  4,2   4,2   4,0   4,0   3,9   
Felles regler  4,4   4,3   4,3   4,4   4,2   
Trivsel  4,5   4,3   4,3   4,2   4,2   
Mestring  4,1   4,0   4,0   3,9   4,0   
Støtte fra lærerne  4,5   4,5   4,3   4,5   4,3   
Motivasjon  4,0   3,9   3,7   3,8   3,6   
Vurdering for læring  4,0   3,9   3,8   3,9   3,7   
Støtte hjemmefra  4,4   4,4   4,2   4,3   4,1   

Tabell 4: Elevundersølesen 7. trinn - læringsmiljø. Kilde: skoleporten.no 

Resultatene og variasjonen i Ringsaker sine resultater på 7. trinn er så å si identiske med 
landsgjennomsnittet.  

Indikator og nøkkeltall   2016-17  2017-18  2018-19  2019-20  2020-21  

Læringskultur 4,0   3,9   3,9   3,8   4,0   
Elevdemokrati og medvirkning 3,5   3,4   3,5   3,4   3,4   
Faglig utfordring  4,4   4,3   4,3   4,2   4,3   
Felles regler  4,0   4,1   4,1   4,0   4,1   
Trivsel  4,3   4,2   4,1   4,2   4,2   
Mestring  3,9   3,9   4,0   3,9   3,9   
Utdanning og yrkesveiledning  3,9   3,9   3,9   3,9   3,8   
Støtte fra lærerne  4,1   4,1   4,0   4,1   4,1   
Motivasjon  3,7   3,6   3,5   3,5   3,5   
Vurdering for læring  3,5   3,3   3,4   3,3   3,4   
Støtte hjemmefra  4,0   4,0   3,8   3,9   4,0  

Tabell 5: Elevundersøkelsen 10. trinn - læringsmiljø. Kilde: skoleporten.no  

Resultatene og variasjonen i Ringsaker sine resultater på 10. trinn er så å si identiske med 
landsgjennomsnittet.  

Skoleeiers vurdering: 

Ringsakerelevenes svar på elevundersøkelsens spørsmål om elevdemokrati, medvirkning, 
motivasjon og vurdering for læring følges opp på skolenivå og i skoleeiers dialog med skole-
lederne. Det er særlig viktig å følge utviklingen på 7. trinn, der det i perioden 2016 – 2020 er 
nedgang fra 4,0 til 3,6 på spørsmålene om motivasjon og fra 4,0 til 3,7 på spørsmålene om 
vurdering for læring.  Skoleeiers vurdering er at det særlig på mellomtrinnet må utvikles arbeids-
metoder og samværsformer der elevene i større grad er aktive og ansvarlige deltakere i skole-
demokratiet samt i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen. De må også oppleve 
at det de skal lære i større grad er relevant og meningsfylt for dem. Lærestoffet må oppleves som 
nyttig. 
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I LK20 rettes det særlig oppmerksomhet mot elevdemokrati og elevmedvirkning. Elevene skal ikke 
bare lære om demokrati, de skal delta i et demokrati og praktisere tilhørende rettigheter og 
plikter. De skal delta aktivt i planlegging, gjennomføring og evaluering av eget læringsarbeid. 

Elevundersøkelsens spørsmål om elevdemokrati, medvirkning, motivasjon og vurdering for læring 
gir indikasjoner på hvor godt skolen lykkes i dette arbeidet. Selv om det er variasjoner i resultater i 
femårsperioden, er det grunn til spesiell oppmerksomhet rundt alle delskårene i elevsvarene, og 
skolenes resultater. Det er variasjoner skolene i mellom, noe som er tema i skoleledermøter og i 
dialogen mellom den enkelte skole og skoleeier.  

 

Mobbing på skolen  
I overordnet del av læreplanen går det tydelig fram at elevene skal lære å respektere forskjellighet 
og forstå at alle har en plass i fellesskapet. Opplæringen skal fremme demokratiske verdier og 
holdninger som motvekt mot fordommer og diskriminering og utvikle bevissthet om både 
minoritets- og majoritetsperspektiver. Elevens identitet og selvbilde, meninger og holdninger blir 
til i samspill med andre. Sosial læring skjer i undervisningen og i andre aktiviteter i skolens regi.  

Gode og inkluderende læringsmiljø og lærerens kompetanse i klasseledelse er viktig for elevers 
utvikling, og 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 skoleleder 
skal gjennom gode systemer sikre en jevnlig vurdering av elevenes læringsmiljø både på klasse- og 
skolenivå, og at tiltak følges opp. Dette for at alle elever skal få oppfylt retten til et trygt og godt 
skolemiljø. Opplæringsloven § 9A-4, pålegger skolen en aktivitetsplikt når skolen får kjennskap til 
eller melding om at en elev ikke opplever å ha et trygt og godt læringsmiljø. 

Resultatene fra elevundersøkelsen viser en årlig status for 7. og 10. trinn på ulike områder som 
angår elevenes læringsmiljø. Resultatene gir et bilde av situasjonen ved kartleggingstidspunktet, 
og må analyseres sammen med annen informasjon om klasser og skoler. Resultatene viser at det 
er variasjon mellom skoler og grupper.  

Tabellene 6 - 9 viser andel elever som svarer at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere.   

Indikator og nøkkeltall   2016-17  2017-18  2018-19  2019-20  2020-21  

Mobbing på skolen i prosent  4,1   7,5   10,6   4,3   7,6   

Tabell 6: Mobbing på skolen 7.trinn (prosent). Kilde: Skoleporten.no  

Elevene på 7. trinn i Ringsaker svarer tilnærmet det nasjonale snittet (7,5) for 2020-21. 
 

 Delskår   2016-17  2017-18  2018-19  2019-20  2020-21  

Er du blitt mobbet av andre elever 
på skolen de siste månedene?    

3,3   5,6   9,2   3,5   7,2   

Er du blitt mobbet av voksne på 
skolen de siste månedene?  

*  1,8   1,7   0,8   0,5   

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, 
iPad, PC) de siste månedene?  

1,8   0,6   2,7   1,9   4,0  

Tabell 7: Mobbing - delskår 7. trinn (prosent). Kilde: Skoleporten.no  
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På resultater under delskårene, svarer 7. trinns elevene i Ringsaker 0,8 % høyere enn et nasjonalt 
snitt på spørsmål om mobbing fra andre elever. De svarer 0,5 % lavere enn et nasjonalt snitt på 
mobbing fra voksne og 1,9 % høyere enn et nasjonalt snitt på digital mobbing . 
  

Indikator og nøkkeltall   2016-17  2017-18  2018-19  2019-20  2020-21  

Mobbing på skolen 5,7   7,7   7,0   7,7   5,3   

Tabell 8: Mobbing på skolen 10. trinn (prosent). Kilde: Skoleporten.no 
  
Elevene på 10. trinn svarer 0,2 % lavere enn et nasjonalt snitt på spørsmål om mobbing på skolen. 

 

 Delskår   2016-17  2017-18  2018-19  2019-20  2020-21  

Er du blitt mobbet av andre elever 
på skolen de siste månedene?   

4,9   5,3   5,1   5,9   3,8   

Er du blitt mobbet av voksne på 
skolen de siste månedene?   

1,2   1,9   4,6   1,6   2,5   

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, 
iPad, PC) de siste månedene?  

2,9   3,2   3,2   3,1   2,5   

Tabell 9: Mobbing - delskår 10. trinn (prosent).Kilde: Skoleporten.no  

På resultater under delskårene, svarer 10. trinns elevene i Ringsaker likt med et nasjonalt snitt på 
spørsmål om mobbing fra andre elever. De svarer 0,3 % høyere enn det nasjonale snittet på 
mobbing fra voksne og 0,4 % høyere enn det nasjonale snittet på digital mobbing. 
 

Skoleeiers vurdering: 
Resultatene fra delskårene mobbing fra andre og digital mobbing på 7. trinn er viktige å følge opp. 
Det er positivt at Ringsaker har bedre resultat enn det nasjonale snittet for 7. trinn på spørsmål 
om mobbing fra voksne på skolen. For 10. trinn er reduksjonen i delskåren om mobbing fra andre 
elever positiv sammenholdt med tidligere års resultater. Resultatene viser også variasjon over år 
for 10. trinn når det gjelder mobbing fra voksne. Det er en reduksjon i digital mobbing både i 
kommunen og på nasjonalt nivå.  

Resultatene fra Elevundersøkelsen må også ses sammen med annen kunnskap om elevenes 
læringsmiljø. Var det episoder på skolen før eller under gjennomføringen som kan ha påvirket 
elevenes svar? Er miljøet på skolen godt, eller vet man om elever som sliter eller plager andre?  

I skolenes arbeid for et trygt og godt læringsmiljø brukes ulike verktøy for å finne ut hvordan 
elevene har det. Elevundersøkelsen er ett slikt verktøy. Andre undersøkelser knyttes til kartlegging 
gjennom sosiogram på klassenivå, elevsamtaler, utviklingssamtaler, observasjoner og tilsyns-
ordninger. Det er anskaffet et felles digitalt kartleggingsverktøy, Spekter, utarbeidet av 
Læringsmljøsenteret ved universitetet i Stavanger. 
 
Det har gjennom år vært arbeidet godt med  å utvikle gode læringsmiljø ved skolene. Skole-
ledelsens plan for gjennomføring og oppfølging av resultatene involverer dem som har et forhold 
til resultatene. Dialogen med foresatte og styrking av skole-hjem samarbeidet er sentralt i arbeidet 
for å legge til rette for gode læringsmiljø. Konkret betyr det at elevene, lærerne og de foresatte 
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rutinemessig skal involveres slik det også framgår av Årshjul for oppfølging av retten til et trygt og 
godt skolemiljø, jf. vedlegg 4.  
 
I henhold til opplæringsloven § 9A-6 har elever og foresatte anledning til å melde saker til Stats-
forvalteren etter at saken er tatt opp med rektor. I 2020 ble det meldt ti saker fra Ringsaker til 
Fylkesmannen i Innlandet. Av disse sakene er ni avsluttet hos Statsforvalteren, mens en sak 
fremdeles var til behandling ved utgangen av 2020. Saker som er til bahendling hos Stats-
forvalteren viser ofte at skolene har behov for tydelige rutiner for å iverksette tiltak på tidligst 
mulig nivå. 
 
Gjennom deltakelse i utviklingsprosjektet Inkluderende barnehage- og skolemiljø, er målsettingen 
at de deltakende barnehagene og skolene skal utvikle god kompetanse på dette området. De 
skolene som deltar er Nes barneskole, Moelv-Fossen skole og Moelv ungdomsskole. I tillegg deltar 
Nes barnehage og Moelv-Fossen-Fagernes barnehager. Erfaringer fra dette prosjektet skal deles 
med øvrige skoler og barnehager for styrket kompetanse. 



Side 18 av 91 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2021 - 8. januar 2021 

 

NES BARNESKOLE OG INKLUDERENDE SKOLEMILJØ 

Etter invitasjon fra Utdanningsdirektoratet deltar Ringsaker kommune i utviklingsprogrammet 
Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Nes barneskole deltar sammen med Nes barnehage, Moelv 
barnehage, Fossen skole, Moelv skole og Moelv u-skole. PP-tjenesten deltar også som en støttespiller i 
prosjektet. Hovedmål for prosjektet i Ringsaker kommune er:  

«Alle barn og unge i Ringsaker kommune skal oppleve å være betydningsfulle i et trygt og 
inkluderende fellesskap» 

I prosjektperioden 2020 - 2023 skal kompetansen økes innenfor disse områdene: 

 Hvordan etablere et trygt og godt læringsmiljø som fremmer trivsel, læring og helse? 

 Hvordan sørge for at barnets stemme blir hørt slik at barnets beste ivaretas?  

 Hvordan tilrettelegge for sosial og faglig mestring for alle barn og unge gjennom tilpasset 
opplæring?  

 Hvordan utvide egen forståelse av mobbing og krenkelser? 

 Hvordan sikre at mobbing og krenkelser blir avdekket og håndtert i samsvar med aktivitets-
plikten? 

Vi deltar på fagsamlinger, leser faglitteratur, og legger til rette for interne og kommunale drøftinger og 
erfaringsdeling. Framdriftsplanen bidrar til systematisk arbeid og aktiv deltakelse for alle ansatte i skole 
og SFO. Skolens helsesykepleier og kontaktpersoner i PP-tjenesten er viktige samarbeidspartnere i 
prosjektet. Vi ønsker å involvere foresatte i arbeidet fra høsten 2021. 

Så langt har vi på Nes barneskole jobbet med tema Holdninger i menneskemøter. Holdninger hos den 
enkelte og etablert kultur ved skolen, er helt avgjørende for å lykkes i arbeidet. Vi har reflektert rundt 
hvordan vi møter våre elever, foreldre, besøkende og hverandre. Hvem får vårt gode ansikt? Hvorfor 
må vi endre praksis? Hvordan skal det se ut når vi er i mål?  

Elevene skal i enda større grad involveres. Opplevelsen av å bli lyttet til, anerkjent og medvirke i egen 
skolehverdag kan skape større engasjement, trygghet, trivsel og økt læring. Sosial og faglig læring 
henger tett sammen. I tråd med læreplanen jobber vi parallelt med faglig og sosial kompetanse. Vi skal 
jobbe systematisk for å utvikle hele mennesket og gi elevene et godt utgangspunkt for å mestre livet og 
framtida. 

 

Anne Kari Thorstad 
rektor 
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5. Kompetansebygging & profesjonsfellesskap 

I Meld. St. 21 (2016-2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen, er regjeringen opptatt av å 
sikre alle barn den hjelpen de trenger så tidlig som mulig. Målet er å sørge for at alle, uavhengig av 
bakgrunn og bosted, får den støtten de trenger til å lære å lese, skrive og regne. Lærere som kan 
faget sitt, som gir god undervisning og ivaretar elevenes trivsel og lærelyst, er det viktigste 
bidraget til at elevene lærer og har det godt på skolen. Det er kvaliteten på lærernes undervisning 
som betyr mest for elevenes læring. Ingenting kan erstatte lærerens kompetanse og kontakten 
med den enkelte elev. 
 

Ringsakerskolen som profesjonsfellesskap 
Lærere og ledere utvikler faglig, pedagogisk, didaktisk og fagdidaktisk dømmekraft i dialog og 
samhandling med kolleger. Utøvelse og utvikling av det profesjonelle skjønnet skjer både 
individuelt og sammen med andre. Faglig dømmekraft forutsetter jevnlig oppdatering. I skole-
sektoren har dette arbeidet vært styrt gjennom statlige reformer og strategier som i varierende 
grad har påvirket lærernes praksis. Forskning har vist at lærere bygger sin praksis på egne 
erfaringer og bygger opp en kunnskapsbase som i stor grad blir individuell og personlig. Etter 
mange år med flere sentralt styrte utviklingsprosjekt i norsk skole, som i beskjeden grad har 
påvirket lærernes undervisningspraksis, er det fra 2017 innført en desentralisert modell for 
kompetanseutvikling der skoleeier har ansvar for å organisere utviklingsarbeidet sammen med 
høgskolesektoren. Dette innebærer at lærere, skoleledere og skoleeier skal samarbeide om å 
identifisere utfordringer og utvikle tiltak bygget på forskningsbasert kunnskap og felles erfaring. 
Målet er at lærere i større grad skal utvikle en felles kunnskapsbase, og at utviklingsarbeidet skal 
oppleves som mer praktisk og relevant for lærerne.  

I ny overordnet del av læreplanen,  pkt. 3.5,  heter det at skolene skal være et profesjonsfaglig 
fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier og vurderer og 
videreutvikler sin praksis. Lærerprofesjonen forventes å kontinuerlig vurdere sin pedagogiske 
praksis for å møte enkeltelever og elevgrupper best mulig.  

For Ringsakerskolen innebærer dette at skoleeier viderefører og videreutvikler det systematiske 
arbeidet med kompetanseutvikling. I teksten under beskrives gjennomførte tiltak på skoleeiernivå, 
som støtte og kompetansepåfyll til det arbeidet som gjøres i profesjonsfellesskapene på den 
enkelte skole.  Resultatene av dette arbeidet måles på lang sikt blant annet gjennom oppnådde 
grunnskolepoeng for elevene.  

Kompetanseheving 
Ansatte med god faglig kompetanse og høy relasjonskompetanse er avgjørende for en 
inkluderende og god skole for alle. Skolens ansatte må være rustet til å møte mangfoldet blant 
elever, og evne å se den enkelte. De formelle kompetansekravene for tilsetting i skolen er 
utformet av nasjonale myndigheter, mens skoleeier til enhver tid vurderer behovet for etter- og 
videreutdanning for lærere og skoleledere.  

Stortinget vedtok i 2015 endringer i kompetansekravet for lærere (jf. kap. 2), med konkrete krav til 
relevant undervisningskompetanse i ulike fag. Skoleeier har fått innvilget dispensasjon fra kravene 
fram til 1.8.2025. Strategi for kompetanseutvikling i barnehager og skoler i Ringsaker kommune 
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2020 - 2023, vedtatt i kommunestyret 18. april 2018, jf. k.sak 28/18, beskriver behov og 
prioritering for kompetansebygging.  

 

År Matem. 
Regning 

Natur-
fag. 

PfDK Norsk 
Lesing 

Engelsk Andre 
fag 

Skoleleder-
utd. 

Lærer-
spesialist 

2012 3 0 0 3 2  2 - 

2013 3 0 0 2 2 1 3 - 

2014 15 4 0  2 1 1 - 

2015 12 7 0 3 6 4 1 0 

2016 9 1 0 9 9 2 2 0 

2017 13 0 0 6 11 6 2 2 

2018 3 2 0 13 5 9 2 4 

2019 10 0 7 13 0 14 3 6 

2020 6 0 2 9 3 6 3 5 

Sum 74 14 9 58 40 43 19 17 

Tabell 10: Videreutdanning av lærere og skoleledere 2012 – 2020.  

 
I perioden 2012 til 2020 har Ringsaker kommune hatt 274 registrerte deltakere på videre-
utdanning for lærere og skoleledere tilsvarende 30 studiepoeng eller mer i prioriterte fag. Dette er 
et betydelig kompetanseløft for Ringsakerskolen. I tillegg tar 20 lærere videreutdanning i 
skolebibliotekkunnskap på 15 studiepoeng skoleåret 2020 - 2021. 
 

Lærerspesialister 
Det er for tiden 18 lærerspesialister fordelt på ti skoler i Ringsaker. Ni av lærerspesialistene jobber 
på barnetrinnet og ni på ungdomstrinnet. Disse lærerne har undervisning som sin hovedoppgave, 
men skal også bidra til kollektiv kunnskapsutvikling gjennom veiledning av kollegaer, samt være 
ressurspersoner i det lokale arbeidet med skoleutvikling. Lærerspesialistene møtes i nettverk flere 
ganger i året for å dele erfaringer og drøfte pedagogiske spørsmål. 

Formålet med å etablere ordningen med lærerspesialister er at dyktige lærere skal oppleve faglige 
utviklingsmuligheter slik at de ønsker å fortsette og undervise. Funksjonen skal også bidra til å 
styrke det kollektive profesjonsfellesskapet og utvikle skolen som lærende organisasjon. 

I Meld. St. 6 (2019-2020) presenterer Kunnskapsdepartementet regjeringens mål om lærer-
spesialister i begynneropplæringen. Målet er at alle skoler skal ha tilgang på lærerspesialist i 
begynneropplæring på 1.-4. trinn innen 2025. 

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) evaluerer ordningen med 
lærerspesialister. Arbeidet pågår fram til november 2021. 
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Collaborative Leadership Learning Programme 
(Program for samarbeidende læringsledelse) 
Collaborative Leadership Learning Programme, (CLLP), er et skolelederutviklingsprogram 
gjennomført i Hamar, Løten, Stange og Ringsaker kommune 2018 – 2021, ledet av Louise Stoll og 
Jane Creasy, London Centre for Leadership in Learning. Programmet baserer seg på teorier om 
lærende organisasjoner/profesjonelle læringsfellesskap og tanken om kollektiv utvikling i skole-
distriktet. Erfaringer fra andre deler av verden viser at sterke skoledistrikt som fokuserer på 
kunnskapsbasert praksis, styrker elevenes læring. I dette lederprogrammet er derfor ett av 
prinsippene at skoleledere kjenner  hverandre, besøker hverandre, deler erfaringer og kunnskap 
og stiller hverandre kritiske spørsmål . 

Et sentralt CLLP-verktøy er TOC`en, et vertøy som brukes for at den enkelte skole utvikler sin 
endringsteori; theory of change (TOC). Prinsippet  i modellen er at lærere og skoleledere sammen 
beskriver og tydeliggjør mål for elevenes utvikling – hva de ønsker å oppnå, og hva må de gjøre for 
å nå dette målet. Disse samtalene bidrar til å etablere en felles forståelse for hva som er den 
enkelte skoles mål, og at alle tiltak og strategier begrunnes i denne felles forståelsen. En TOC er en 
dynamisk modell der både mål og tiltak kan endres og justeres ved behov. Den øker refleksjonen 
over mål og mening i egen praksis. Skolelederne får opplæring i arbeidet med å bruke dette 
verktøyet og støtte fra andre skoleledere underveis i prosessene med å utvikle sin egen TOC. På 
skolenivået involveres lærerne og får på denne måten sterkere eierforhold til målene, samtidig 
som det blir synlig hvor avhengig ulike aktører i profesjonsfellesskapet er av hverandre.  

Gjennom CLLP er det også utviklet andre verktøy som bidrar til struktur og fremdrift i endrings-
arbeid på skolene. Alle skolelederne i kommunen har tilgang til, og har tatt i bruk, programmets 
verktøykasse.  
 

 

Arbeidstid for profesjonsfellesskap 
Profesjonsfellesskap og skolebasert kompetanseutvikling beskrives som en viktig del av lærernes 
arbeid. Profesjonsutviklingen forventes å foregå på arbeidsplassen i samarbeid mellom lærere. 
Antallet samtaler der lærere skal snakke om og reflektere over elevenes læring og sin egen praksis 
har økt. Antallet kunnskapsressurser utviklet som støtte til arbeidet har økt, og lærerne har fått 
tilgang til store mengder data som grunnlag for egen profesjonsutvikling. Skoleutviklingen krever 
at lærerne jobber mer sammen, planlegger undervisning sammen, stiller hverandre spørsmål, 
utfordrer hverandre og diskuterer faglige uenigheter.  

I Ringsakerskolen har en erfaring med ulike arbeidstidsordninger som ikke alltid støtter opp under 
lærersamarbeid på en måte som styrker profesjonsfellesskapet. Våren 2019 etablerte skoleeier en 
arbeidsgruppe som skulle se på hvordan skolenes ulike arbeidstidsordninger støttet opp under 
skolene som profesjonsfellesskap. Erfaringen var at det eksisterte mange ulike avtaler og ulike 
praksiser. Arbeidsgruppa består av hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet, to plasstillitsvalgte, 
to skoleledere og en skolefaglig rådgiver. Arbeidsgruppa skal komme med forslag til hvordan 
arbeidstidsavtalen utformes for å bygge opp under Ringsakerskolen som profesjonsfellesskap. 
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Kultur for læring 
Forsknings- og utviklingsprosjektet Kultur for læring ble gjennomført i alle kommuner i Hedmark i 
perioden 2016 – 2020. Intensjonen med prosjektet var å forbedre elevenes grunnleggende faglige 
prestasjoner og samtidig gi dem ferdigheter som forbereder dem på morgendagens samfunn. 

En del av prosjektet har vært å kartlegge læreres og skolelederes bruk av tid til ulike oppgaver. 
Figur 7 illusterer utviklingen i tidsbruk på visse områder i perioden 2018 – 2020. 

Figur 6: Kultur for læring 2018 og 2020, skoleledersvar Ringsaker. Kilde: SePU, HINN 

Resultatene fra undersøkelsen i Kultur for læring 2020 viser, slik det går fram av figur 7, at både 
skoleledere og lærere gir uttrykk for at de jobber i en skole der pedagogisk samarbeid vektlegges, 
både på skolene og på tvers av nivåer. Lærerne gir uttrykk for at de samarbeider mer, både med å 
planlegge undervisning og med annet pedagogisk utviklingsarbeid. Skolelederne opplever at de 
har mer tid til pedagogisk arbeid, de samarbeider godt med skoleeier og opplever at de har 
kapasitet til å støtte lærerne i deres arbeid. Lærerne opplever at skolelederne i økt grad 
observerer dem i klasserommet. 

 

Skoleeiers vurdering:  

Profesjonsfellesskap utvikles nedenfra og innenfra i organisasjonen. Det bygger på oppdraget og 
profesjonens felles kunnskapsbase. Lærerjobben handler i stor grad om å samarbeide og dele, og 
skolene må utvikle gode strukturer og kulturer for dette. Det må utvikles regler for hvordan man 
opptrer som en del av et profesjonelt fellesskap, og hvordan man utvikler kompetanse innenfra. 
Det innebærer blant annet at profesjonskunnskapen må bli mindre taus og mer uttalt, mindre 
privat og mer offentlig, mindre individuell og mer kollektiv.   
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Forskningslitteraturen peker på særlig tre faktorer som påvirker i hvor stor grad lærersamarbeid 
styrker profesjonsfellesskapet. Det er ledelse, gruppesammensetting/gruppedynamikk og graden 
av tillit og respekt i organisasjonen (Vangrieken et al 2016). Kort oppsummert må lederne sikre at 
det utvikles støttende strukturer, for eksempel en god møtestruktur og en god arbeidstidsordning. 
Lærerne må oppleve at de har profesjonelt handlingsrom for å åpne opp for refleksjon rundt egen 
praksis. De må  involveres og ansvarliggjøres i planlegging av utviklingsarbeidet. I gode profesjons-
fellesskap er det høy grad av tillitt og høy grad av faglighet. Det er gode relasjoner og tydelige krav 
og forventinger. 

Både i samtaler med skoleledere og i medbestemmelsesmøter gis det tilbakemelding om at 
Ringsakerskolen har strukturer og tiltak som støtter opp under skolene som profesjonsfellesskap. 
Ansatte gir uttrykk for at de jobber i en organisasjon der det legges vekt på faglig utvikling og faglig 
samarbeid. Mange lærere og skoleledere ser at det digitale utviklingsarbeidet de siste årene har 
vært helt avgjørende for at elever og lærere har kunnet opprettholde relativ god standard på 
arbeidet i 2020. Skoleeier registrerer at når lærere og skoleledere jobber sammen om å løse reelle 
problemer, så skjer det mye utviklingsarbeid.   

Utviklingsarbeid krever tid, organisering og ledelse. Det krever tillit og gode relasjoner, samt vilje 
til å dele erfaringer og refleksjoner. Lærere og ledere i Ringsakerskolen vurderer sammen hvilke 
utfordringer skolen har for å finne fram til hvordan disse løses.  I praksis innebærer dette 
systematisk arbeid over tid, der en vurderer hvor en er, hvor en skal , og hva som kreves for å nå 
de nye målene. 

 

6. Digital praksis i Ringsaker 

En framtidsrettet skole skal møte framtidas utfordringer. Skolens digitale praksis endres i takt med 
at teknologien og samfunnet endres. Inneværende år har vært et eksempel på dette. For to år 
tilbake ville en situasjon med delvis nedstenging av sentrale tjenester og total omveltning av hele 
samfunnet fortonet seg som et utenkelig scenario. Ett år senere var det virkelighet. 

Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen i Ringsaker kommune (2018-2021) inneholder mål og 
strategier med føringer for arbeidet med digitalisering i denne perioden. Et systematisk arbeid 
forankret i digitaliseringsstrategien lå til grunn for at skolene i Ringsaker var godt digitalt rustet for 
omorganiseringen, og de kunne håndtere overgangen fra ordinær undervisning til digital hjemme-
skole meget tilfredsstillende. Både utstyr, infrastruktur, opplæring i bruk av digitale verktøy samt 
gode rutiner for kommunikasjon og samhandling gjennom bruk digitale plattformer var etablert.   

Digitale ferdigheter og bruk av digitale verktøy er en grunnleggende ferdighet som er sidestilt med 
lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter. Men for å utvikle ferdigheten slik at elevene kan 
nå målene i læreplanen kreves det særskilt kompetanse og tilrettelagt utstyr. Over år er det lagt 
vekt på å bygge infrastruktur, sørge for at utstyr, maskiner og programvare kan utnyttes på best 
mulig måte og ivareta sikkerheten ved bruk av digitale verktøy. 

Det stilles store forventninger til skoleledere som skal være i stand til å planlegge og støtte 
lærernes pedagogiske arbeid med IKT. Innenfor digitalisering er evnen til strategisk ledelse og 
ledelse av kompetanseutvikling av stor betydning. Opplæring og kompetanseutvikling i koding og 



Side 24 av 91 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2021 - 8. januar 2021 

programmering og i bruk av digitale verktøy og programvare står sentralt. Nye læreplaner gjør det 
nødvendig med innkjøp av nye digitale og analoge læremidler, og det er behov for  tiltak for å sikre 
at lærere har tilstrekkelig kompetanse. Skolenes digitale praksis skal følge personvernregelverket, 
og arbeid med risikovurdering av IKT skal inngå i dette. 

Skolene i Ringsaker benytter Microsoft 365, og de viktigste verktøyene her er Teams og OneNote 
klassenotatblokk. Gjennom disse verktøyene har elever og lærere en arena som er tilrettelagt for 
kommunikasjon og samhandling. I perioden med Covid-19 ble videomulighetene i verktøyet for 
alvor tatt i bruk av hele samfunnet. Da ble det mulig å gjennomføre undervisning og opprettholde 
et profesjonsfellesskap ved bruk av digitale verktøy.  

De laveste trinnene benytter Teams i liten grad, men har Showbie som sin plattform for digitalt 
skolearbeid. Her kan også foresatte følge barnas læringsarbeid og utvikling. I perioder med digital 
hjemmeskole ble behovet for bruk av video svært aktuelt, og det ble til en viss grad nødvendig for 
småtrinnet å ta i bruk Teams til dette formålet. 

Begrepet profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) ble introdusert i 2012 og er nå et etablert 
begrep innen forskningsmiljøer og i offentlige styringsdokumenter. Profesjonsfaglig digital 
kompetanse hos læreren er en forutsetning for god klasseledelse og er avgjørende for hvordan 
teknologi benyttes i undervisning og læring. PfDK har stor betydning for å realisere digitaliseringen 
i skolen og utviklingen av digitalt kompetente elever. I Ringsaker er det mange lærere med høy 
profesjonsfaglig digital kompetanse, og skolene benytter i stor grad intern kompetanse i sitt 
profesjonsfellesskap og utviklingsarbeid. I tillegg har alle skolene tilgang på ressurser fra det 
digitale veilederkorpset ved behov.  

Skolene i Ringsaker er teknologirike læringsarenaer, og det er avgjørende at lærerne har 
kompetanse til å håndtere elevenes tilgang til IKT og forståelse for hensiktsmessig bruk av digitale 
verktøy i sin undervisning.  Undervisningen i Ringsaker er preget av god planlegging, klare 
didaktiske avveininger, tydelige læringsmål og plan for vurdering. Dette er viktig for økt lærings-
utbytte med IKT.  

Digitale ferdigheter defineres blant annet som å innhente og behandle informasjon, være kreativ 
og skapende med digitale ressurser og å kommunisere og samhandle med andre i digitale 
omgivelser. Med ny læreplan har lærerne fått et større og utvidet ansvar for elevenes utvikling av 
digitale ferdigheter, og de skal legge til rette for oppøving av digital dømmekraft. Refleksjon og 
kritisk tenking er satt opp som sentrale mål på elevenes kompetanse i skolen.  

Det nye læreplanverket legger føringer for innhold og kvalitet på læremidler. Digitale læremidler 
kan inneholde tekst, lyd, bilder, video, animasjoner og spill, og de legger til rette for en elevaktiv 
læring hvor kreativitet, utforsking og produksjon står i fokus. Det er rask utvikling av læremidler, 
og det kan være utfordrende å navigere i markedet. Skoleeier deltar aktivt i prosessen gjennom 
felles informasjon og sikring av kvalitet. Det har vært lagt til rette for erfaringsdeling på tvers av 
skolene. Flere skoler har tatt i bruk Utdanningsdirektoratet sine veiledere for kvalitet i læremidler, 
og sammen med kartleggingen har denne prosessen ført til at det har det blitt signert flere 
kommuneavtaler for barne- og ungdomstrinnet i løpet av høsten. 

Ringsaker kommune er gjennom statsbudsjettet for 2020 tildelt 1,109 mill. kroner i tilskudd til 
merutgifter ved innkjøp av nye læremidler. Videre er kommunen etter søknad tildelt 649 588 
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kroner til innkjøp av digitale læremidler. Skoleeier har kartlagt hvilke analoge og digitale lære-
midler som benyttes ved hver enkelt skole og hvilke læremidler som vurderes for innkjøp. 
Arbeidet om økt bevissthet rundt vurdering og valg av læremidler fortsetter, og det er et mål å 
etablere flere kommuneavtaler, slik at en sikrer forutsigbarhet og likeverdig tilgang til læremidler i 
Ringsakerskolen. 

Skoleeiers vurdering: 

Et systematisk arbeid forankret i digitaliseringsstrategien lå til grunn for at skolene i Ringsaker var 
så godt digitalt rustet for omorganiseringen at de kunne håndtere overgangen fra ordinær under-
visning til digital hjemmeskole tilfredsstillende. Bruk av felles digitale plattformer var et godt 
grunnlag for at omorganiseringen fra ordinær undervisning til digital hjemmeskole var mulig. 
Elever og lærere har på kort tid utvidet sitt digitale repertoar og styrket sin digitale kompetanse.  

Digital modenhet i organisasjonen handler om at organisasjonen har kapasitet til å benytte 
teknologi til faglige og administrative formål. I skolen handler dette om undervisning, planlegging, 
vurdering, skole-hjem samarbeid, kommunikasjon, deling av ressurser, håndtering av elevarbeid 
og rapportering. Digital modenhet er også viktig for å sikre trygg bruk og for å utvikle elevenes 
digitale ferdigheter.  

Under pandemien har en sett betydningen av digital dømmekraft for elever i sårbare situasjoner, 
og arbeidet med forebygging av digital mobbing og negativ atferd på nettet. Utvikling av digital 
dømmekraft har fått en større plass i ny læreplan.  Som et resultat av arbeidet med å legge til rette 
for kreativ, utforskende og skapende læring under pandemien, i tråd med de føringer som LK-20 
gir, har den profesjonsfaglige digitale kompetansen blant lærerne i Ringsaker økt betraktelig 
samtidig som elevenes digitale kompetanse har fått et løft.     

Ferske nasjonale rapporter om digitalisering i skolen og erfaringer fra skolehverdagen under 
pandemien, har på mange måter målt den digitale temperaturen i Ringsaker. En del prosesser 
innenfor digitalisering har blitt framskyndet, og det er et passende tidspunkt for å starte prosessen 
med å utarbeide en ny digitaliseringsstrategi. Arbeidet tar til våren 2021 der føringer for 
forbedring og videreutvikling av digital praksis i skolen skal inngå. Ny digitaliseringsstrategi vil med 
utgangspunkt i utfordringer og muligheter danne et sett med felles mål og strategier som angir 
retningen på digitaliseringsarbeidet framover. 
 

7. Resultater  

Kommuner, skoleledere og lærere har i løpet av det siste tiåret fått økt tilgang til informasjon om 
elevresultater. Resultatene som gir informasjon om elevenes læring, danner grunnlag for å utvikle 
og forbedre praksis på ulike nivåer i skolesystemet.  

Kompetansebegrepet er fornyet i LK20 og omfatter både kunnskaper og ferdigheter. Kunnskap 
bidar til å gi et faglig grunnlag og ferdighetene er avgjørende redskaper for læring i alle fag. I 
opplæringen skal elevene tilegne seg og bruke kompetanser, og det nye læreplanverket fokuserer 
på hva eleven skal lære, ikke hva de skal gjøre. For at elevene skal mestre utfordringer og løse 
oppgaver, har de behov for nye kunnskaper og ferdigheter.  
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Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter som å kunne 
uttrykke seg muntlig og skriftlig, kunne lese og regne og bruke digitale verktøy. I overordnet del av 
læreplanen beskrives disse ferdighetene som del av den faglige kompetansen og som 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.  

Utvikling av de grunnleggende ferdighetene har en progresjon som følger hele opplæringsløpet. 
Det går en sammenhengende linje fra den første lese- og skriveopplæringen til å kunne lese 
avanserte fagtekster. 
 

Nasjonale prøver i lesing 
Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for 
den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i 
LK-20. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter. Elevene skal vise at de kan: 

 finne informasjon 

 forstå og tolke 

 reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 
 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Ringsaker 50  50  51  50  49  

Tabell 11: Nasjonale prøver lesing, 5.trinn. Kilde: Skoleporten.no 

Det nasjonale snittet på 5. trinn er 50. Elevene på 5. trinn i Ringsaker presterer ett skalapoeng 
lavere enn nasjonalt snitt i lesing.  

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  27,3  21,2  19,2  21,5  22,6  

Mestringsnivå 2  50,0  54,0  57,7  55,9  58,6  

Mestringsnivå 3  22,7  24,8  23,1  22,5  18,8 

Tabell 12: Nasjonale prøver lesing, 5.trinn - mestringsnivå. Kilde: Skoleporten.no 
 

Resultatene for 5. trinn i lesing viser en økning av elever fra Ringsaker som presterer på det laveste 
mestringsnivået, og en nedgang av elever som presterer på det høyeste mestringsnivået. 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Ringsaker 48  49  50  48  48  

Tabell 13: Nasjonale prøver lesing, 8. trinn. Kilde: Skoleporten.no 

Det nasjonale snittet på 8. trinn er 50. Elevene på 8. trinn i Ringsaker presterer to skalapoeng 
lavere enn nasjonalt snitt i lesing. Det er likt med forrige skoleår, og to skalapoeng lavere enn for 
to år siden. 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  12,6  9,0  10,0  12,9  10,8  

Mestringsnivå 2  21,1  23,9  15,3  17,9  19,7  
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Mestringsnivå 3  41,6  39,8  45,7  44,2  44,7  

Mestringsnivå 4  15,8  19,7  19,5  19,7  18,9  

Mestringsnivå 5  8,9  7,7  9,5  5,3  5,8 

Tabell 14: Nasjonale prøver lesing, 8. trinn - mestringsnivå. Kilde: Skoleporten.no 

 
Resultatene for 8. trinn i lesing viser en tilbakegang de to siste årene av elever som presterer på 
det høyeste mestringsnivået. 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Ringsaker 54  53  53  53  53  

Tabell 15: Nasjonale prøver lesing, 9. trinn. Kilde: Skoleporten.no 
 
Det nasjonale snittet på 9. trinn i lesing er 54. Elevene på 9. trinn i Ringsaker presterer ett 
skalapoeng lavere enn det nasjonale snittet. 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  4,3  5,2  4,4  7,4  5,1  

Mestringsnivå 2  12,4  12,6  10,3  9,2  12,7  

Mestringsnivå 3  34,0  36,4  41,4  40,1  34,4  

Mestringsnivå 4  24,2  27,1  27,0  27,2  29,3  

Mestringsnivå 5  25,1  18,6  17,0  16,0  18,4 

Tabell 16: Nasjonale prøver lesing, 9. trinn - mestringsnivå. Kilde: Skoleporten.no 
 

Resultatene for 9. trinn i lesing viser en økning av elever fra Ringsaker som presterer på de to 
høyeste mestringsnivåene. 
 
Det er et mål å øke den enkelte elevs læringsutbytte. Det kan oppnås med varierte lærings-
aktiviteter der elevene føler seg trygge og inkluderte, og får være aktive i sine læringsprosesser. I 
slike pedagogiske miljø må det i tillegg stilles tydelige og oppnåelige forventninger til elevene, slik 
at de blir gjort medansvarlige for egen læring og utvikling, og føler mestring i skolehverdagen. 
 

Standpunktkarakterer i norsk hovedmål 
Indikator og nøkkeltall   2015-16  2016-17  2017-18  2018-19  2019-20  

Ringsaker  3,7  3,9  3,9  3,8  4,1  

Nasjonalt  3,8  3,8  3,9  3,9  4,0  

Tabell 17: Standpunktkarakterer i norsk hovedmål 10. trinn. Kilde: Skoleporten.no 
 
Resultatene i norsk hovedmål har vært stabile over år og på linje med et nasjonalt snitt.  

 

Skoleeiers vurdering: 

Resultatene fra nasjonale prøver i lesing på 5., 8. og 9. trinn for 2020 viser at elevene fra Ringsaker 
presterer under et nasjonalt gjennomsnitt. Resultatene på 5. trinn er like under det nasjonale 
snittet, og noe svakere 8. trinn. Det er en tendens som har vart over tid.  

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/standpunktkarakterer/nasjonalt?indikator=92&orgaggr=a&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=2&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/standpunktkarakterer/nasjonalt?indikator=92&orgaggr=a&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=2&fordeling=2
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Fordelingen av elevresultatene på mestringsnivå i 2020 viser at det er færre elever fra Ringsaker 
på det høyeste mestringsnivået på 5. trinn, sammenlignet med det nasjonale snittet. Det samme 
er tilfelle på 8.trinn. Det er samtidig flere elever fra Ringsaker på de to laveste mestringsnivåene 
på 8. trinn, sammenlignet med det nasjonale snittet. Det jevner seg litt ut fra 8. til 9. trinn, men 
ikke tilstrekkelig til at elevresultatene er på høyde med et nasjonalt gjennomsnitt. 

Resultatene kan tolkes slik at undervisningen og læringsarbeidet i Ringsakerskolen er rettet inn 
mot et gjennomsnittlig læringsutbytte. Det er mange elever på mestringsnivå 2 på 5. trinn, og 
mestringsnivå 3 på 8. og 9. trinn. Det kan se ut som om en for stor andel elever ligger på disse 
mestringsnivåene. Utfordringen blir å rette inn undervisningen slik at færre elever presterer på de 
laveste mestringsnivåene og flere elever presterer på de høyeste mestringsnivåene. 

Utviklingen i lesing fra 48 skalapoeng på 8. trinn i 2019 til 53 skalapoeng på 9. trinn i 2020, for de 
samme elevene, er positiv. Arbeidet med lesing på ungdomsskolen har brakt elevene et poeng 
nærmere det nasjonale snittet og løfter elevene mer enn forventet ut fra alder, modenhet og 
vanlig progresjon. Det kan se ut til at det er på mellomtrinnet utfordringene er størst. Elevenes 
læringsutbytte fram til 5. trinn er stort sett på høyde med et nasjonalt snitt, men den faglige 
utviklingen for Ringsakerelevene er lavere enn det nasjonale snittet mellom 5. og 8. trinn. Det er 
gjort en grundig analyse på alle nivå i Ringsakerskolen for å finne hensitsmessige tiltak som kan 
bidra til å øke læringsutbyttet på mellomtrinnet. 

Det er behov for å øke kompetansen og legge en felles strategi for å høyne lesekvaliteten i 
Ringsakerskolen. Et felles arbeid med lesestrategier og utvikling av en leseplan på alle skoler kan 
være ett bidrag i en slik satsing. Gode språklige ferdigheter er avgjørende for elevenes lesing, 
skriving og læring, og for den enkeltes muligheter til å nå sine mål og utvikle sine potensial. 
Utdanningsdirektoratet skriver i rammeverk for grunnleggende ferdigheter at lesing av digital tekst 
og tekst på papir er en forutsetning for livslang læring, og for å kunne delta aktivt i samfunnslivet 
på en kritisk og reflektert måte. Faget norsk har naturlig nok et særlig ansvar for opplæringen i å 
kunne lese, skrive og uttrykke seg muntlig.  

Leseopplæringen i andre fag er imidlertid svært viktig for elevenes samlede lesekompetanse. Å 
lese fagtekster er en annen måte å lese på enn å lese skjønnlitteratur. En bruker andre lese-
strategier og tilnærminger til en fagtekst enn til en fortelling. Svært mye av den litteraturen som 
elevene må forholde seg til i utdanningsløpet er fagtekster.  

Satsingen på videreutdanning av skolebibliotekarene og utarbeidelse av en skolebibliotekplan for 
Ringsakerskolen er også et tiltak som kan bidra til heving av elevenes lesekompetanse. Det er 
samtidig viktig at lærere tar videreutdanning i norsk og at arbeidet med å rekruttere lærere til å bli 
lærerspesialister i begynneropplæring fortsetter.  



Side 29 av 91 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2021 - 8. januar 2021 

  

Regneferdigheter og realfagene 
Den grunnleggende ferdigheten å kunne regne handler om noe mer enn å beherske de fire 
regneartene. Regning må ikke sidestilles med matematikkfaget. Regning som grunnleggende 
ferdighet er matematisk kompetanse anvendt i alle fag på fagenes premisser. Ferdigheten 
omhandler både matematisk kompetanse og det å bruke regning til å oppnå forståelse og 
kunnskap i flere fag. Matematikk har et særlig ansvar for opplæringen i å kunne regne.  

Naturfag og matematikk utgjør realfagene i grunnskolen. Realfagsbarometeret er den del av den 
nasjonale strategien for økt kompetanse i realfag, Tett på realfag (2015-2019), og resultater fra 
nasjonale prøver i regning og standpunktskarakterer i matematikk og naturfag gir grunnlag for å 
vurdere status for realfagene. Realfagsstrategien har følgende målsettinger: 

Skolebibliotek 

Det er godt dokumentert at gode skolebibliotek er en viktig læringsarena som fremmer 
leseglede og øker elevenes interesse for lesing. For bibliotekene er det viktig å stimulere til 
leselyst og leseglede. Det påvirker elevenes interesse for skolearbeid. Barn som leser mye av 
egen interesse, har betydelig bedre skolefaglige resultater enn de som ikke gjør det. Det 
bekrefter internasjonale undersøkelser, blant annet i regi av OECD. Det betyr mye for elevenes 
valgmuligheter senere i livet at de har gode grunnleggende lese- og skriveferdigheter.  

Utviklingen av gode skolebibliotek samsvarer godt med innholdet i ny læreplan, og er samtidig 
et godt tiltak i satsingen på Tidlig innsats i skolen. Tilgangen til skolebibliotek er også hjemlet i 
opplæringsloven § 21-1: 

Skolen skal ha skolebibliotek med mindre tilgangen til skolebibliotek er sikra gjennom 
samarbeid med andre bibliotek. Bibliotek som ikkje ligg i skolen sine lokale, skal vere 
tilgjengeleg for elevane i skoletida, slik at biblioteket kan brukast aktivt i opplæringa på 
skolen. Biblioteket skal vere særskilt tilrettelagt for skolen.  

Ringsaker kommune er tildelt 1,2 mill. kroner fra Utdanningsdirektoratet til kompetanse-
heving, med formål å styrke skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering. Alle skolene deltar 
sammen med Ringsaker bibliotek for å heve kompetansen og høyne kvaliteten i dette arbeidet. 
Som del av denne satsingen tilbyr Universitetet i Agder et videreutdanningsprogram for 20 
skolebibliotekarer og lærere i Ringsaker. Videreutdanningen har tittelen Skolebiblioteket i 
fagfornyelsen, og gjennomføres skoleåret 2020-2021. Deler av undervisningen er samlings-
basert i Ringsaker, og resten av undervisningen foregår digitalt. De praktiske arbeidskravene 
knyttes til lærernes og skolebibliotekarenes egne arbeidsplasser.  

Våren 2021 ferdigstilles en skolebibliotekplan for Ringsakerskolen. Formålet med planen er å 
øke lesegleden og styrke de grunnleggende ferdighetene i lesing. Det er videre et mål om at 
samtlige skoler skal ha et funksjonelt og integrert skolebibliotek. Parallelt med dette arbeider 
alle skoler i Ringsaker med å lage en leseplan for alle klassetrinn. Planen skal tydeliggjøre 
skolens arbeid med å styrke elevenes lesekompetanse, og kontinuerlig følge den enkelte elevs 
leseutvikling. 
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 Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres  

 Andelen barn og unge på lavt nivå i realfag skal reduseres  

 Flere barn og unge skal prestere på høyt faglig nivå 

 Lærere skal få bedre kompetanse i realfag 

Nasjonale prøver i regning 
Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter samsvarer med mål for 
den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag 
i LK20. Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og 
dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: 

 kan løse en gitt utfordring 

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 

 kan vurdere om svarene er rimelige 

 kan ha effektive strategier for enkel tallregning 
 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Ringsaker 50  52  50  50  50 

Tabell 18: Nasjonale prøver regning, 5.trinn. Kilde: Skoleporten.no 

 

Det nasjonale snittet på 5. trinn er 50. Elevene på 5. trinn i Ringsaker presterer likt med det 
nasjonale snittet i regning. Ringsaker har stabile resultater over tid.  

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  23,1  16,6  19,2  21,9  22,5  

Mestringsnivå 2  52,2  50,0  53,6  54,2  55,0  

Mestringsnivå 3  24,7  33,4  27,3  23,9  22,5 

Tabell 19: Nasjonale prøver regning, 5.trinn - mestringsnivå. Kilde: Skoleporten.no 

 
Resultatene for 5. trinn i regning viser en økning av elever fra Ringsaker som presterer på det 
laveste mestringsnivået og en nedgang av elever som presterer på det høyeste mestringsnivået. 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Ringsaker 48  49  49  49  47 

Tabell 20: Nasjonale prøver regning 8. trinn 2020. Kilde: Skoleporten.no 
 

Det nasjonale snittet på 8. trinn er 50. Elevene på 8. trinn i Ringsaker presterer tre skalapoeng 
lavere enn nasjonalt snitt i regning. Det er en nedgang på to skalapoeng fra forrige skoleår. 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  12,6  9,0  10,0  12,9  10,8  

Mestringsnivå 2  21,1  23,9  15,3  17,9  19,7  

Mestringsnivå 3  41,6  39,8  45,7  44,2  44,7  

Mestringsnivå 4  15,8  19,7  19,5  19,7  18,9  

Mestringsnivå 5  8,9  7,7  9,5  5,3  5,8 

Tabell 21: Nasjonale prøver regning 8. trinn 2020 – mestringsnivå. Kilde: Skoleporten.no 
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Resultatene for 8. trinn i regning de to siste årene viser en reduksjon av elever som presterer på 
de to høyeste mestringsnivåene. Andelen elever på de to laveste nivåene er om lag 30.  
 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Ringsaker 53  53  52  53  52 

Tabell 22: Nasjonale prøver regning 9. trinn 2020. Kilde: Skoleporten.no 

Det nasjonale snittet på 9. trinn i regning er 53. Elevene på 9. trinn i Ringsaker presterer ett 
skalapoeng lavere enn det nasjonale snittet.  
 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  4,9  4,4  5,6  3,8  4,6  

Mestringsnivå 2  18,6  16,9  15,1  18,7  18,9  

Mestringsnivå 3  28,8  37,0  37,5  33,2  33,8  

Mestringsnivå 4  27,0  24,9  25,8  27,4  25,7  

Mestringsnivå 5  20,6  16,9  16,1  16,9  17,0 

Tabell 23: Nasjonale prøver regning 9. trinn 2020 - mestringsnivå. Kilde: Skoleporten.no 
 

Resultatene for 9. trinn i regning viser stabile resultater på de ulike mestringsnivåene. I og med 
prøven for 9.trinn er tilsvarende prøve som for 8.trinn, er det som forventet en reduksjon i andel 
elever som ligger på de to laveste nivåene og en økning i andelen elever på de to høyeste nivåene.  

 

Standpunktkarakterer i realfag 

Tabell 24: Standpunktkarakter i matematikk 10. trinn. Kilde: Skoleporten.no  
Resultatene i matematikk er stabile de tre siste årene, men lavere enn målsetting om å ligge på 
høyde med eller bedre enn landsnittet. 
 

Indikator og nøkkeltall  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Ringsaker 3,7 3,9 3,8 3,9 4,0 

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

Tabell 25: Standpunktkarakter i naturfag 10. trinn. Kilde: Skoleporten.no 
 
Resultatene viser en positiv utvikling i naturfag, men lavere enn målsetting om å ligge på høyde 
med eller bedre enn landsnittet.  

Skoleeiers vurdering: 
Resultatene fra nasjonale prøver i regning viser at elevene i Ringsaker skårer likt med det 
nasjonale snittet på 5.trinn, men prestasjonene synker fra 5. til 8. trinn.  Denne utviklingen er 
observert over tid. Nasjonalt er fordelingen av elever på de ulike mestringsnivåene stabile de siste 
årene. Selv om elevene på 5.trinn skårer likt med et nasjonalt snitt, har andelen elever på det 

Indikator og nøkkeltall  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Ringsaker 3,3 3,2 3,4 3,5 3,4 

Nasjonalt 3,5 3,6 3,7 3,7 3,8 
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høyeste mestringsnivået sunket og andelen elever på det laveste mestringsnivået har økt i løpet av 
de tre siste årene.  

Resultatene for 8.trinn viser at elevene i Ringsaker presterer tre skalapoeng under det nasjonale 
snittet. Det utgjør ¾ av et skoleår og er relativt mye. Nedgangen er også stor fra de to foregående 
årene. Framstillingen av mestringsnivå for 8. trinn viser at det er betydelig flere elever på de to 
laveste nivåene og tilsvarende færre elever på de to øverste sammenlignet med et nasjonalt snitt. 
Andel elever på de tre laveste nivåene er større enn ønskelig.  

Det er viktig å se nærmere på en slik utvikling, og det er nødvendig å stille relevante spørsmål til 
undervisningen.  

 Hva kan endringen henge sammen med? 

 Hvilke tiltak er iverksatt? 

 Hva har skolene prioritert i sitt arbeid?  

Elever på 9. trinn gjennomfører de samme nasjonale prøvene i regning som elever på 8. trinn. 
Nasjonalt presterer elevene på 9. trinn i snitt tre skalapoeng mer i regning enn elevene på 8. trinn. 
Fordi elevene på 9. trinn har gått ett år lenger på skolen, og er ett år eldre, samsvarer dette med 
forventningen om at de vil prestere bedre på prøven enn elevene på 8. trinn. Resultatene for 9. 
trinn i regning i Ringsaker er ett skalapoeng under det nasjonale snittet. Det er relativt små 
variasjoner på de ulike mestringsnivåene. Andelen elever som presterer på laveste mestringsnivå 
på 9. trinn er redusert, og det er flere elever som presterer på det høyeste mestringsnivået, 
sammenlignet med resultatet for 8. trinn. Det er en positiv forskyvning mot de høyeste mestrings-
nivåene.  

Realfagsresultatene i Ringsaker viser at det er variasjoner mellom elevkull, og dette kommer til 
syne i resultatene både på skole- og kommunenivå. Selv om Ringsaker har lavere standpunkt-
karakter i matematikk og naturfag enn målsettingen, viser utviklingen at matematikkresultatene er 
stabile over tid, mens naturfag har svak positiv utvikling de siste årene. Utvikling av elevenes 
ferdigheter i regning og realfag har vært viktig både nasjonalt og lokalt. For å nå målsettingene i 
realfag er flere lokale tiltak iverksatt, blant annet økt timetall i matematikk og naturfag og 
etablering av Newton-rom. Resultater på nasjonale prøver og standpunktkarakterer viser likevel at 
det er grunn til å stille spørsmål om tiltakene har vært tilstrekkelig. Ut fra resultatene i regning og 
realfag, er det behov for å styrke arbeidet med å øke elevenes kompetanse, redusere andelen på 
laveste nivå samt øke andelen elever som presterer på det høyeste nivået.  
 

Overordnet del og grunnleggende ferdigheter har fått større plass i LK20, og legger tydelige 
føringer på hva som skal prege undervisningen. Den nye fagplanen for matematikk har betydelige 
endringer. Det er kompetansemål etter hvert trinn, fordi det skal være tydeligere hva elevene skal 
lære til hvilken tid. Det er færre emner per trinn, slik at elevene skal få tid til læringsarbeidet blant 
annet gjennom en praktisk tilnærming. Det er derfor et stort behov for oppdaterte læremidler 
tilpasset ny læreplan, både digitale og analoge. Satsingen på kompetanseheving i realfagene må 
fortsette. Det er behov for en tilrettelegging av undervisningen og læringsarbeidet i form av 
dybdelæring og relevans, slik at elevene skal oppdage og se sammenhenger i og mellom fagene.  
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 Newton Ringsaker 

Etableringen av Newton Ringsaker er et ledd i kommunens realfagssatsing og er et viktig bidrag 
inn mot skolene for å nå utfordrende mål i læreplanen, både i overordnet del, tverrfaglige 
temaer og fagplaner i realfag og teknologi. Newton vil gjennom sine moduler gi kompetanse-
heving for lærere i bruk av digitale verktøy og programmering. Overordnet del av læreplan-
verket beskriver hva som skal prege skolen og undervisningen, og det er god sammenheng 
mellom det som skjer på Newton-rommet og det som står i de nye læreplanene. 
 

Nye læreplaner understreker viktigheten av praktisk tilnærming til fagene, og overordnet del i 
læreplanverket oppfordrer til utforskende arbeidsmetoder. Newton-modulene er gode 
eksempler på hvordan en kan legge til rette for praktisk tilnærming i undervisningen. Flere av 
skolene har i løpet av året lånt utstyr og ressurser for bruk i undervisningen ved egen skole. 
Newton reiser også til skolene med opplegg og utstyr.  
 
I løpet av 2020 har Newton Ringsaker utviklet og pilotert fire nye moduler, som alle er i tråd 
med ny læreplan og er med på å gi Newton Ringsaker en lokal profil. Tett dialog og samarbeid 
med skoleeier, skoleledere og realfagsressurser ute ved skolene sikrer at tilbudet tilpasses 
skolenes behov og ønsker. Matematikkoppleggene har en praktisk tilnærming hvor bruk av 
konkreter, spill og programmering legger til rette for gode matematiske samtaler og 
refleksjoner. Undervisningen legger opp til utforskende læring der elevene får være kreative og 
skapende. 
 
Under koronapandemien har Newton-rommet tatt imot skoleklasser ved gult nivå. I løpet av 
2020 har 1467 barn og unge vært på besøk. Dette inkluderer 87 barn som deltok på 
realfagsklubb i sommerferieukene. I perioder med rødt nivå har Newton-rommet brukt tid på 
utvikling av nye moduler.  
 
Prinsipper for god undervisning ved Newton-rommet 

Målet med undervisningen i Newton-rommet er at elevene skal ha et stort læringsutbytte og 
gode læringsopplevelser. For å nå disse målene ligger prinsipper for god undervisning til grunn. 
Det er en klar sammenheng mellom prinsipper for god undervisning og overordnet del i 
læreplanen.    
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Praktiske, varierte og utforskende arbeidsmetoder  
I overordnet del av læreplanverket står det:  

For å skape motivasjon og læringsglede i undervisningen trengs et bredt repertoar av 
læringsaktiviteter og ressurser.  

Dette samsvarer godt med flere av undervisningsprinsippene i Newton-rommet. Motivasjon og 
læringsglede peker på målet for gode læringsopplevelser, mens et bredt repertoar av lærings-
aktiviteter og ressurser passer med praktiske, varierte og utforskende arbeidsmetoder.   
 
Samarbeid  
Overordnet del av læreplanen konstaterer at faglig læring ikke kan isoleres fra sosial læring, og 
at i møte med elevene skal lærere legge til rette for kommunikasjon og samarbeid som gir 
elevene trygghet og mot. Dette understreker viktigheten av kombinasjonen av faglig og sosial 
opplæring. Det vektlegges samarbeid og gruppearbeid under et Newton-besøk. Prinsippet 
setter krav til didaktikk og metodikk i undervisningsoppleggene og selve organiseringen av 
undervisningen.  

Diskusjon, samtaler og refleksjon  
LK20 vektlegger tid til refleksjon og argumentasjon i undervisningen og løfter fram at elever 
som lærer å formulere spørsmål, søke svar og uttrykke forståelse på ulike måter, gradvis kan ta 
en aktiv rolle i egen læring og utvikling. Det settes av god tid til samtale og refleksjon. Bruk av 
fagspråk er viktig for læring, og en god dialog både mellom elevene og elevene/Newton-lærer 
sikrer gode læringsprosesser og gir rom for dybdelæring. Refleksjon og diskusjon ligger til 
grunn for de faglige konklusjonene man vil fram til under et Newton-besøk.  

Relevans og alternativ læringsarena  
Overordnet del av læreplanen slår fast at det er fint å bruke et Newton-rom:  

Ved å bruke varierte læringsarenaer kan skolen gi elevene praktiske og livsnære 
erfaringer som fremmer motivasjon og innsikt.  

Newton er en annen læringsarena enn klasserommet der elevene skal arbeide praktisk og hvor 
relevans er sentralt både i forhold til nærmiljøet, lokalt næringsliv og elevenes liv og faglige 
kapital.  

Dybdelæring – varig forståelse 
Å legge til rette for varig forståelse er en del av dybdelæringsbegrepet i LK20. Det er viktig å 
bygge broer mellom praktiske aktiviteter og teori.  Ved praktiske aktiviteter er det nødvendig å 
være bevisst på hva elevene skal lære, og ikke bare på hva de skal gjøre. Elevene skal få hjelp til 
å se sammenhenger. Læringsmålene er styrende for valg av aktiviteter og det er viktig å gi 
aktivitetene en innpakning med mening og kontekst. Målet er at elevene skal utvikle strategier 
slik at de kan bli dybdelærende. 
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Nasjonale prøver i engelsk 
Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i 
læreplanene i alle fag i LK20. De nasjonale prøvene i engelsk tar utgangspunkt i kompetansemål i 
ett fag – engelsk. Oppgavene på 5. trinn er knyttet til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 

 forstå hovedinnholdet i enkle tekster 

 forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid 

 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 

 bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre 
 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 
Ringsaker 50  52  51  51  51  

Tabell 26: Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn 2020. Kilde: Skoleporten.no 
 

Det nasjonale snittet på 5. trinn er 50. Elevene på 5. trinn i Ringsaker presterer ett skalapoeng 
høyere enn nasjonalt snitt i engelsk. Det er likt med forrige skoleår. 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  26,1  18,2  17,0  20,6  20,1  

Mestringsnivå 2  50,3  52,1  60,3  52,8  55,2  

Mestringsnivå 3  23,6  29,8  22,8  26,6  24,7 

Tabell 27: Nasjonale prøver engelsk, 5.trinn 2020 - mestringsnivå. Kilde: Skoleporten.no 
 

Resultatutviklingen for 5. trinn i engelsk det siste året, viser en nedgang av elever som presterer på 
det høyeste mestringsnivået. Andelen elever på det laveste nivået er stabilt. 
 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Ringsaker 48  48  49  49  48  

Tabell 28: Nasjonale prøver engelsk 8. trinn 2020. Kilde: Skoleporten.no 

 

Det nasjonale snittet på 8. trinn er 50. Elevene på 8. trinn i Ringsaker presterer to skalapoeng 
lavere enn nasjonalt snitt i engelsk.  
 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  12,3  10,3  11,9  11,9  11,9  

Mestringsnivå 2  23,3  22,5  19,3  21,4  21,1  

Mestringsnivå 3  42,2  43,8  43,2  43,4  42,4  

Mestringsnivå 4  15,0  15,8  15,9  16,4  16,1  

Mestringsnivå 5  7,2  7,8  9,7  6,9  8,6 

Tabell 29: Nasjonale prøver engelsk 8. trinn 2020 - mestringsnivå. Kilde: Skoleporten.no 

 
Resultatene for 8. trinn i engelsk det siste året viser en økning av elever som presterer på det 
høyeste mestringsnivået. Andelen elever på de to laveste nivåene er stabilt. 
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Skoleeiers vurdering: 
Resultatene fra nasjonal prøve i engelsk på 5. trinn viser at målsettingen om å være på høyde med 
eller bedre enn landsgjennomsnittet er oppnådd. Antall elever på de ulike mestringsnivåene er 
relativt stabilt.  

Resultatene fra nasjonal prøve i engelsk for 8. trinn viser at det er flere elever fra Ringsaker som 
presterer på de to laveste nivåene og færre på de to høyeste nivåene sammenlignet med lands-
gjennomsnittet. Det er ingen nasjonal prøve i engelsk for 9. trinn. 

Nasjonal prøve i engelsk er en leseprøve. Resultatene vil til en viss grad speile lesekompetansen til 
elevene. Det er derfor en naturlig sammenheng mellom resultater i lesing og resultater i engelsk. 
For å øke læringsutbyttet i engelsk må en sette inn tiltak for å øke lesekompetansen generelt. 
 

Grunnskolepoeng 
Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med 
karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng 
er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, dividert på antall karakterer og 
multiplisert med 10. Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. 
Pandemien førte til at eksamen i grunnskolen ble avlyst våren 2020. Årets grunnskolepoeng er 
derfor beregnet kun ut fra elevenes standpunktkarakterer. 

Indikator og nøkkeltall  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Ringsaker 38,8  40,0  40,5  40,0  41,2 

Nasjonalt  41,2 41,4 41,8 42,0 43,2 

Tabell 30: Grunnskolepoeng 10. trinn. Kilde: Skoleporten.no 

 

Figur 7: Utvikling i grunnskolepoeng 2015 – 2020. Kilde: Skoleporten.no 

Det er et mål at gjennomsnittlig grunnskolepoeng i Ringsaker er på høyde med eller bedre enn 
gjennomsnittet for landet. Med små variasjoner følger Ringsaker den nasjonale utviklingen av 
gjennomsnittlig grunnskolepoeng, men ligger to poeng bak. 
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Trend i utviklingen 

Figur 8: Utvikling i grunnskolepoeng 2012-2019. Kilde: Skoleporten.no 

For å vise hvilken trend utviklingen i grunnskolepoeng har, utvides intervallet fra 2012 til 2019. Det 
er en positiv utvikling, både nasjonalt og i Ringsakerskolen. De grønne stiplete linjene viser den 
lineære utviklingen (trenden).  De grønne linjene er parallelle og det betyr at Ringsaker har samme 
utvikling som et nasjonalt snitt, selv om de ligger to poeng lavere enn landsgjennomsnittet. Det vil 
alltid være variasjoner mellom kull, og dette gir utslag på tallene fra Ringsaker. Slike variasjoner vil 
en ikke se nasjonalt, fordi elevgrunnlaget er så stort. 
 

Figur 9: Utvikling av grunnskolepoeng med fokus på 2019-20. Kilde: Skoleporten.no 
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Figur 9 fokuserer på grunnskolepoeng for 2019-2020. I 2019-20 inngår ikke eksamenskarakterer i 
beregning for grunnskolepoengene. Grafen viser at både Ringsaker og det nasjonale snittet har en 
tydelig økning i grunnskolepoeng (1,2 poeng). Det er ulike faktorer som spiller inn på resultatene. 
Analyser gjort av utdanningsdirektoratet peker på to mulige faktorer av betydning: 

 På grunn av koronasituasjonen ble alle eksamener for elever i grunnskolen avlyst. 
Grunnskolepoeng for 2019 - 2020 er dermed kun beregnet på grunn av standpunkt-
karakterer. 

 Utsatt frist for fastsetting av standpunktkarakter og skolene fikk bedre tid til å legge til 
rette et vurderingsgrunnlag for elevene. 

Skolebidrag 
Hver enkelt elev som begynner på skolen har med seg mange forutsetninger som påvirker lærings-
resultatene. Det er derfor uklart hva som kan tilskrives skolens innsats. Skolebidragsindikatorene 
forsøker å vise hva lærernes evne til å formidle fag og motivere elevene, skolens arbeid med 
læringsmiljøet og tilpasset opplæring betyr for elevenes resultater. 

For å kunne måle skolens bidrag, må en skille ut den delen av læringsresultatet som skyldes de 
forutsetningene elevene har med seg. Skolebidraget kontrolleres derfor for tidligere prestasjoner. 
I tillegg kontrolleres det for foreldrebakgrunn (foreldrenes utdanningsnivå, husholdningsinntekt og 
elevenes innvandringsbakgrunn). 

Skolebidragsindikatorene på 1.-4. trinn og 5.-7. trinn sier noe om skolens bidrag til elevenes 
grunnleggende ferdigheter i engelsk, lesing og regning. På samme måte er skolebidrags-
indikatorene på 8.-10. trinn et mål på skolens bidrag til elevenes læring i eksamensfaget eleven 
kommer opp i. Utover dette, sier ikke indikatorene noe om skolenes bidrag til elevenes læring i 
andre fag. Den sier heller ikke noe om skolens evne til å ivareta andre deler av skolens oppdrag. 

En skolebidragsindikator kan tolkes som forskjellen mellom det skolens elever faktisk oppnår og 
det en forventer at elever skal oppnå når en tar hensyn til elevenes forutsetninger. Et resultat med 
positivt fortegn indikerer at skolens bidrag er positivt. 

 

Skolebidrag 1.-4. trinn 

Indikator og nøkkeltall  2015+16 2016+17 2017+18 2018+19 2019+20 

Skolebidrag 1.-4. trinn  1,4 1,3  1,6  1,0  0,7 

Tabell 31: Skolebidrag 1. - 4. trinn. Kilde: Skoleporten.no 

Skolebidragsindikatoren på 0,7 viser at skolene i Ringsaker bidrar positivt til elevenes læring på 
småskoletrinnet.  

Skolebidrag 5.-7. trinn 

Indikator og nøkkeltall  2015+16 2016+17 2017+18 2018+19 2019+20 

Skolebidrag 5.-7. trinn  -1,0 -1,1  -1,7  -1,5  -2 

Tabell 32: Skolebidrag 5. - 7. trinn. Kilde: Skoleporten.no 
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Resultatene viser at skolene i Ringsaker ikke i tilstrekkelig grad bidrar positivt til elevenes 
grunnleggende ferdigheter på mellomtrinnet. 

Skolebidrag 8.-10. trinn 
 

Indikator og nøkkeltall  2015+16 2016+17 2017+18 2018+19 2019+20 

Skolebidrag 8.-10. trinn  0,5  0,5  0,1  0,8   

Tabell 33: Skolebidrag 8. - 10. trinn. Kilde: Skoleporten.no 

Ungdomsskolene i Ringsaker bidrar positivt til elevenes læring. På grunn av avlyst eksamen våren 
2020 har det ikke vært mulig å lage skolebidragsindikatorer for ungdomstrinnet (8.-10. trinn) for 
2019+2020. 
 

Skoleeiers vurdering: 

En negativ verdi på skolebidraget betyr likevel ikke at elevene ikke har hatt noen progresjon eller 
at skolene ikke har bidratt positivt til elevenes læring. Det indikerer kun at elevene har hatt lavere 
progresjon enn det var forventet at elevgruppen skulle få. Skolebidrag er indikatorer og gir således 
kun en indikasjon på skolens bidrag. Det er ikke et fullstendig mål på skolens kvalitet og bidrag til 
elevenes læring og bør derfor ses i sammenheng med annen informasjon. Statistisk sentralbyrå 
(SSB) skriver at det er mindre forskjeller mellom skolers bidrag til elevenes læring enn resultatene 
fra nasjonale prøver og eksamen kan gi inntrykk av (SSB, 2017).  
 

Overgang fra grunnskole til videregående opplæring (vgo) 
Det er et mål at alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående 
opplæring. Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Formell 
kompetanse blir stadig viktigere for å sikre utdanning og arbeid og dermed framtidige inntekter. I 
tillegg er det viktig for den enkeltes personlige utvikling og livskvalitet. 
 

Indikator og nøkkeltall  2016 2017 2018 2019 2020 

Ringsaker  98,0  96,9  97,5  98,2  96,4 

Nasjonalt 98,4  98,1  98,0  98,0  98,2 

Tabell 34: Prosentdelen av elevkullet registrert i vgo høsten etter uteksaminering fra grunnskolen. 
Kilde: Skoleporten.no 

Andelen elever fra Ringsaker som begynner i videregående opplæring rett etter ungdomsskolen 
varierer noe i forhold til det nasjonale snittet. 
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Figur 10: Fullført og bestått vg1, avgangsår grunnskole 2019. 

 
Figur 10 viser at en høy andel elever fra Ringsaker fullfører og består første året i videregående 
opplæring. 
 

Indikator og nøkkeltall  Samlet Yrkesfag Studiespes Jenter Gutter 

Gjennomført Vg1 2020 95,4 95,3 95,7 97,3 93,4 

Tabell 35: Gjennomføringsprosent vg1, høsten etter uteksaminering fra grunnskolen.  
Kilde: Skoleporten.no 
 
Det er en forskjell på en prosent mellom de elevene som startet i vg1 høsten 2019 (96,4) og de 
som fullførte vg1 (95,4) våren 2020.  
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8. Systematisk resultatoppfølging  

Opplæringsloven § 13-10 pålegger kommunene å ha et tilfredsstillende kontrollsystem for å sikre 
at skolen drives i samsvar med lov og forskrift og at det foreligger et system for å sikre kvaliteten 
av dette. I dette pålegget ligger det en forventning fra statlig hold om at kommunene har et 
forsvarlig system for å følge opp resultater fra nasjonale kvalitetsvurderinger. Kommunene skal 
også, ifølge forskrift til opplæringsloven § 2-1, sørge for at skolene jevnlig vurderer i hvilken grad 
organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen bidrar til å nå de mål som er fastsatt 
i læreplanverket for Kunnskapsløftet.  

 

Figur 11: Årshjul for systematisk resultatoppfølging i Ringsakerskolen.  

Årshjulet i figur 11 anskueliggjør den systematiske resultatoppfølgingen i Ringsakerskolen og  
sammenhengen i de politiske, administrative og faglige prosessene. Det mørke grå skraverte feltet 
viser prosesser på politisk nivå mens de lysere feltene viser administrativt skoleeiernivå og 
skolenivå. Når prosessene er samkjørte og koordinerte bidrar de best til å styrke Ringsakerskolen. 

Skoleeier følger opp resultatene gjennom dialogmøter med den enkelte skole, kretsvise 
dialogmøter og jevnlige ledermøter.  

Dialogmøter: Kommunalsjefen møter skoleledelsen og gjennomgår situasjonen på skolen, både 
elevresultater og læringsmiljø. Begge parter er forberedt, beskriver status og drøfter videre tiltak. 
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Kretsvise dialogmøter: Skolene fra samme ungdomsskolekrets møtes og drøfter aktuelle tema. 
Saker meldes inn på forhånd, og ideen bak disse møtene er at skolene har mye å lære av 
hverandre og kan være hverandres veiledere. 

Skoleledermøter: Kommunalsjefen møter skolelederne samlet eller delt i barnetrinn og ungdoms-
trinn, etter oppsatt plan. Der drøftes felles strategier, planer og tiltak, i tillegg til gjensidig 
informasjon. Under pandemien har møtehyppigheten økt, og de fleste møtene har vært digitale. 

 

Sammenhenger i resultatoppfølgingen 
Ringsaker kommune benytter ulike verktøy for å registere og hente ut resultater. Både 
Skoleporten fra Utdanningsdirektoratet samt Engage og Insight fra Conexus benyttes for å 
analysere og vurdere elevenes kompetanse og utviklingen av elevenes kunnskap og ferdigheter. 
Resultatene er indikatorer og sier noe om kompetansen i grunnskolen, samtidig som de er et viktig 
bidrag til kvalitetsutvikling, åpenhet og dialog om skolene i Ringsaker. For å få et helhetlig bilde av 
utviklingen er det nødvendig å se elevresultatene i sammenheng med hverandre. 

Nasjonale kartleggingsprøver gjennomføres på 1.-4.trinn. Formålet med kartleggingsprøvene er å 
identifisere elever som har behov for ekstra oppfølging. Kartleggingsprøvene gir informasjon om 
hvilke elever som er i risiko for å henge etter i opplæringen. Sammen med annen informasjon om 
elevenes utvikling i fag og ferdigheter danner resultater fra kartleggingsprøvene et grunnlag for 
videre oppfølging og tiltak gjennom tidlig innsats.  

For å få et helhetlig bilde av elevenes utvikling av grunnleggende ferdigheter og kompetanse over 
tid, er det mulig å hente ut elementer fra nasjonale kartleggingsprøver og se disse i sammenheng 
med elementer fra nasjonale prøver. Dette kan gi noen indikasjoner. Det samme kan en gjøre med 
de nasjonale prøvene på 5., 8. og 9. trinn og standpunkt- og eksamensresultater. Analyseverktøy 
gjør det mulig å følge de samme elevene gjennom flere trinn og skoleslag.  

For å se utvikling for samme elevkull over tid kan en sette sammen resultater fra: 

 Nasjonale kartleggingsprøver (3. trinn) 

 Nasjonale prøver (5., 8. og 9. trinn) 

 Elevundersøkelsen med tilleggspørsmål grunnleggende ferdigheter (7. og 10. trinn) 

 Standpunkt- og eksamensresultater i matematikk (10. trinn) 

En slik prosess legger til rette for et systematisk arbeid med resultatene og tett oppfølging av 
elevens læring gjennom prediksjon, analyse og resultatoppfølging. Å kombinere resultatene gir en 
indikasjon til skolene om en klarer å fange opp elever på et tidlig tidspunkt og om en får satt inn de 
rette tiltakene. Systematisk analyse og vurdering av resultatene gir grunnlag for å tilpasse 
opplæringen og er på den måten et bidrag til å øke læringsutbyttet. 

Resultatene for den enkelte skole framgår av vedlegg 1.  
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9. Avslutning 

Skolen er samfunnets verktøy for å gi alle barn uavhengig av bakgrunn muligheter til å leve et 
selvstendig liv. Det viktigste arbeidet skjer i møte mellom lærer og elev. Det er her skolens kvalitet 
skapes og måles. Skoleeier gir mål og rammer for at skolene kan operasjonalisere de forventninger 
og krav som stilles til grunnopplæringen, og følger opp arbeidet ved den enkelte skole og i 
sektoren som helhet. Ansvaret for skolens daglige drift og utvikling er lagt til skoleleder, og i 
dialogen med skoleeier sikres tilstrekkelig styringsinformasjon som gir handlingsrom for utøvelse 
av både administrativt og politisk skoleeierskap. 

Ett av de viktigste målene for grunnopplæringen er at elevene gjøres i stand til å fullføre og bestå 
videregående opplæring. Det krever systematisk arbeid over tid med høy kvalitet i alle ledd. Godt 
arbeid med kvalitetsutvikling forutsetter høy skolefaglig kompetanse og medvirkning. De ansatte i 
Ringsakerskolen arbeider daglig for at elevene skal nå dette målet. Det drives systematisk 
kvalitetsutvikling på sentrale områder for å øke læringsutbyttet for elevene, med særlig vekt på de 
områder der de kommunale læringsmålene ikke er nådd. 

 

Figur 12: Systematikk over tid.  

Modellen bygger på: Lillejord, Sølvi, 2003: Ledelse i en lærende skole, Universitetsforlaget, og illustrerer 

systematisk resultatoppfølging i Ringsaker. 

Regjeringen nedsatte i 2019 ei ekspertgruppe for skolebidrag som leverte sin sluttrapport i mai 
2021. Utvalget viser til at de kommuner og skoler som lykkes med å løfte kvaliteten på 
opplæringen har gjort noen klare prioriteringer og har satt skolebasert vurdering i system. Det vil 
si at de vurderer og utvikler skolens praksis som en del av daglig drift og bruker dette til å forbedre 
elevenes opplæring. Lærere og ledelse har en undersøkende og utforskende tilnærming og bruker 
kunnskapen de får i kvalitetsutviklingsarbeidet. De involverer også elevene i stor grad.  
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Vedlegg 1: Resultatark skoler 

 

BRØTTUM BARNE- OG UNGDOMSSKOLE – BARNETRINNET 

Indikator og nøkkeltall  Offentlig 

Tallet på elever  155 

Tallet på lærere med kontaktlærerfunksjon  13  

Tallet på lærere  17  

 

Elevundersøkelsen 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Læringskultur  4,3  4,4  4,2  4,3  4,0  

Elevdemokrati og medvirkning  4,1  4,2  3,6  4,4  3,3  

Faglig utfordring  4,1  3,8  3,6  4,2  4,1  

Felles regler  4,3  4,5  4,4  4,7  3,9  

Trivsel  4,5  4,6  4,4  4,5  4,3  

Mestring  4,2  4,1  3,9  4,1  3,9  

Støtte fra lærerne  4,7  4,7  4,3  4,8  4,2  

Motivasjon  4,1  4,0  3,9  4,1  3,7  

Vurdering for læring  4,2  3,9  3,8  4,3  3,5  

Støtte hjemmefra  4,4  4,4  4,2  4,6  4,0  

 

Elevundersøkelsen – mobbing 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mobbing på skolen (prosent)  * 0,0  0,0  * * 

 

Delskår  
2016-

17 
2017-

18 
2018-

19 
2019-

20 
2020-

21 

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

* 0,0  0,0  * * 

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste 

månedene? (prosent)  
0,0  0,0  * 0,0  14,3 

 

Nasjonale prøver 5.trinn 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Engelsk  51  48  51  51  46  

Lesing  54 50  50  49  51  

Regning  47  53  53  48  50 

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  * 33,3  * * * 

Mestringsnivå 2  * 45,8  * * * 

Mestringsnivå 3  * 20,8  * * * 

Lesing - fordeling på mestringsnivåer 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/broettum-barne-og-ungdomsskole?indikator=1983&orgaggr=a&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/broettum-barne-og-ungdomsskole?indikator=1989&orgaggr=a&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/broettum-barne-og-ungdomsskole?indikator=1979&orgaggr=a&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/broettum-barne-og-ungdomsskole?indikator=1991&orgaggr=a&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/broettum-barne-og-ungdomsskole?indikator=1975&orgaggr=a&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/broettum-barne-og-ungdomsskole?indikator=1985&orgaggr=a&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/broettum-barne-og-ungdomsskole?indikator=1977&orgaggr=a&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/broettum-barne-og-ungdomsskole?indikator=1987&orgaggr=a&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/broettum-barne-og-ungdomsskole?indikator=1981&orgaggr=a&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/broettum-barne-og-ungdomsskole?indikator=2003&orgaggr=a&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/broettum-barne-og-ungdomsskole?indikator=2350&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=122&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/broettum-barne-og-ungdomsskole?indikator=2115&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/broettum-barne-og-ungdomsskole?indikator=2118&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/broettum-barne-og-ungdomsskole?indikator=2119&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
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Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  * 29,2  * 30,8  26,1  

Mestringsnivå 2  * 41,7  * 46,2  47,8  

Mestringsnivå 3  * 29,2  * 23,1  26,1 

Regning - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  25,0  16,7  5,0  32,1  20,8  

Mestringsnivå 2  58,3  45,8  55,0  46,4  58,3  

Mestringsnivå 3  16,7  37,5  40,0  21,4  20,8 

 

Skolebidrag 

Indikator og nøkkeltall  2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19 

Skolebidrag 1.-4. trinn  0,6  2,6  0,0  0,4  0,4  

Skolebidrag 5.-7. trinn  0,3  0,3  2,1  1,6  0,8 
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FAGERLUND SKOLE 

Indikator og nøkkeltall  Offentlig 

Tallet på elever  550 

Tallet på lærere med kontaktlærerfunksjon  40  

Tallet på lærere  64  

 

Elevundersøkelsen 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Læringskultur  4,1  4,2  3,9  4,1  4,0  

Elevdemokrati og medvirkning  3,7  3,5  3,6  3,9  3,5  

Faglig utfordring  3,9  3,9  4,0  4,1  3,9  

Felles regler  4,4  4,2  4,3  4,5  4,4  

Trivsel  4,6  4,2  4,3  4,2  4,3  

Mestring  4,0  4,1  4,0  4,0  4,0  

Støtte fra lærerne  4,5  4,6  4,2  4,5  4,5  

Motivasjon  4,0  3,9  3,7  3,9  3,9  

Vurdering for læring  4,0  4,0  3,8  4,1  3,9  

Støtte hjemmefra  4,2  4,4  4,1  4,2  4,4 

 

Elevundersøkelsen - mobbing 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mobbing på skolen (prosent)  * 6,8  9,7  * * 

 

Delskår  
2016-

17 
2017-

18 
2018-

19 
2019-

20 
2020-

21 

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

* 5,5  10,3  4,1  * 

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

0,0  0,0  0,0  * 0,0  

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste 

månedene? (prosent)  
2,6  * * 4,1  2,6  

 

Nasjonale prøver 5. trinn 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Engelsk  52  57  52  52  53  

Lesing  49  52  49  50  50  

Regning  49  56  48  52  51 

 

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  18,4  3,8  13,9  11,0  14,8  

Mestringsnivå 2  55,3  51,3  54,2  63,0  54,3  

Mestringsnivå 3  26,3  44,9  31,9  26,0  30,9 

Lesing - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  29,7  17,9  20,0  22,8  15,9  

Mestringsnivå 2  47,3  55,1  66,7  55,7  63,4  

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/fagerlund-skole-975270580?indikator=1983&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/fagerlund-skole-975270580?indikator=1989&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/fagerlund-skole-975270580?indikator=1979&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/fagerlund-skole-975270580?indikator=1991&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/fagerlund-skole-975270580?indikator=1975&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/fagerlund-skole-975270580?indikator=1985&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/fagerlund-skole-975270580?indikator=1977&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/fagerlund-skole-975270580?indikator=1987&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/fagerlund-skole-975270580?indikator=1981&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/fagerlund-skole-975270580?indikator=2003&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/fagerlund-skole-975270580?indikator=2350&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=122&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/fagerlund-skole-975270580?indikator=2115&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/fagerlund-skole-975270580?indikator=2118&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/fagerlund-skole-975270580?indikator=2119&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
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Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 3  23,0  26,9  13,3  21,5  20,7  

Regning - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  30,0  9,2  28,8  17,3  18,3  

Mestringsnivå 2  45,7  39,5  50,7  56,0  53,7  

Mestringsnivå 3  24,3  51,3  20,5  26,7  28,0  

 

Skolebidrag 

Indikator og nøkkeltall  2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19 

Skolebidrag 1.-4. trinn  3,5  2,3  3,4  3,2  1,0  

Skolebidrag 5.-7. trinn  -2,6  -0,4  -1,5  -2,9  -1,4  
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FAGERNES SKOLE 

Indikator og nøkkeltall  Offentlig 

Tallet på elever  43  

Tallet på lærere med kontaktlærerfunksjon  4  

Tallet på lærere  6 

 

Elevundersøkelsen 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Læringskultur  4,1  * * 3,6  * 

Elevdemokrati og medvirkning  3,2  * * 3,5  * 

Faglig utfordring  3,9  * * 3,8  * 

Felles regler  4,3  * * 4,2  * 

Trivsel  4,0  * * 4,2  * 

Mestring  4,2  * * 4,0  * 

Støtte fra lærerne  4,1  * * 4,3  * 

Motivasjon  3,9  * * 3,4  * 

Vurdering for læring  3,9  * * 3,8  * 

Støtte hjemmefra  4,8  * * 4,6  * 

 

Elevundersøkelsen 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mobbing på skolen (prosent)  * * * * * 

 

Delskår  
2016-

17 
2017-

18 
2018-

19 
2019-

20 
2020-

21 

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

* * * * * 

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

0,0  * * 0,0  * 

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste 

månedene? (prosent)  
0,0  * * 0,0  * 

 

Nasjonale prøver 5. trinn 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Engelsk  * 45  44  43  * 

Lesing  * 41  39  43  * 

Regning  * 49  38  44  * 

 

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  * * * 58,3  * 

Mestringsnivå 2  * * * * * 

Mestringsnivå 3  * * * * * 

Lesing - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  * * * * * 

Mestringsnivå 2  * * * * * 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/fagernes-skole-975270610?indikator=1983&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/fagernes-skole-975270610?indikator=1989&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/fagernes-skole-975270610?indikator=1979&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/fagernes-skole-975270610?indikator=1991&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/fagernes-skole-975270610?indikator=1975&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/fagernes-skole-975270610?indikator=1985&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/fagernes-skole-975270610?indikator=1977&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/fagernes-skole-975270610?indikator=1987&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/fagernes-skole-975270610?indikator=1981&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/fagernes-skole-975270610?indikator=2003&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/fagernes-skole-975270610?indikator=2350&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=122&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/fagernes-skole-975270610?indikator=2115&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/fagernes-skole-975270610?indikator=2118&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/fagernes-skole-975270610?indikator=2119&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
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Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 3  * * * * * 

Regning - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  * * * * * 

Mestringsnivå 2  * * * * * 

Mestringsnivå 3  * * * * * 

 

Skolebidrag 

Indikator og nøkkeltall  2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19 

Skolebidrag 1.-4. trinn  * * * -5,8  -7,3 

Skolebidrag 5.-7. trinn  * -2,0  -3,6  * * 
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FOSSEN SKOLE (1. – 4.trinn) 

Indikator og nøkkeltall  Offentlig 

Tallet på elever  43  

Tallet på lærere med kontaktlærerfunksjon  4 

Tallet på lærere  6 

 

Skolebidrag 

Indikator og nøkkeltall  2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19 

Skolebidrag 1.-4. trinn  * * * *  * 
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GAUPEN SKOLE 

Indikator og nøkkeltall  Offentlig 

Tallet på elever  104  

Tallet på lærere med kontaktlærerfunksjon  8 

Tallet på lærere  17  

 

Elevundersøkelsen 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Læringskultur  4,7  4,2  3,7  4,1  4,7  

Elevdemokrati og medvirkning  4,8  3,5  3,0  4,6  4,6  

Faglig utfordring  4,6  3,5  3,7  3,9  4,4  

Felles regler  4,8  3,9  4,2  4,2  4,9  

Trivsel  4,4  3,9  4,0  3,8  4,6  

Mestring  4,4  4,3  4,1  3,6  4,5  

Støtte fra lærerne  4,8  4,2  4,2  4,2  4,9  

Motivasjon  4,1  3,7  3,7  3,4  4,2  

Vurdering for læring  4,4  3,8  3,6  4,1  4,8  

Støtte hjemmefra  4,3  4,1  4,2  3,9  4,7 

 

Elevundersøkelsen – mobbing 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mobbing på skolen (prosent)  0,0   21,7   0,0 

 

Delskår  
2016-

17 
2017-

18 
2018-

19 
2019-

20 
2020-

21 

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

0,0  0,0  17,4  * 0,0  

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

0,0  * 0,0  0,0  0,0  

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste 

månedene? (prosent)  
0,0  0,0  * * 0,0 

 

Nasjonale prøver 5. trinn 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Engelsk  49  * 50  54  52  

Lesing  48  * 46  * 50  

Regning  51  * 51  57  54 

 

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  44,0  * * * * 

Mestringsnivå 2  28,0  * * * * 

Mestringsnivå 3  28,0  * * * * 

Lesing - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  * * * * * 

Mestringsnivå 2  * * * * * 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/gaupen-skole?indikator=1983&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/gaupen-skole?indikator=1989&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/gaupen-skole?indikator=1979&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/gaupen-skole?indikator=1991&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/gaupen-skole?indikator=1975&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/gaupen-skole?indikator=1985&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/gaupen-skole?indikator=1977&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/gaupen-skole?indikator=1987&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/gaupen-skole?indikator=1981&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/gaupen-skole?indikator=2003&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/gaupen-skole?indikator=2350&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=122&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/gaupen-skole?indikator=2115&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/gaupen-skole?indikator=2118&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/gaupen-skole?indikator=2119&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
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Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 3  * * * * * 

Regning - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  38,5  * * * * 

Mestringsnivå 2  26,9  * * * * 

Mestringsnivå 3  34,6  * * 50,0  * 

 

Skolebidrag 

Indikator og nøkkeltall  2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19 

Skolebidrag 1.-4. trinn  5,4  2,9  2,5  3,7  3,2  

Skolebidrag 5.-7. trinn  -2,8  -2,4  0,0  -1,5  -1,9 
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HEMPA SKOLE 

Indikator og nøkkeltall  Offentlig 

Tallet på elever  141  

Tallet på lærere med kontaktlærerfunksjon  10  

Tallet på lærere  16  

 

Elevundersøkelsen 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Læringskultur  3,8  3,6  3,4  3,8  4,3  

Elevdemokrati og medvirkning  3,6  4,0  3,3  3,5  4,0  

Faglig utfordring  4,5  4,4  3,5  3,8  3,8  

Felles regler  4,3  4,3  4,1  4,4  4,3  

Trivsel  4,6  4,1  4,2  4,2  4,7  

Mestring  4,0  4,1  3,6  3,8  4,2  

Støtte fra lærerne  4,5  4,4  3,5  4,4  4,6  

Motivasjon  4,0  3,9  3,7  3,7  4,0  

Vurdering for læring  4,0  4,1  3,8  3,8  3,6  

Støtte hjemmefra  4,6  4,5  3,9  4,3  4,2 

 

Elevundersøkelsen – mobbing  

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mobbing på skolen (prosent)  * * * * 0,0  

 

Delskår  
2016-

17 
2017-

18 
2018-

19 
2019-

20 
2020-

21 

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste 

månedene? (prosent)  
0,0  12,5  30,8  * 0,0  

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

0,0  * 0,0  0,0  0,0  

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste 
månedene? (prosent)  

* 0,0  0,0  0,0  * 

 

Nasjonale prøver 5. trinn 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Engelsk  43  52  55  48  50  

Lesing  40  49  50  47  50  

Regning  44  53  49  48  45 

 

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  * * * 29,0  * 

Mestringsnivå 2  * * * 51,6  * 

Mestringsnivå 3  * * * 19,4  * 

Lesing - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  * 28,6  * * * 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/hempa-skole?indikator=1983&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/hempa-skole?indikator=1989&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/hempa-skole?indikator=1979&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/hempa-skole?indikator=1991&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/hempa-skole?indikator=1975&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/hempa-skole?indikator=1985&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/hempa-skole?indikator=1977&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/hempa-skole?indikator=1987&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/hempa-skole?indikator=1981&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/hempa-skole?indikator=2003&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/hempa-skole?indikator=2350&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=122&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/hempa-skole?indikator=2115&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/hempa-skole?indikator=2118&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/hempa-skole?indikator=2119&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
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Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 2  * 47,6  * * * 

Mestringsnivå 3  * 23,8  * * * 

Regning - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  64,3  * * 33,3  * 

Mestringsnivå 2  35,7  66,7  * 50,0  * 

Mestringsnivå 3  0,0  * * 16,7  * 

 

Skolebidrag 

Indikator og nøkkeltall  2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19 

Skolebidrag 1.-4. trinn  -1,6  -4,0  -0,2  2,8  0,1 

Skolebidrag 5.-7. trinn  -4,4  -0,6  0,2  -0,7  -0,3  
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KIRKEKRETSEN SKOLE 

Indikator og nøkkeltall  Offentlig 

Tallet på elever  139  

Tallet på lærere med kontaktlærerfunksjon  11  

Tallet på lærere  19  

 

Elevundersøkelsen 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Læringskultur  3,9  4,2  3,6  3,5  4,1  

Elevdemokrati og medvirkning  3,6  3,6  3,9  3,3  4,0  

Faglig utfordring  3,9  4,4  4,6  3,9  3,8  

Felles regler  4,3  3,9  3,9  4,0  4,5  

Trivsel  4,5  4,5  4,3  4,2  4,3  

Mestring  4,2  4,0  3,7  3,7  4,1  

Støtte fra lærerne  4,2  4,5  4,1  4,3  4,6  

Motivasjon  3,7  4,0  3,1  3,4  3,6  

Vurdering for læring  3,9  3,9  4,0  3,5  4,1  

Støtte hjemmefra  4,3  4,3  4,1  4,3  4,3  

 

Elevundersøkelsen – mobbing 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mobbing på skolen (prosent)  * * * 0,0  * 

 

Delskår  
2016-

17 
2017-

18 
2018-

19 
2019-

20 
2020-

21 

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

* 8,3  * 0,0  11,1  

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

* 0,0  13,3  0,0  0,0  

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste 
månedene? (prosent)  

0,0  0,0  * 0,0  * 

 

Nasjonale prøver 5. trinn 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Engelsk  43  47  55  45  49  

Lesing  43  51  58  57  47  

Regning  48  47  55  50  50  

 

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  * * * * * 

Mestringsnivå 2  * * * * * 

Mestringsnivå 3  * * * * * 

Lesing - fordeling på mestringsnivåer 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/kirkekretsen-skole-975270688?indikator=1983&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/kirkekretsen-skole-975270688?indikator=1989&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/kirkekretsen-skole-975270688?indikator=1979&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/kirkekretsen-skole-975270688?indikator=1991&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/kirkekretsen-skole-975270688?indikator=1975&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/kirkekretsen-skole-975270688?indikator=1985&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/kirkekretsen-skole-975270688?indikator=1977&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/kirkekretsen-skole-975270688?indikator=1987&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/kirkekretsen-skole-975270688?indikator=1981&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/kirkekretsen-skole-975270688?indikator=2003&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/kirkekretsen-skole-975270688?indikator=2350&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=122&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/kirkekretsen-skole-975270688?indikator=2115&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/kirkekretsen-skole-975270688?indikator=2118&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/kirkekretsen-skole-975270688?indikator=2119&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
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Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  * * * * * 

Mestringsnivå 2  * * * * * 

Mestringsnivå 3  * * 50,0 * * 

Regning - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  * * * 25,0 * 

Mestringsnivå 2  * * 63,2 45,0  

Mestringsnivå 3  * * * 30,0 * 

 

Skolebidrag 

Indikator og nøkkeltall  2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19 

Skolebidrag 1.-4. trinn  -2,0  -1,5  -2,1  2,8  4,1 

Skolebidrag 5.-7. trinn  -2,7  -1,3  0,5  -0,6  -1,2  
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KIRKENÆR SKOLE 

Indikator og nøkkeltall  Offentlig 

Tallet på elever  158  

Tallet på lærere med kontaktlærerfunksjon  11  

Tallet på lærere  16 

 

Elevundersøkelsen 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Læringskultur  4,1  3,6  3,7  4,6  3,4  

Elevdemokrati og medvirkning  3,7  3,6  3,8  4,1  3,4  

Faglig utfordring  4,2  3,9  4,0  4,1  3,6  

Felles regler  4,0  4,2  4,2  4,3  4,0  

Trivsel  4,1  4,2  4,3  4,6  4,0  

Mestring  4,0  3,9  4,1  4,0  4,1  

Støtte fra lærerne  4,3  4,5  4,3  4,5  4,0  

Motivasjon  3,7  3,5  3,7  3,9  3,3  

Vurdering for læring  3,7  4,0  3,7  4,0  3,5  

Støtte hjemmefra  4,3  4,2  4,3  4,3  3,6 

 

Elevundersøkelsen - mobbing 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mobbing på skolen (prosent)  0,0  * 0,0  0,0  * 

 

Delskår  
2016-

17 
2017-

18 
2018-

19 
2019-

20 
2020-

21 

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

0,0  8,3  0,0  0,0  * 

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

0,0  * 0,0  0,0  0,0  

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste 

månedene? (prosent)  
0,0  0,0  0,0  0,0  * 

 

Nasjonale prøver 5. trinn 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Engelsk  49  50  51  57  49  

Lesing  50  52  53  53  50  

Regning  51  49  54  52  45 

 

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  37,9  35,3  16,7  * * 

Mestringsnivå 2  44,8  35,3  53,3  * * 

Mestringsnivå 3  17,2  29,4  30,0  * * 

Lesing - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  27,6  * 16,7  * * 

Mestringsnivå 2  55,2  * 56,7  * * 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/kirkenaer-skole-975270645?indikator=1983&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/kirkenaer-skole-975270645?indikator=1989&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/kirkenaer-skole-975270645?indikator=1979&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/kirkenaer-skole-975270645?indikator=1991&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/kirkenaer-skole-975270645?indikator=1975&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/kirkenaer-skole-975270645?indikator=1985&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/kirkenaer-skole-975270645?indikator=1977&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/kirkenaer-skole-975270645?indikator=1987&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/kirkenaer-skole-975270645?indikator=1981&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/kirkenaer-skole-975270645?indikator=2003&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/kirkenaer-skole-975270645?indikator=2350&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=122&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/kirkenaer-skole-975270645?indikator=2115&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/kirkenaer-skole-975270645?indikator=2118&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/kirkenaer-skole-975270645?indikator=2119&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2


Side 58 av 91 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2021 - 8. januar 2021 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 3  17,2  * 26,7  * * 

Regning - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  17,2  * 10,0  * * 

Mestringsnivå 2  58,6  * 46,7  * * 

Mestringsnivå 3  24,1  * 43,3  * * 

 

Skolebidrag 

Indikator og nøkkeltall  2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19 

Skolebidrag 1.-4. trinn  -1,0  -0,6  -0,3  1,6  3,0  

Skolebidrag 5.-7. trinn  -0,3  0,3  0,2  -0,1  -1,1  

 

  



Side 59 av 91 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2021 - 8. januar 2021 

KYLSTAD SKOLE 

Indikator og nøkkeltall  Offentlig 

Tallet på elever  117  

Tallet på lærere med kontaktlærerfunksjon  8  

Tallet på lærere  14 

 

Elevundersøkelsen 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Læringskultur  3,9  3,6  3,8  3,9  3,7  

Elevdemokrati og medvirkning  3,4  3,8  3,5  3,4  3,3  

Faglig utfordring  4,1  4,4  4,3  4,0  4,0  

Felles regler  4,2  4,1  4,3  4,3  4,0  

Trivsel  4,3  4,1  4,0  3,8  4,0  

Mestring  4,1  4,1  4,1  4,0  4,0  

Støtte fra lærerne  4,1  4,3  4,2  4,2  4,0  

Motivasjon  3,9  3,7  3,7  3,5  3,3  

Vurdering for læring  3,3  3,8  3,8  3,8  3,2  

Støtte hjemmefra  4,1  4,6  4,1  4,5  3,9  

 

Elevundersøkelsen – mobbing 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mobbing på skolen (prosent)  * * * 0,0  * 

 

Delskår  
2016-

17 
2017-

18 
2018-

19 
2019-

20 
2020-

21 

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

15,0  * 14,3  0,0  11,5  

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

0,0  * * 0,0  0,0  

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste 
månedene? (prosent)  

* 0,0  * 0,0  * 

 

Nasjonale prøver 5. trinn 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Engelsk  47  50  51  46  45  

Lesing  47  51  51  43  48  

Regning  49  46  52  48  49 

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  * * * * * 

Mestringsnivå 2  * * * * * 

Mestringsnivå 3  * * * * * 

Lesing - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  * * * * * 

Mestringsnivå 2  * * * 64,3  * 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/kylstad-skole?indikator=1983&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/kylstad-skole?indikator=1989&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/kylstad-skole?indikator=1979&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/kylstad-skole?indikator=1991&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/kylstad-skole?indikator=1975&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/kylstad-skole?indikator=1985&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/kylstad-skole?indikator=1977&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/kylstad-skole?indikator=1987&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/kylstad-skole?indikator=1981&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/kylstad-skole?indikator=2003&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/kylstad-skole?indikator=2350&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=122&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/kylstad-skole?indikator=2115&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/kylstad-skole?indikator=2118&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/kylstad-skole?indikator=2119&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2


Side 60 av 91 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2021 - 8. januar 2021 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 3  * * * * * 

Regning - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  * * * * * 

Mestringsnivå 2  * * * * * 

Mestringsnivå 3  * * * * * 

 

Skolebidrag 

Indikator og nøkkeltall  2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19 

Skolebidrag 1.-4. trinn  2,6  0,2  -1,7  0,8  -0,2  

Skolebidrag 5.-7. trinn  -3,3  -1,2  -1,4  -1,9  -0,6  

 

  



Side 61 av 91 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2021 - 8. januar 2021 

LISMARKA SKOLE 

Indikator og nøkkeltall  Offentlig 

Tallet på elever  51  

Tallet på lærere med kontaktlærerfunksjon  4  

Tallet på lærere  9 

 

Elevundersøkelsen 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Læringskultur  * * * 3,9  * 

Elevdemokrati og medvirkning  * * * 3,6  * 

Faglig utfordring  * * * 3,9  * 

Felles regler  * * * 4,5  * 

Trivsel  * * * 4,0  * 

Mestring  * * * 3,7  * 

Støtte fra lærerne  * * * 4,3  * 

Motivasjon  * * * 3,8  * 

Vurdering for læring  * * * 3,8  * 

Støtte hjemmefra  * * * 3,7  * 

 

Elevundersøkelsen – mobbing 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mobbing på skolen (prosent)  * * * * * 

 

Delskår  
2016-

17 
2017-

18 
2018-

19 
2019-

20 
2020-

21 

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste 

månedene? (prosent)  
* * * * * 

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

* * * 0,0  * 

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste 
månedene? (prosent)  

* * * 20,0  * 

 

Nasjonale prøver 5. trinn 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Engelsk  * * * * 54  

Lesing  * * * * 51  

Regning  * * * * 50  

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  * * * * * 

Mestringsnivå 2  * * * * * 

Mestringsnivå 3  * * * * * 

Lesing - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  * * * * * 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/lismarka-skole?indikator=1983&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/lismarka-skole?indikator=1989&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/lismarka-skole?indikator=1979&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/lismarka-skole?indikator=1991&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/lismarka-skole?indikator=1975&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/lismarka-skole?indikator=1985&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/lismarka-skole?indikator=1977&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/lismarka-skole?indikator=1987&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/lismarka-skole?indikator=1981&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/lismarka-skole?indikator=2003&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/lismarka-skole?indikator=2350&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=122&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/lismarka-skole?indikator=2115&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/lismarka-skole?indikator=2118&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/lismarka-skole?indikator=2119&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2


Side 62 av 91 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2021 - 8. januar 2021 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 2  * * * * * 

Mestringsnivå 3  * * * * * 

Regning - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  * * * * * 

Mestringsnivå 2  * * * * * 

Mestringsnivå 3  * * * * * 

 

Skolebidrag 

Indikator og nøkkeltall  2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19 

Skolebidrag 1.-4. trinn  * * * * * 

Skolebidrag 5.-7. trinn  * * * * * 

 

  



Side 63 av 91 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2021 - 8. januar 2021 

MESSENLIA SKOLE 

Indikator og nøkkeltall  Offentlig 

Tallet på elever  39  

Tallet på lærere med kontaktlærerfunksjon  3  

Tallet på lærere  8 

 

Elevundersøkelsen 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Læringskultur  4,0  * * * * 

Elevdemokrati og medvirkning  3,6  * * * * 

Faglig utfordring  4,2  * * * * 

Felles regler  4,1  * * * * 

Trivsel  3,9  * * * * 

Mestring  3,9  * * * * 

Støtte fra lærerne  4,1  * * * * 

Motivasjon  3,7  * * * * 

Vurdering for læring  3,8  * * * * 

Støtte hjemmefra  3,9  * * * * 

 

Elevundersøkelsen – mobbing 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mobbing på skolen (prosent)  

     

 

Delskår  
2016-

17 
2017-

18 
2018-

19 
2019-

20 
2020-

21 

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

* * * * * 

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

0,0  * * * * 

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste 

månedene? (prosent)  
0,0  * * * * 

 

Nasjonale prøver 5. trinn 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Engelsk  * * * * * 

Lesing  * * * * * 

Regning  * * * * 50 

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  * * * * * 

Mestringsnivå 2  * * * * * 

Mestringsnivå 3  * * * * * 

Lesing - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  * * * * * 

Mestringsnivå 2  * * * * * 

Mestringsnivå 3  * * * * * 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/messenlia-skole?indikator=1983&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/messenlia-skole?indikator=1989&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/messenlia-skole?indikator=1979&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/messenlia-skole?indikator=1991&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/messenlia-skole?indikator=1975&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/messenlia-skole?indikator=1985&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/messenlia-skole?indikator=1977&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/messenlia-skole?indikator=1987&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/messenlia-skole?indikator=1981&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/messenlia-skole?indikator=2003&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/messenlia-skole?indikator=2350&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=122&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/messenlia-skole?indikator=2115&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/messenlia-skole?indikator=2118&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/messenlia-skole?indikator=2119&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
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Regning - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  * * * * * 

Mestringsnivå 2  * * * * * 

Mestringsnivå 3  * * * * * 

 

Skolebidrag 

Indikator og nøkkeltall  2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19 

Skolebidrag 1.-4. trinn  * * * * * 

Skolebidrag 5.-7. trinn  * * -0,1 * * 
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MOELV SKOLE 

Indikator og nøkkeltall  Offentlig 

Tallet på elever  357  

Tallet på lærere med kontaktlærerfunksjon  28  

Tallet på lærere  41 

 

Elevundersøkelsen 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Læringskultur  

 4,2   3,9  3,4  

Elevdemokrati og medvirkning  

 3,8   3,9  3,4  

Faglig utfordring  

 4,3   4,1  3,9  

Felles regler  

 4,3   4,3  3,9  

Trivsel  

 4,2   4,2  4,0  

Mestring  

 3,8   3,8  3,9  

Støtte fra lærerne  

 4,3   4,3  3,9  

Motivasjon  

 3,8   3,7  3,5  

Vurdering for læring  

 3,7   3,7  3,3  

Støtte hjemmefra  

 4,4   4,1  4,0 

 

Elevundersøkelsen – mobbing 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mobbing på skolen (prosent)  * 8,8  * * 10,0 

 

Delskår  
2016-

17 
2017-

18 
2018-

19 
2019-

20 
2020-

21 

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

* 5,4  * * 10,3  

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

* * * 0,0  * 

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste 

månedene? (prosent)  
* * * * 5,9 

 

Nasjonale prøver 5. trinn 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Engelsk  

 50  49  49  49  

Lesing  

 48  53  48  48  

Regning  

 50  52  50  46 

 

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1   22,7  14,3  25,4  21,7  

Mestringsnivå 2   59,1  66,7  54,2  56,5  

Mestringsnivå 3   18,2  19,0  20,3  21,7 

Lesing - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1   18,2  14,3  28,8  33,3  

Mestringsnivå 2   68,2  55,6  59,3  53,3  

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moelv-skole?indikator=1983&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moelv-skole?indikator=1989&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moelv-skole?indikator=1979&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moelv-skole?indikator=1991&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moelv-skole?indikator=1975&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moelv-skole?indikator=1985&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moelv-skole?indikator=1977&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moelv-skole?indikator=1987&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moelv-skole?indikator=1981&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moelv-skole?indikator=2003&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moelv-skole?indikator=2350&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=122&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/moelv-skole?indikator=2115&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/moelv-skole?indikator=2118&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/moelv-skole?indikator=2119&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
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Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 3   13,6  30,2  11,9  13,3  

Regning - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1   24,4  7,8  17,5  37,0  

Mestringsnivå 2   51,1  68,8  61,4  54,3  

Mestringsnivå 3   24,4  23,4  21,1  8,7  

 

Skolebidrag 

Indikator og nøkkeltall  2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19 

Skolebidrag 1.-4. trinn     0,8  0,5 

Skolebidrag 5.-7. trinn     -2,2  -2,1  
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MØRKVED SKOLE 

Indikator og nøkkeltall  Offentlig 

Tallet på elever  324 

Tallet på lærere med kontaktlærerfunksjon  22  

Tallet på lærere  39 

 

Elevundersøkelsen  

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Læringskultur  4,5  4,2  4,2  3,9  4,1  

Elevdemokrati og medvirkning  4,1  3,8  3,8  3,8  3,9  

Faglig utfordring  4,4  4,5  4,2  4,0  3,7  

Felles regler  4,5  4,4  4,4  4,4  4,4  

Trivsel  4,8  4,4  4,5  4,3  4,3  

Mestring  4,1  4,2  4,1  4,1  3,9  

Støtte fra lærerne  4,8  4,6  4,7  4,6  4,7  

Motivasjon  4,4  4,2  4,0  3,9  3,7  

Vurdering for læring  4,3  3,7  3,9  4,1  4,0  

Støtte hjemmefra  4,5  4,5  4,3  4,5  4,1 

 

Elevundersøkelsen – mobbing 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mobbing på skolen (prosent)  * * * * * 

 

Delskår  
2016-

17 
2017-

18 
2018-

19 
2019-

20 
2020-

21 

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

* * 8,1  4,7  8,3  

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

0,0  0,0  0,0  * * 

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste 

månedene? (prosent)  
* 0,0  0,0  0,0  0,0 

 

 

 

 

Nasjonale prøver 5.trinn  

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Engelsk  49  54  49  54  53  

Lesing  54  53  53  52  49  

Regning  53  52  52  51  52 

 

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  17,6  14,6  15,6  14,0  5,3  

Mestringsnivå 2  64,7  51,2  75,6  44,2  63,2  

Mestringsnivå 3  17,6  34,1  8,9  41,9  31,6 

Lesing - fordeling på mestringsnivåer 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moerkved-skole?indikator=1983&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moerkved-skole?indikator=1989&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moerkved-skole?indikator=1979&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moerkved-skole?indikator=1991&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moerkved-skole?indikator=1975&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moerkved-skole?indikator=1985&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moerkved-skole?indikator=1977&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moerkved-skole?indikator=1987&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moerkved-skole?indikator=1981&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moerkved-skole?indikator=2003&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moerkved-skole?indikator=2350&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=122&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/moerkved-skole?indikator=2115&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/moerkved-skole?indikator=2118&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/moerkved-skole?indikator=2119&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
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Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  5,7  14,6  11,1  7,0  21,6  

Mestringsnivå 2  57,1  48,8  62,2  69,8  56,8  

Mestringsnivå 3  37,1  36,6  26,7  23,3  21,6 

Regning - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  14,3  12,2  17,4  22,2  5,6  

Mestringsnivå 2  54,3  53,7  52,2  51,1  69,4  

Mestringsnivå 3  31,4  34,1  30,4  26,7  25,0  

 

Skolebidrag 

Indikator og nøkkeltall  2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19 

Skolebidrag 1.-4. trinn  1,8  3,7  3,0  2,4  2,7  

Skolebidrag 5.-7. trinn  -2,0  -2,6  -1,7  -1,8  -2,8 
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NES BARNESKOLE 

Indikator og nøkkeltall  Offentlig 

Tallet på elever  290  

Tallet på lærere med kontaktlærerfunksjon  21  

Tallet på lærere  33 

 

Elevundersøkelsen  

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Læringskultur  4,1  4,1  3,8  3,8  3,9  

Elevdemokrati og medvirkning  3,8  3,8  3,8  3,6  3,9  

Faglig utfordring  4,2  4,4  3,9  4,1  3,9  

Felles regler  4,3  4,3  4,4  4,4  4,3  

Trivsel  4,5  4,4  4,1  4,2  4,4  

Mestring  4,1  4,0  3,9  3,6  3,9  

Støtte fra lærerne  4,5  4,5  4,3  4,4  4,5  

Motivasjon  3,9  3,8  3,4  3,4  3,5  

Vurdering for læring  4,0  4,1  3,9  3,7  3,9  

Støtte hjemmefra  4,5  4,2  3,9  4,0  3,9 

 

Elevundersøkelsen – mobbing 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mobbing på skolen (prosent)  * * * * * 

  

Delskår  
2016-

17 
2017-

18 
2018-

19 
2019-

20 
2020-

21 

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

* 6,7  * 0,0  * 

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

0,0  * 6,3  * 0,0  

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste 

månedene? (prosent)  
0,0  0,0  6,1  0,0  * 

 

Nasjonale prøver 5.trinn  

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Engelsk  53  49  49  51  50  

Lesing  54  48  52  50  49  

Regning  55  52  52  49  50 

 

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  6,7  30,0  18,2  17,5  24,4  

Mestringsnivå 2  60,0  47,5  68,2  50,0  53,7  

Mestringsnivå 3  33,3  22,5  13,6  32,5  22,0 

Lesing - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  10,0  26,8  16,7  20,5  23,8  

Mestringsnivå 2  53,3  53,7  57,1  61,5  59,5  

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/nes-barneskole?indikator=1983&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/nes-barneskole?indikator=1989&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/nes-barneskole?indikator=1979&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/nes-barneskole?indikator=1991&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/nes-barneskole?indikator=1975&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/nes-barneskole?indikator=1985&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/nes-barneskole?indikator=1977&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/nes-barneskole?indikator=1987&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/nes-barneskole?indikator=1981&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/nes-barneskole?indikator=2003&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/nes-barneskole?indikator=2350&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=122&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/nes-barneskole?indikator=2115&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/nes-barneskole?indikator=2118&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/nes-barneskole?indikator=2119&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2


Side 70 av 91 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2021 - 8. januar 2021 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 3  36,7  19,5  26,2  17,9  16,7 

 

Regning - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  3,3  17,1  17,1  20,0  17,1  

Mestringsnivå 2  50,0  53,7  53,7  67,5  58,5  

Mestringsnivå 3  46,7  29,3  29,3  12,5  24,4 

 

Skolebidrag 

Indikator og nøkkeltall  2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19 

Skolebidrag 1.-4. trinn  3,3  3,9  2,4  1,3  0,9  

Skolebidrag 5.-7. trinn  -2,0  -1,7  -2,6  -3,5  -3,3 

 

 

  



Side 71 av 91 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2021 - 8. januar 2021 

STAVSBERG SKOLE 

Indikator og nøkkeltall  Offentlig 

Tallet på elever  152  

Tallet på lærere med kontaktlærerfunksjon  13  

Tallet på lærere  21 

 

Elevundersøkelsen 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Læringskultur  4,5  4,2  4,4  4,3  4,3  

Elevdemokrati og medvirkning  4,5  4,4  4,4  4,3  4,3  

Faglig utfordring  4,3  4,2  4,5  4,2  4,1  

Felles regler  4,7  4,8  4,5  4,7  4,7  

Trivsel  4,6  4,3  4,9  4,6  4,3  

Mestring  4,3  4,3  4,2  4,2  4,3  

Støtte fra lærerne  4,7  4,9  4,8  4,6  4,7  

Motivasjon  4,3  4,0  4,2  4,0  4,2  

Vurdering for læring  4,4  4,3  4,3  4,2  4,2  

Støtte hjemmefra  4,7  4,9  4,7  4,6  4,4 

 

Elevundersøkelsen – mobbing 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mobbing på skolen (prosent)  0,0   0,0  0,0   

 

Delskår  
2016-

17 
2017-

18 
2018-

19 
2019-

20 
2020-

21 

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

0,0  * 0,0  0,0  13,6  

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste 

månedene? (prosent)  
* 0,0  0,0  0,0  * 

 

Nasjonale prøver 5.trinn 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Engelsk  49  54  52  53  53  

Lesing  54  51  48  50  54  

Regning  53  55  46  49  50  

 

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  * * * * * 

Mestringsnivå 2  * 71,4  * * * 

Mestringsnivå 3  * * * * * 

Lesing - fordeling på mestringsnivåer  

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  * * 30,0  * * 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/stavsberg-skole?indikator=1983&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/stavsberg-skole?indikator=1989&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/stavsberg-skole?indikator=1979&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/stavsberg-skole?indikator=1991&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/stavsberg-skole?indikator=1975&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/stavsberg-skole?indikator=1985&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/stavsberg-skole?indikator=1977&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/stavsberg-skole?indikator=1987&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/stavsberg-skole?indikator=1981&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/stavsberg-skole?indikator=2003&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/stavsberg-skole?indikator=2350&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=122&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/stavsberg-skole?indikator=2115&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/stavsberg-skole?indikator=2118&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/stavsberg-skole?indikator=2119&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2


Side 72 av 91 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2021 - 8. januar 2021 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 2  * * 45,0  * * 

Mestringsnivå 3  * * 25,0  * * 

Regning - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  * * * 30,0  26,9  

Mestringsnivå 2  * 60,0  * 35,0  38,5  

Mestringsnivå 3  * * * 35,0  34,6 

 

Skolebidrag 

Indikator og nøkkeltall  2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19 

Skolebidrag 1.-4. trinn  5,1  2,9  2,2  1,4  0,5  

Skolebidrag 5.-7. trinn  -1,0  -0,6  -1,5  -2,1  0,3  

 

  



Side 73 av 91 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2021 - 8. januar 2021 

ÅSEN SKOLE 

Indikator og nøkkeltall  Offentlig 

Tallet på elever  61  

Tallet på lærere med kontaktlærerfunksjon  4  

Tallet på lærere  7 

 

Elevundersøkelsen  

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Læringskultur  4,5  4,2  * * 4,0  

Elevdemokrati og medvirkning  4,0  4,3  * * 3,6  

Faglig utfordring  4,3  4,2  * * 4,3  

Felles regler  4,5  4,4  * * 4,2  

Trivsel  4,5  4,4  * * 4,3  

Mestring  4,0  4,3  * * 4,0  

Støtte fra lærerne  4,7  4,7  * * 4,2  

Motivasjon  3,9  4,1  * * 3,3  

Vurdering for læring  4,2  4,4  * * 3,3  

Støtte hjemmefra  4,4  4,5  * * 4,1 

 

Elevundersøkelsen – mobbing 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mobbing på skolen (prosent)  0,0  0,0  * * 0,0 

 

Delskår  
2016-

17 
2017-

18 
2018-

19 
2019-

20 
2020-

21 

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

0,0  0,0  * * 0,0  

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

0,0  * * * 0,0  

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste 

månedene? (prosent)  
0,0  0,0  * * 0,0 

 

Nasjonale prøver 5.trinn  

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Engelsk  * * 48   * * 

Lesing  * * 51  * * 

Regning  * * 47  * * 

 

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  * * * * * 

Mestringsnivå 2  * * * * * 

Mestringsnivå 3  * * * * * 

Lesing - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  * * * * * 

Mestringsnivå 2  * * * * * 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/aasen-skole-975270742?indikator=1983&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/aasen-skole-975270742?indikator=1989&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/aasen-skole-975270742?indikator=1979&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/aasen-skole-975270742?indikator=1991&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/aasen-skole-975270742?indikator=1975&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/aasen-skole-975270742?indikator=1985&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/aasen-skole-975270742?indikator=1977&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/aasen-skole-975270742?indikator=1987&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/aasen-skole-975270742?indikator=1981&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/aasen-skole-975270742?indikator=2003&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/aasen-skole-975270742?indikator=2350&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=122&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/aasen-skole-975270742?indikator=2115&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/aasen-skole-975270742?indikator=2118&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/aasen-skole-975270742?indikator=2119&orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&diagraminstansid=35&fordeling=2


Side 74 av 91 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2021 - 8. januar 2021 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 3  * * * * * 

Regning - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  * * * * * 

Mestringsnivå 2  * * * * * 

Mestringsnivå 3  * * * * * 

 

Skolebidrag 

Indikator og nøkkeltall  2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19 

Skolebidrag 1.-4. trinn  * * * * -1,4  

Skolebidrag 5.-7. trinn  * * -3,0  -2,3  * 

 

 

  



Side 75 av 91 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2021 - 8. januar 2021 

BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE 

Indikator og nøkkeltall  Offentlig 

Tallet på elever  405 

Tallet på lærere med kontaktlærerfunksjon  30  

Tallet på lærere  44 

 

Elevundersøkelsen 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Læringskultur  4,0  3,8  3,9  3,7  3,9  

Elevdemokrati og medvirkning  3,7  3,6  3,5  3,5  3,3  

Faglig utfordring  4,3  4,3  4,2  4,0  4,2  

Felles regler  4,0  4,2  4,1  4,0  4,0  

Trivsel  4,3  4,3  4,1  4,0  4,0  

Mestring  3,9  3,9  4,0  3,7  4,0  

Utdanning og yrkesveiledning  4,0  4,0  4,0  3,9  3,7  

Støtte fra lærerne  4,2  4,2  4,0  4,0  4,0  

Motivasjon  3,7  3,7  3,5  3,4  3,4  

Vurdering for læring  3,6  3,5  3,4  3,3  3,4  

Støtte hjemmefra  3,9  3,9  3,7  3,7  3,8 

 

Elevundersøkelsen - mobbing 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mobbing på skolen (prosent)  5,0  10,7  4,8  9,7  9,0 

 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene? (prosent)  4,2  6,9  4,9  6,7  6,3  

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene? (prosent)  * 4,2  4,1  2,3  4,5  

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste månedene? (prosent)  * 5,0  4,1  4,5  5,4 

 

 

Nasjonale prøver 8.trinn 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Engelsk  49  48  47  49  48  

Lesing  48  48  49  46  47  

Regning  47  47  48  50  46  

 

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  10,4  11,9  18,8  10,7  11,1  

Mestringsnivå 2  20,0  23,8  16,4  19,8  23,7  

Mestringsnivå 3  43,0  40,5  43,0  45,0  40,0  

Mestringsnivå 4  16,3  15,9  13,3  16,0  17,0  

Mestringsnivå 5  10,4  7,9  8,6  8,4  8,1 

Lesing - fordeling på mestringsnivåer 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/brumunddal-ungdomsskole?indikator=1983&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/brumunddal-ungdomsskole?indikator=1989&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/brumunddal-ungdomsskole?indikator=1979&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/brumunddal-ungdomsskole?indikator=1991&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/brumunddal-ungdomsskole?indikator=1975&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/brumunddal-ungdomsskole?indikator=1985&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/brumunddal-ungdomsskole?indikator=2005&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/brumunddal-ungdomsskole?indikator=1977&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/brumunddal-ungdomsskole?indikator=1987&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/brumunddal-ungdomsskole?indikator=1981&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/brumunddal-ungdomsskole?indikator=2003&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/brumunddal-ungdomsskole?indikator=2350&orgaggr=a&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&diagraminstansid=122&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-ungdomstrinn/brumunddal-ungdomsskole?indikator=2129&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=8&sammenstilling=1&diagraminstansid=34&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-ungdomstrinn/brumunddal-ungdomsskole?indikator=2130&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=8&sammenstilling=1&diagraminstansid=34&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-ungdomstrinn/brumunddal-ungdomsskole?indikator=2131&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=8&sammenstilling=1&diagraminstansid=34&fordeling=2


Side 76 av 91 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2021 - 8. januar 2021 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  14,0  9,4  8,8  16,3  14,9  

Mestringsnivå 2  17,6  26,8  18,4  20,9  20,1  

Mestringsnivå 3  42,6  38,6  44,8  50,4  42,5  

Mestringsnivå 4  19,1  18,1  20,0  10,1  16,4  

Mestringsnivå 5  6,6  7,1  8,0  2,3  6,0  

Regning - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  12,5  10,2  11,2  6,1  13,3  

Mestringsnivå 2  25,7  29,1  22,4  22,7  31,9  

Mestringsnivå 3  39,7  39,4  44,0  44,7  38,5  

Mestringsnivå 4  19,1  17,3  16,8  18,9  11,1  

Mestringsnivå 5  2,9  3,9  5,6  7,6  5,2  

 

Nasjonale prøver 9.trinn 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Lesing  53  53  52  53  53  

Regning  52  51  51  53  52  

Lesing - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  2,9  4,7  5,0  5,8  5,2  

Mestringsnivå 2  20,0  16,3  14,9  8,3  15,7  

Mestringsnivå 3  35,2  38,0  38,8  46,7  34,3  

Mestringsnivå 4  20,0  24,8  25,6  21,7  31,3  

Mestringsnivå 5  21,9  16,3  15,7  17,5  13,4  

Regning - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  6,7  5,4  8,1  4,3  6,8  

Mestringsnivå 2  20,2  20,2  19,4  16,5  24,2  

Mestringsnivå 3  31,7  38,0  37,1  30,4  31,1  

Mestringsnivå 4  24,0  24,0  22,6  30,4  21,2  

Mestringsnivå 5  17,3  12,4  12,9  18,3  16,7 

 

Skolebidrag 8.-10. trinn 

Indikator og nøkkeltall  2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19 

Skolebidrag 8.-10. trinn  -0,3  1,0  1,5  0,8  0,8 

 

Grunnskolepoeng 

Indikator og nøkkeltall  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt  39,4  39,4  39,3  39,7  39,9  

 

 

  

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-ungdomstrinn/brumunddal-ungdomsskole?indikator=2130&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=9&sammenstilling=1&diagraminstansid=34&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-ungdomstrinn/brumunddal-ungdomsskole?indikator=2131&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=9&sammenstilling=1&diagraminstansid=34&fordeling=2
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BRØTTUM BARNE- OG UNGDOMSSKOLE - UNDOMSTRINNET 

Indikator og nøkkeltall  Offentlig 

Tallet på elever  139  

Tallet på lærere med kontaktlærerfunksjon  9 

Tallet på lærere  15  

 

Elevundersøkelsen 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Læringskultur  4,1  4,1  4,0  3,9  4,2  

Elevdemokrati og medvirkning  3,2  3,4  3,3  3,4  3,4  

Faglig utfordring  4,3  4,3  4,3  4,4  4,2  

Felles regler  4,2  4,2  4,1  4,1  4,1  

Trivsel  4,3  4,5  4,2  4,2  4,2  

Mestring  4,0  4,0  3,9  3,9  3,8  

Utdanning og yrkesveiledning  3,8  3,8  3,9  3,9  3,6  

Støtte fra lærerne  4,1  4,2  4,0  4,2  4,2  

Motivasjon  3,6  3,8  3,5  3,4  3,5  

Vurdering for læring  3,4  3,0  3,2  3,2  3,2  

Støtte hjemmefra  4,0  4,0  3,7  4,0  3,9  

 

Elevundersøkelsen – mobbing 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mobbing på skolen (prosent)  * * * 8,6  * 

 

Delskår  
2016-

17 

2017-

18 

2018-

19 

2019-

20 

2020-

21 

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

* * * 6,9 * 

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste 
månedene? (prosent)  

* * 0,0 * 0,0 

 

Nasjonale prøver 8.trinn 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Engelsk  49  48  50  49  51  

Lesing  52  49  50  48  52  

Regning  49  50  50  47  52 

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  8,8  8,6  13,2  * 9,3  

Mestringsnivå 2  14,7  31,0  9,4  36,8  11,6  

Mestringsnivå 3  52,9  36,2  47,2  31,6  44,2  

Mestringsnivå 4  11,8  13,8  15,1  13,2  18,6  

Mestringsnivå 5  11,8  10,3  15,1  * 16,3  

Lesing - fordeling på mestringsnivåer 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/broettum-barne-og-ungdomsskole?indikator=1983&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/broettum-barne-og-ungdomsskole?indikator=1989&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/broettum-barne-og-ungdomsskole?indikator=1979&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/broettum-barne-og-ungdomsskole?indikator=1991&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/broettum-barne-og-ungdomsskole?indikator=1975&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/broettum-barne-og-ungdomsskole?indikator=1985&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/broettum-barne-og-ungdomsskole?indikator=2005&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/broettum-barne-og-ungdomsskole?indikator=1977&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/broettum-barne-og-ungdomsskole?indikator=1987&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/broettum-barne-og-ungdomsskole?indikator=1981&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/broettum-barne-og-ungdomsskole?indikator=2003&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/broettum-barne-og-ungdomsskole?indikator=2350&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=122&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-ungdomstrinn/broettum-barne-og-ungdomsskole?indikator=2129&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=8&sammenstilling=1&diagraminstansid=34&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-ungdomstrinn/broettum-barne-og-ungdomsskole?indikator=2130&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=8&sammenstilling=1&diagraminstansid=34&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-ungdomstrinn/broettum-barne-og-ungdomsskole?indikator=2131&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=8&sammenstilling=1&diagraminstansid=34&fordeling=2
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Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  0,0  * 10,9  12,8  4,5  

Mestringsnivå 2  17,6  26,3  12,7  20,5  11,4  

Mestringsnivå 3  50,0  38,6  41,8  41,0  43,2  

Mestringsnivå 4  14,7  15,8  16,4  20,5  27,3  

Mestringsnivå 5  17,6  * 18,2  5,1  13,6 

Regning - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  5,7  * 12,7  10,3  * 

Mestringsnivå 2  25,7  32,8  20,0  28,2  22,7  

Mestringsnivå 3  42,9  41,4  30,9  38,5  38,6  

Mestringsnivå 4  17,1  15,5  27,3  15,4  27,3  

Mestringsnivå 5  8,6  * 9,1  7,7  * 

 

Nasjonale prøver 9.trinn 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Lesing  57  56  56  55  53  

Regning  56  54  56  53  52  

 

Regning - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  0,0  0,0  0,0  0,0  2,8  

Mestringsnivå 2  22,9  9,1  7,1  23,1  19,4  

Mestringsnivå 3  20,8  54,5  39,3  34,6  38,9  

Mestringsnivå 4  22,9  15,2  30,4  23,1  25,0  

Mestringsnivå 5  33,3  21,2  23,2  19,2  13,9 

Lesing - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  0,0  3,0  0,0  5,8  5,4  

Mestringsnivå 2  6,1  6,1  3,6  7,7  8,1  

Mestringsnivå 3  38,8  33,3  42,9  32,7  45,9  

Mestringsnivå 4  20,4  33,3  33,9  30,8  27,0  

Mestringsnivå 5  34,7  24,2  19,6  23,1  13,5 

 

Skolebidrag 

Indikator og nøkkeltall  2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19 

Skolebidrag 8.-10. trinn  0,6  -1,5  -0,4  1,5  0,4  

 

Grunnskolepoeng 

Indikator og nøkkeltall  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt  41,2  41,4  41,8  42,0  43,2  

 

  

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-ungdomstrinn/broettum-barne-og-ungdomsskole?indikator=2130&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=9&sammenstilling=1&diagraminstansid=34&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-ungdomstrinn/broettum-barne-og-ungdomsskole?indikator=2131&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=9&sammenstilling=1&diagraminstansid=34&fordeling=2
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FURNES UNGDOMSSKOLE 

Indikator og nøkkeltall  Offentlig 

Tallet på elever  278  

Tallet på lærere med kontaktlærerfunksjon  22  

Tallet på lærere  39 

 

Elevundersøkelsen 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Læringskultur  4,0  4,2  4,2  4,0  4,1  

Elevdemokrati og medvirkning  3,6  3,6  3,8  3,4  3,6  

Faglig utfordring  4,4  4,4  4,3  4,4  4,3  

Felles regler  4,1  4,2  4,4  4,0  4,2  

Trivsel  4,4  4,3  4,5  4,3  4,6  

Mestring  4,0  4,0  4,2  4,0  4,0  

Utdanning og yrkesveiledning  3,8  3,8  4,1  3,8  4,1  

Støtte fra lærerne  4,2  4,1  4,2  4,2  4,2  

Motivasjon  3,8  3,8  3,9  3,7  3,7  

Vurdering for læring  3,5  3,4  3,6  3,4  3,5  

Støtte hjemmefra  4,0  4,3  4,1  4,0  4,3  

 

Elevundersøkelsen – mobbing 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mobbing på skolen (prosent)  9,2  * 6,8  * * 

 

Delskår  
2016-

17 
2017-

18 
2018-

19 
2019-

20 
2020-

21 

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

8,1  0,0  * 3,2  * 

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

2,4  0,0  5,8  0,0  * 

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste 
månedene? (prosent)  

5,8  * * 2,2  0,0  

 

Nasjonale prøver 8.trinn 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Engelsk  47  49  51  49  48  

Lesing  49  49  51  50  49  

Regning  48  48  50  49  49  

 

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  10,6  9,4  5,4  9,3  10,5  

Mestringsnivå 2  29,8  16,0  20,3  24,7  18,6  

Mestringsnivå 3  41,5  51,9  44,6  41,2  47,7  

Mestringsnivå 4  13,8  13,2  18,9  18,6  18,6  

Mestringsnivå 5  4,3  9,4  10,8  6,2  4,7 

 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/furnes-ungdomsskole?indikator=1983&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/furnes-ungdomsskole?indikator=1989&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/furnes-ungdomsskole?indikator=1979&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/furnes-ungdomsskole?indikator=1991&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/furnes-ungdomsskole?indikator=1975&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/furnes-ungdomsskole?indikator=1985&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/furnes-ungdomsskole?indikator=2005&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/furnes-ungdomsskole?indikator=1977&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/furnes-ungdomsskole?indikator=1987&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/furnes-ungdomsskole?indikator=1981&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/furnes-ungdomsskole?indikator=2003&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/furnes-ungdomsskole?indikator=2350&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=122&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-ungdomstrinn/furnes-ungdomsskole?indikator=2129&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=8&sammenstilling=1&diagraminstansid=34&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-ungdomstrinn/furnes-ungdomsskole?indikator=2130&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=8&sammenstilling=1&diagraminstansid=34&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-ungdomstrinn/furnes-ungdomsskole?indikator=2131&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=8&sammenstilling=1&diagraminstansid=34&fordeling=2
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Lesing - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  9,5  11,2  9,3  7,9  8,3  

Mestringsnivå 2  21,1  17,8  8,0  19,8  13,1  

Mestringsnivå 3  42,1  39,3  53,3  34,7  51,2  

Mestringsnivå 4  16,8  25,2  21,3  29,7  21,4  

Mestringsnivå 5  10,5  6,5  8,0  7,9  6,0 

 

Regning - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  8,5  10,4  8,1  9,0  6,9  

Mestringsnivå 2  28,7  21,7  16,2  24,0  21,8  

Mestringsnivå 3  40,4  42,5  45,9  43,0  44,8  

Mestringsnivå 4  18,1  18,9  18,9  14,0  18,4  

Mestringsnivå 5  4,3  6,6  10,8  10,0  8,0  

 

Nasjonale prøver 9.trinn 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Lesing  55  55  53  53  55  

Regning  53  53  53  54  54  

 

Lesing - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  6,8  * 6,9  6,6  4,2  

Mestringsnivå 2  8,2  * 6,9  7,9  9,5  

Mestringsnivå 3  37,0  34,0  35,3  46,1  28,4  

Mestringsnivå 4  20,5  27,7  34,3  28,9  31,6  

Mestringsnivå 5  27,4  24,5  16,7  10,5  26,3  

Regning - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  6,8  * 8,8  2,7  1,1  

Mestringsnivå 2  18,9  * 9,8  16,0  14,0  

Mestringsnivå 3  24,3  30,4  34,3  36,0  36,6  

Mestringsnivå 4  31,1  26,1  32,4  28,0  32,3  

Mestringsnivå 5  18,9  20,7  14,7  17,3  16,1  

 

Skolebidrag 

Indikator og nøkkeltall  2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19 

Skolebidrag 8.-10. trinn  2,2  1,8  -0,4  -1,8  0,9  

 

Grunnskolepoeng 

Indikator og nøkkeltall  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt  39,9  40,3  39,8  40,6  42,1  

 

  

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-ungdomstrinn/furnes-ungdomsskole?indikator=2130&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=9&sammenstilling=1&diagraminstansid=34&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-ungdomstrinn/furnes-ungdomsskole?indikator=2131&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=9&sammenstilling=1&diagraminstansid=34&fordeling=2
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MOELV UNGDOMSSKOLE 

Indikator og nøkkeltall  Offentlig 

Tallet på elever  190  

Tallet på lærere med kontaktlærerfunksjon  16  

Tallet på lærere  25 

 

Elevundersøkelsen 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Læringskultur  4,0  3,8  3,6  3,8  3,7  

Elevdemokrati og medvirkning  3,4  3,1  3,3  3,2  3,3  

Faglig utfordring  4,4  4,3  4,3  4,2  4,1  

Felles regler  3,7  3,6  3,7  3,9  4,0  

Trivsel  4,0  4,1  3,9  4,1  4,0  

Mestring  3,8  3,9  3,9  3,9  3,7  

Utdanning og yrkesveiledning  3,8  3,9  3,7  3,9  3,9  

Støtte fra lærerne  3,9  3,9  3,8  3,8  3,8  

Motivasjon  3,5  3,5  3,2  3,4  3,4  

Vurdering for læring  3,3  3,1  3,3  3,2  3,3  

Støtte hjemmefra  3,9  4,3  3,7  4,1  4,1 

 

Elevundersøkelsen – mobbing 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mobbing på skolen (prosent)  * 8,7  11,6  12,5  * 

 

Delskår  
2016-

17 
2017-

18 
2018-

19 
2019-

20 
2020-

21 

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

4,8  6,0  12,1  9,4  * 

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

* * 4,5  4,7  * 

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste 
månedene? (prosent)  

4,8  4,5  6,1  * * 

 

Nasjonale prøver 8.trinn 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Engelsk  46  47  48  46  48  

Lesing  47  49  48  48  46  

Regning  48  49  46  47  48 

 

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  20,6  * 6,3  26,1  14,5  

Mestringsnivå 2  25,0  25,4  25,0  13,0  25,5  

Mestringsnivå 3  33,8  46,5  45,8  44,9  38,2  

Mestringsnivå 4  17,6  16,9  18,8  10,1  12,7  

Mestringsnivå 5  2,9  * 4,2  5,8  9,1 

 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moelv-ungdomsskole?indikator=1983&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moelv-ungdomsskole?indikator=1989&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moelv-ungdomsskole?indikator=1979&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moelv-ungdomsskole?indikator=1991&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moelv-ungdomsskole?indikator=1975&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moelv-ungdomsskole?indikator=1985&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moelv-ungdomsskole?indikator=2005&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moelv-ungdomsskole?indikator=1977&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moelv-ungdomsskole?indikator=1987&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moelv-ungdomsskole?indikator=1981&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moelv-ungdomsskole?indikator=2003&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/moelv-ungdomsskole?indikator=2350&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=122&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-ungdomstrinn/moelv-ungdomsskole?indikator=2129&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=8&sammenstilling=1&diagraminstansid=34&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-ungdomstrinn/moelv-ungdomsskole?indikator=2130&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=8&sammenstilling=1&diagraminstansid=34&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-ungdomstrinn/moelv-ungdomsskole?indikator=2131&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=8&sammenstilling=1&diagraminstansid=34&fordeling=2
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Lesing - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  15,3  7,0  14,5  20,6  10,7  

Mestringsnivå 2  27,8  23,9  18,2  10,3  30,4  

Mestringsnivå 3  36,1  46,5  41,8  38,2  44,6  

Mestringsnivå 4  13,9  15,5  21,8  23,5  12,5  

Mestringsnivå 5  6,9  7,0  3,6  7,4  1,8  

 

Regning - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  13,9  * 16,7  12,7  10,5  

Mestringsnivå 2  20,8  20,8  25,9  22,5  24,6  

Mestringsnivå 3  40,3  47,2  38,9  40,8  42,1  

Mestringsnivå 4  15,3  16,7  13,0  19,7  17,5  

Mestringsnivå 5  9,7  * 5,6  4,2  5,3 

 

Nasjonale prøver 9.trinn 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Lesing  55  51 51 51 52 

Regning  55 53 51 51 52 

 

Lesing - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  3,9  11,9  5,8  13,2  9,5  

Mestringsnivå 2  11,8  11,9  11,6  13,2  12,7  

Mestringsnivå 3  26,3  37,3  50,7  30,2  34,9  

Mestringsnivå 4  31,6  25,4  18,8  32,1  20,6  

Mestringsnivå 5  26,3  13,4  13,0  11,3  22,2 

 

Regning - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  2,6  * 2,9  5,7  5,8  

Mestringsnivå 2  14,5  * 20,3  22,6  15,9  

Mestringsnivå 3  32,9  39,1  43,5  34,0  36,2  

Mestringsnivå 4  27,6  25,0  15,9  22,6  20,3  

Mestringsnivå 5  22,4  18,8  17,4  15,1  21,7  

 

Skolebidrag 

Indikator og nøkkeltall  2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19 

Skolebidrag 8.-10. trinn  -2,2  -1,5  -1,0  -0,3  0,6  

 

Grunnskolepoeng 

Indikator og nøkkeltall  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt  36,7  40,6  41,4  38,8  42,1 

 

  

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-ungdomstrinn/furnes-ungdomsskole?indikator=2130&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=9&sammenstilling=1&diagraminstansid=34&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-ungdomstrinn/furnes-ungdomsskole?indikator=2131&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=9&sammenstilling=1&diagraminstansid=34&fordeling=2
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NES UNGDOMSSKOLE 

Indikator og nøkkeltall  Offentlig 

Tallet på elever  133  

Tallet på lærere med kontaktlærerfunksjon  9  

Tallet på lærere  21 

 

Elevundersøkelsen 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Læringskultur  4,0  3,6  3,6  3,9  4,1  

Elevdemokrati og medvirkning  3,7  3,2  2,9  3,4  3,4  

Faglig utfordring  4,6  4,2  4,2  4,3  4,6  

Felles regler  4,1  3,9  3,9  4,2  4,3  

Trivsel  4,4  4,0  3,8  4,3  4,2  

Mestring  4,0  3,9  3,9  4,1  3,9  

Utdanning og yrkesveiledning  3,9  3,8  3,5  3,9  3,7  

Støtte fra lærerne  4,2  4,0  3,7  4,3  4,2  

Motivasjon  3,7  3,1  3,2  3,5  3,6  

Vurdering for læring  3,4  3,2  3,1  3,7  3,6  

Støtte hjemmefra  4,1  3,8  3,9  4,0  3,9 

 

Elevundersøkelsen – mobbing 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mobbing på skolen (prosent)  0,0  11,9  * * * 

 

Delskår  
2016-

17 
2017-

18 
2018-

19 
2019-

20 
2020-

21 

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste 

månedene? (prosent)  
0,0  11,9  * * * 

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste 
månedene? (prosent)  

0,0  0,0  7,3  0,0  * 

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste 
månedene? (prosent)  

0,0  0,0  * 0,0  * 

 

Nasjonale prøver 8.trinn 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Engelsk  47  49  48  50  47  

Lesing  46  50  51  50  48  

Regning  47  51  50  50  44 

 

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  11,6  * 8,2  * 16,7  

Mestringsnivå 2  23,3  17,9  30,6  18,6  21,4  

Mestringsnivå 3  46,5  38,5  34,7  51,2  42,9  

Mestringsnivå 4  11,6  23,1  16,3  25,6  9,5  

Mestringsnivå 5  7,0  * 10,2  * 9,5 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/nes-ungdomsskole?indikator=1983&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/nes-ungdomsskole?indikator=1989&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/nes-ungdomsskole?indikator=1979&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/nes-ungdomsskole?indikator=1991&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/nes-ungdomsskole?indikator=1975&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/nes-ungdomsskole?indikator=1985&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/nes-ungdomsskole?indikator=2005&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/nes-ungdomsskole?indikator=1977&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/nes-ungdomsskole?indikator=1987&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/nes-ungdomsskole?indikator=1981&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/nes-ungdomsskole?indikator=2003&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=31&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/nes-ungdomsskole?indikator=2350&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10&sammenstilling=1&diagraminstansid=122&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-ungdomstrinn/nes-ungdomsskole?indikator=2129&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=8&sammenstilling=1&diagraminstansid=34&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-ungdomstrinn/nes-ungdomsskole?indikator=2130&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=8&sammenstilling=1&diagraminstansid=34&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-ungdomstrinn/nes-ungdomsskole?indikator=2131&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=8&sammenstilling=1&diagraminstansid=34&fordeling=2


Side 84 av 91 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2021 - 8. januar 2021 

Lesing - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  20,9  * 8,2  2,3  9,5  

Mestringsnivå 2  23,3  27,5  18,4  14,0  26,2  

Mestringsnivå 3  39,5  35,0  44,9  60,5  40,5  

Mestringsnivå 4  7,0  22,5  16,3  18,6  21,4  

Mestringsnivå 5  9,3  * 12,2  4,7  2,4  

 

Regning - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  11,1  * 12,2  2,3  * 

Mestringsnivå 2  28,9  30,0  22,4  32,6  43,9  

Mestringsnivå 3  35,6  27,5  28,6  32,6  29,3  

Mestringsnivå 4  20,0  30,0  24,5  20,9  7,3  

Mestringsnivå 5  4,4  * 12,2  11,6  * 

 

Nasjonale prøver 9.trinn 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Lesing  53  54  53  53  54  

Regning  52  53  54  51  53 

 

Lesing - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  9,1  * * 8,3  * 

Mestringsnivå 2  9,1  * * 10,4  * 

Mestringsnivå 3  34,1  38,1  46,3  33,3  37,5  

Mestringsnivå 4  31,8  31,0  17,1  29,2  32,5  

Mestringsnivå 5  15,9  * 24,4  18,8  15,0 

Regning - fordeling på mestringsnivåer 

Delskår  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Mestringsnivå 1  7,1  * * * 5,0  

Mestringsnivå 2  16,7  * * 18,8  17,5  

Mestringsnivå 3  31,0  31,8  34,1  33,3  27,5  

Mestringsnivå 4  31,0  * 29,3  29,2  35,0  

Mestringsnivå 5  14,3  15,9  17,1  * 15,0  

 

Skolebidrag 

Indikator og nøkkeltall  2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19 

Skolebidrag 8.-10. trinn  1,2  1,7  2,4  0,6  1,4  

 

Grunnskolepoeng 

Indikator og nøkkeltall  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt  36,2  39,2  37,8  39,8  40,0 

 

 

  

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-ungdomstrinn/nes-ungdomsskole?indikator=2130&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=9&sammenstilling=1&diagraminstansid=34&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-ungdomstrinn/nes-ungdomsskole?indikator=2131&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=9&sammenstilling=1&diagraminstansid=34&fordeling=2
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Vedlegg 2:  

Grunnlagsdokument for kartlegging av elevenes læringsutbytte  
 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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Vedlegg 3: Kartleggingsprøver i Ringsakerskolen 

 

Trinn Lesing/norsk Regning/matte Engelsk Digitale  
ferdigheter 

Svømming Forslag til  
lokale prøver 

1. Nasjonal 
kartlegging 
SOL 

Nasjonal 
kartlegging 
 

  Nasjonal 
ferdighets- 
prøve 

 

2. Nasjonal 
kartlegging 
SOL 

Nasjonal 
kartlegging 
Alle teller/Sum 

  Nasjonal 
ferdighets- 
prøve 

 

3. Nasjonal 
kartlegging 
SOL 

Nasjonal 
kartlegging 
Lokal prøve 
Alle teller/Sum 

Nasjonal  
kartlegging 

 Nasjonal 
ferdighets- 
prøve 

M-prøven 
Læreverkprøve 
(Mattesirkelen) 

4. SOL 
 
 

Lokal prøve 
Alle teller/Sum 

 Nasjonal  
kartlegging 

Nasjonal 
ferdighets- 
prøve 

M-prøven 
Læreverkprøve 
(Mattesirkelen) 

5. Nasjonal 
prøve 
SOL 

Nasjonal prøve 
Alle teller/Sum 

Nasjonal  
prøve 

    

6. Lokal valgt 
prøve 
SOL 

Lokal prøve 
Alle teller/Sum 

Kartleggeren/ 
læreverkprøve 

  STAS 
M-prøven 
Kartleggeren 
Læreverkprøve 

7. Lokal valgt 
prøve 
SOL 

Lokal prøve 
Alle teller/Sum 

Kartleggeren/ 
læreverkprøve 

  STAS 
M-prøven 
Kartleggeren 
Læreverkprøve 

8.  Nasjonal 
prøve 
SOL 

Nasjonal prøve 
Alle teller/Sum 

Nasjonal  
prøve 

   

9.  Nasjonal 
prøve 
SOL 
 

Nasjonal prøve 
Alle teller/Sum 

Kartleggeren/ 
læreverkprøve 

   

10.  SOL 
 
 

Alle teller/Sum Kartleggeren/ 
læreverkprøve 

   

Carlsten, Logos, individuell STAS, Arbeidsprøven, 
tospråklige prøver, kartlegging av grunnleggende 
norsk, Språk 6-16, 5-6…  
 

 Prøver som kan benyttes i 
tillegg til overnevnte eller til 
individuell kartlegging. 
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Vedlegg 4: 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 samværsregler 
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 

https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/filmer-boker-og-verktoy/sosiometrisk-kartlegging/a-gjennomfore-sosiometrisk-kartlegging/gjennomforing-av-sosiometrisk-kartlegging-article122819-23048.html
https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/filmer-boker-og-verktoy/sosiometrisk-kartlegging/a-gjennomfore-sosiometrisk-kartlegging/gjennomforing-av-sosiometrisk-kartlegging-article122819-23048.html
https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/filmer-boker-og-verktoy/sosiometrisk-kartlegging/a-gjennomfore-sosiometrisk-kartlegging/gjennomforing-av-sosiometrisk-kartlegging-article122819-23048.html
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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 
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Vedlegg 5: 

 

Referat fra drøftingsmøte i henhold til Hovedavtalen Del B, § 3-1 
 

 

Tid: 25.5.2021 

Sted: Gjennomført via teams 

 

 

Representanter: 

Utdanningsforbundet:   - Hovedtillitsvalgt Øyvind Melgalvis 

Fagforbundet:     - Hovedtillitsvalgt Jørn Eriksen 

 

Fra rådmannen i Ringsaker kommune:  - Kommunalsjef Anne Kari Thorsrud 

- Forhandlingsleder Erik N. Amundsen 

- Skolefaglig rådgiver Arnstein Jensen 

 

 

 

Vedrørende Tilstandsrapport for grunnopplæringen 2020 

 

Det var innkalt til drøftingsmøte før politisk behandling av Tilstandsrapport for grunnopplæringen 

2020. Drøftingsnotat var omdelt før møtet. 

 

Eventuelle spørsmål ble svart ut i møtet. 

 

Hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet og Fagforbundet bemerket at det er en god og ryddig 

rapport og hadde ingen øvrige kommentarer til rapporten. 

 

 

 

 

 

Brumunddal, 25.5.2021 

 

 

Erik N. Amundsen (sign) 

Ref. 
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