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Sammendrag:

Statistikkene og tallmaterialet i denne oversikten er hentet ut fra de nasjonale databasene som
skole rapporterer til, P AS og Skoleporten. Herfra er det hentet ut oversikt over resultater fra
skolene i Fauske i forhold til eksamensresultater, nasjonale prøver (NP) for 5,8 og 9 trinn, samt
en tilstandsrapport om innoldet og trivselen i skolene på 7. og 10. trinn.

De fleste resultater sammenlignes med kommunegruppe 12, Nordland fylke og nasjonalt nivå,
flere år tilbake i tid.

Resultatene presenteres i flere ulike rapporter og dokumenter, hvorav det ene viser resultater på
nasjonale prøver for 5,8. og 9. trinn og er unntatt offentligheten (vedlegg 4). Dette fordi enkelte
av enhetene og resultatene er så små at det vil kunne være mulig å spore dette tilbake til
enkeltgrupper av elever eller enkelt elever direkte.

Vedlegg 1, 2 og 3 er for kommunen som samlet enhet, og er dermed ikke untatt 'offentlghet.

Saksopplysninger:

Nasjonale prøver for 5. trinn måles i lesing, regning og engelsk (nytt fra 2012). Resultatene gis
med tallverdi 1, 2 eller 3. Tallverdi 1 indikerer laveste nivå, og 3 indikerer høyeste nivå.

Nasjonale prøver for 8. og 9. trinn måles i lesing, regning og engelsk (bare 8. trinn). Resultatene
gis med tallverdi 1,2,3,4 eller 5. Tallverdi L indikerer laveste nivå, og 5 indikerer høyeste nivå.

Tallene for 5. og 8. trinn kommer fram i tilstandsrapporten. Tallene for 9. trinn følger som eget
vedlegg (vedlegg 3).



I forhold til eksamenskarakterer i skriftlig for 10 klasse 2011 og 2012 (se vedlegg 2) måles disse
fra karakter 1 (laveste verdi) til karakter 6 (høyeste verdi). Resultatene viser en bedring i
karakternivå fra 2011 i hele 3 av 4 fag. Størst var økningen i norsk sidemål med 0,8 poeng, som
nesten utgjør en hel karakter. Den eneste nedgangen kom i matematikk, og utgjorde 0,1 poeng.

Tilstandsrapport for grunnskolen måler faktorer som årsverk for undervisningspersonale,
læringsmiljø, trivsel blant elever og lærere, mobbing, mestring, faglige utfordringer osv.

Saksbehandlers vurdering:

De ulike resultatene viser at det jobbes godt med den faglige siden av skoledriften i Fauske
kommune, og at mange resultater og indikatorer på tilstanden i skolen peker i riktig retning det
siste skoleåret. Særlig ser vi dette i forhold til oppgangen i eksamenskarakterer, samt nasjonale
prøver for 8 trinn i lesing, regning og engelsk.

Tilstandsrapporten forteller også om elever som trives med lærerne sine, og at de får faglige
utfordringer som gir de mulighet til å forbedre sine prestasjoner.

Oppsummert viser resultatene at det har vært gjort en god jobb ute på den enkelte skole og i det
enkelte klasserom i den daglige driften gjennom siste skoleår. Forhåpentligvis vil de prosjekter
og satsningsområder vi har prioritert siste skoleår bidra til at denne trenden fortsetter å utvikle
seg i same retning også i årene framover.

INNSTILLING:

Driftsutvalget tar saken-til orientering.

DRIF-019/13 VEDTAK- 10.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Driftsutvalget tar saken til orientering.

Even Ediassen
Rådmann
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Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Tirsdag 26. februar, 2013

Tilstandsrapport for
grunnskolen
Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport
om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god
måte.

Disse har ansvar for utarbeidelse av årlig tilstandsrapport:

. Kommuner

. Fylkeskommuner

. Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12

. Private skoler med rett til statstilskudd

Rapport om tilstanden i opplæringen

Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og
læringsmiljø.

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen
ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven §
5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i disse skolene.

Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 (2008-2009) s. 24 - at bestemmelsen er
formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeide med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det
ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier.

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem

Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har
fastsatt måi knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i
grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 (2007-2008). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp
indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene.

Krav til innhold i tilstandsrapporten

. Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan
bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra
Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men
det følger av St.meld. nr. 31 (2007-2008) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre oppkonkrete
målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp.

Det følger av Ot.prp. nr. 55 (2008-2009), s. 24, at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet
til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke
særskilt data om voksne, dvs. deltakere som får opplæring etter opplæringsloven kappitel 4A. I
vurderingen hvorvidt voksnes rettigheter ivaretas på områdene læringsresultater, frafall og læringsmiljø,





Hovedo mråderogindikatorer

1.1. Elever og undervisningspersonale

Om .EleverQgundervisrii ngsper$onale

Utdanningsdirektoratetanbefaler skoleeiere å ta med disse indikatorene itilstandsrapporten:

. tallet på elever og lærerårsverk (sum. årsverk for. underviSningspersonalet)

. lærertetthet(lærertetthet L-7.trinn, lærertetthet 8.-10. trinn)

. . . . .. . . . o
. 1.1.1. Antall elever ogleererarsverk

Indikatoren opplyser om tallet på elever Som er registrert ved grunnSkoler per ì. oktober det aktuelle
skoleåret Indikatoren omfatter barn ögungesometter opplæringsloven § 2""1 har rett og plikt til
grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikkevoksne
elever som får grunnskoleopplæring.

. Antall. elever

Ârsverkforu ndervisningspersonale

Indikatoren viser sum årsverkforundervisningspersonalet, Summen inkluderer beregnedeå:rsverk til
undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. .

Ârsverkeneer beregnet ved å dividereårstimer på årsramrren.bet er benyttet 741 timer på barnetrinnet

og 656 timer på ungdomstrinnet.
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1.1.2. Lærertetthet

Lærertetthet 1.-7. trinn

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes
med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på
undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderertimer til spesialundervisning og til andre lærertimer som
tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter.

Lærertetthet 8.-10. trinn

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 8.-10. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes
med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på
undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som
tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter

Fauske kommune skoleeier I Sammenlignet geografisk
Offentlig I Alle I Begge kjønn I Periode 2012-13 I Grunnskole

_ Fauske kommune skoleeier _ Kommunegruppe 12 _ Nordland fylke _ Nasjonalt

o 2 4 6 8 10 12 14 16

Lærertetthet 1.-7. trinn
13.1

Lærertetthet 8.- 10. trinn

11,$
12.1

12.0
14.6 i

F.;u,d:e ko~mmuli~ $kvj':'''~l, GnJliliskê'¡'" 20 L 2-2013

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

1.2. Læringsmiljø
Om Læringsmiljø

Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å
gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg 1. Et utvalg av spørsmålene i
Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra
Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal.

I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske:

. trivsel
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. mobbing på skolen

. faglig veiledning

. mestring

. faglig utfordring

1. 2.1. Trivsel med lærerne
Indeksen viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at lærerne
er hyggelige.

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.

Fauske kommune skoleeier I Sammenlignet geografisk I Fordelt på periode
Offentlig I Trinn 7 I Begge kjønn I Grunnskole

_ 2006-07 _ 2007-08 _ 2008-09 _ 2009-10 _ 2010.11 _ 2011-12

1 2 3 4 5

Fauske kommune skoleeier. Trivsel med
lærerne

Kommunegruppe 12 - Trivsel med
lærerne'¥¥

Nasjonalt -Trivsel med lærerne

Nordland fylke- Trivsel med
lærerne~

F4IJskE:.hl)mri'llJri~ :rki.II,::~I~r.. Gr.IJrin~":kolê

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Fauske kommune skoleeier I Sammenlignet geografisk I Fordelt på periode
Offentlig I Trinn 10 I Begge kjønn I Grunnskole

_ 2006-07 _ 2007-08 _ 2008-09 _ 2009-10 .. 2010.11 _ 2011-12

1 2 3 4
I

5

Fauske kommune skoleeier - Trivsel med
lærerne

r\Jasjonalt. Trivsel med lærerne

F,jIJsk;,: k,irrlri.IIJlll! :d'ol,::(~-ii:-t'~ Grurln::ki~l€:

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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1.2.2. Mobbing på skolen

Indikatoren viser andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene.

Skala: 1-5. Lav verdi betyr liten forekomst av mobbing.

Fauske kommune skoleeier i Sammenlignet geografisk i Fordelt på periode
Offentlig I Trinn 7 I Begge kjønn I Grunnskole

_ 2006-07 _ 2007-08 _ 2008-09 _ 2009-10 FB 2010-11 _ 2011-12

1 2 3 4 5

__1.4
Fauske kommune skoleeier - ¡vlobbing på = U

skolen :; i.r U
_1.3

_1.4
Kommunegruppe 12 - ¡vlobbing på - 1'~.5

skolen 1'~
1.5

_14_1.4
Nasjonalt - rvlobbing på skolen == :.~~1.4_1,4

_1,4
1 !i

rlJordland fylke - rvlobbing på skolen 1:~
1 !i
1.6

F~IJs.k(: kClmrnijrlt~:d- (i1e(~i~rJ Gfuritlsk(d~

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Fauske kommune skoleeier I Sammenlignet geografisk I Fordelt på periode
Offentlig I Trinn 10 I Begge kjønn I Grunnskole

_ 2006-07 _ 2007-08 _ 2008-09 _ 2009-10 li 2010-11 _ 2011-12

1 2 3 4 5

_1.3
Fauske kommune skoleeier - rvlobbing p~ _ iJ5

skolen . 1; 1.5- .'_1.3

_1,4. (o . 16
Kommunegruppe 12 - ¡vlobbing pa _ 1,4

skolen- 1,415_1,4

_14_1.4
Nasjonalt - ¡vlobbing p~ skolen == 1.:_1.4_1,4

Nordland fylke - ¡"lobbing p~ skolen

1 ,ti
1 f;
1.5
1.5
L f;
1,5

F"IJ$k~ k(,r"lr"'lJri~ $hil~~j~r, Gruriri:d,(il~

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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1.2.3. Faglig veiledning

Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning. Denne indeksen inkluderer i hvor stor
grad de får vite hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet.

Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat.

Fauske kommune skoleeier i Sammenlignet geografisk I Fordelt på periode
Offentlig I Trinn 7 I Begge kjønn I Grunnskole

_ 2006-07 _ 2007-08 _ 2008-09 _ 2009-10 .. 2010-11 _ 2011-12

1 2 3 4 5

Fauske kommune skoleeier - Faqliq
veiledning

Kommunegruppe 12. Faglig
veiledning

Nasjonalt - Faglig veiledning

Nordland fylke - Faglig veiledning

F.èU$~-E' b:iri"lf(IUfli? ski:il~el~ti G"lJrirt$kr.11l~

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Fauske kommune skoleeier i Sammenlignet geografisk I Fordelt på periode
Offentlig I Trinn 10 I Begge kjønn I Grunnskole

_ 2006-07 _ 2007-08 _ 2008-09 _ 2009-10 _ 2010-11 _ 2011.12

1 2 3 4 5

Nasjonalt. Faglig veiledning

F~us-kt2 ki:mn'llJrit~ s:ki:ili!ei':l'J Grunnskôle-

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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1.2.4. Mestring

Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på
skolen.

Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat.

Fauske kommune skoleeier I Sammenlignet geografisk I Fordelt på periode
Offentlig I Trinn 7 I Begge kjønn I Grunnskole

l 2

_ 2009-10 _ 2010-11 _ 2011-123 4 5

Nasjonalt. r"lestring
3.9
3.9
3.9

Fauske kommune skoleeier - ¡"lestring

Kommunegruppe 12 - ¡vlestring

rlJordland fylke - r"lestring

FalJ.$k,~ ki;ri'irfurit! '!k(llé,.!-i~Jt'.. Gt'lJrlri$kl:il~

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Fauske kommune skoleeier I Sammenlignet geografisk I Fordelt på periode
Offentlig I Trinn 10 I Begge kjønn I Grunnskole

_ 2009.10 _ 2010-11 _ 2011.12

l 2 3 4 5

Nasjonalt. rvlestring

3.3Fauske kommune skoleeier. rvlestring

Kommunegruppe 12 . rvlestring

3.3
3.3
3.3

Nordland fylke. ¡'ilestring

Fau$k~ l:orrmlJn~ skol.,,,;',l', Gl'lJnrisk(,Je

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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1.2.5. Faglig utfordring

Indeksen viser elevenes opplevelse av faglige utfordringer i skolearbeidet.

Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat.

Fauske kommune skoleeier I Sammenlignet geografisk I Fordelt på periode
Offentlig I Trinn 7 I Begge kjønn I Grunnskole

_ 2009-10 _ 2010-11 _ 2011-12

1

Fauske kommune skoleeier - Faglig.~
utfordring

2 3 4 5

4.3

Kommunegruppe 12 - Faglig ~
utfordring 4.1

X
Nasjonalt - Faglig utfordring X

4.0

X
r~ordland fylke - Faglig utfordring X

4.1

FdU$k~? L.1)rIH(tiJrie sk(il(Of!i(~tJ Gnjrihs:kf:i1~

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Fauske kommune skoleeier i Sammenlignet geografisk I Fordelt på periode
Offentlig I Trinn 10 I Begge kjønn I Grunnskole

_ 2009-10 _ 2010-11 _ 2011-12

1 2 3 5

Fauske kommune skoleeier - Faglig
utfordring

4.3

Kommunegruppe 12 - Faglig
utfordring

Nasjonalt - Faglig utfordring

Nordland fylke - Faglig utfordring

Fdusk~ k(oMrlUOe sh'¡',eier, GriJrinskole

Illustrasjönen er hentet fra Skoleporten

Side 12 av 22 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 26. februar 2013



Alle elever som går utav grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Detteerferdigheter som
gJør dem istand til ådelta i videre utdanning og ¡arbeidslivet, . .

I tilstandsrapporten er disse resultatindikatoreneobligatoriske:

. nasjonale prøver på5., 8. og 9. trinn i lesing og regning

. standpunkt-og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk

. grunnskolepoeng

. nasjonale prøver iengelskpå 5.,8.og9. trinn

Utdanningsdirektoratetanbefaler skoleeiere å ta medfølgende indikatorer i tilstandsrapporten:
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1. 3.1. Nasjonale prøver lesing 5. trinn
Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter eri samsvar med måi for den
grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan:

1. finne informasjon

2. forstå og tolke

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer,
hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på

mestringsnivåer.

Fauske kommune skoleeier i Fordelt på periode
Offentlig I Trinn 5 I Begge kjønn I Grunnskole

_ 2007-08 _ 2008-09 _ 2009-10 _ 2010-11 ic 2011-12 _ 2012-13

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

rvlestringsnivå 1 '

42.7

r"lestringsnivå 2

57.7

57.0

rvie~~tringsnivå 3

Fa-uske L ('0°1 rrllJfI.; skof';:(:i';fi GllJrin$b:iI.~

Ilustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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1.3.2. Nasjonale prøver lesing ungd. trinn
Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for
den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemåi i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget.

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan:

1. finne informasjon

2. forstå og tolke

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem
mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis
fordeling av elever på mestringsnivåer.

Fauske kommune skoleeier I Fordelt på periode
Offentlig I Trinn 8 I Begge kjønn I Grunnskole

_ 2007-08 _ 2008-09 .. 2009-10 _ 2010-11 .. 2011.12 _ 2012-13

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

_7.7_ìfl. .., ~7R¡'lestnrigsriiv.' 1_ 3.9 .~
.. .12.7_5.7

r'lestririgsriiv.~ 2 ~' 23 dl--l5,4

r-'lestringsriiv~ 4

32,1

_7,7
10,7

r'lestririi;sniv~ 5 -- 6. .. 14,3"Q~
9,4

F:i~J:..i..: I ,.,(¡,r:'llJi¡.. .¡i-(Il':':l':-f..-':..ii.;r¡r!,::t-,:,-i,:.

.lili1:'¡,t.;: S.ICi!"if!-n-e;" ¡'ìcnl.et frò Si,(1 CPC).tt';'i.i
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1.3.3. Nasjonale prøver regning 5. trinn
Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med måi for
den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag.

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder:

. tall

. måling

. statistikk

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

. kan løse en gitt utfordring

.. kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner

. kan vurdere om svarene er rimelige

. kan ha effektive strategier for enkel tallregning

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer,
hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på

mestringsnivåer.

Fauske kommune skoleeier I Fordelt på periode
Offentlig I Trinn 5 I Begge kjønn I Grunnskole

_ 2007-08 _ 2008-09 .. 2009-10 _ 2010-11 .. 2011-12 _ 201.2-13

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1.00

r'/lestririgsriivå 2

4~.O
56.9

r"lestringsriivå 3 '
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1.3.4. Nasjonale prøver regning ungd. trinn

Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med måi for den
grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale
'prøvene i regning dekker tre innholdsområder:

. tall

. måling

. statistikk

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

. forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring,

. kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner

. kan vurdere om svarene de får er rimelige

. kan vise effektive strategier for enkel tallregning

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem
mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis
fordeling av elever på mestringsnivåer.

Fauske kommune skoleeier I Fordelt på periode
Offentlig I Trinn 8 I Begge kjønn I Grunnskole

_ 2007-08 _ 2008-09 _ 2009-10 _ 2010-11 _ 2011-12 _ 2012-13

o 10 20 30 40 50 60 70 80
i

90 100

_6.9_6.2
rvlestringsniv~ 1_ 5.0" 12.6__~2_6.

rvlestringsniv~ 2

22.4

_Q.7.
rvlestringsniv~ 5-7,$, 12.4

ill' a 10.7_5.6
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F.atJ.sk(: kommune skt?le(:iér,GJlJnri~.kol~

Illustrasjonen er heiitet fra Skoleporten
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1.3.5. Nasjonale prøver engelsk 5. trinn
Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag - engelsk. Oppgavene (på 5. trinn)
er knyttet til disse ferdighetene:

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

.

.

.

.

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer,
hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på

mestri ngsnivåer .

Fauske kommune skoleeier I Fordelt på periode
Offentlig i Trinn 5 I Begge kjønn I Grunnskole

_ 2007-08 _ 2008-09 _ 2009-10 _ 2010-11 _ 2011-12 _ 2012-13

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

43.2 ,
42.:5

:52.9

:51.0
42.3

Fau:sk" kDrÎlI~uri" $b)I"~I"r,GnJrrlskol,,

Ilustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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1.3.6. Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn

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

. finne informasjon

. forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere

. beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

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

. forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem
mestringsnivåer, hvor mestringsnivå i er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis
fordeling av elever på mestringsnivåer.

Fauske kommune skoleeier I Fordelt på periode
Offentlig I Trinn 8 I Begge kjønn I Grunnskole

_ 2007-08 _ 2008-09 _ 2009-10 _2010-11 am 2011-12 _ 2012-13

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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1.3.7. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk
Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget.
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren:

. 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget

. 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget

. 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget

. 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget

. 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget

. 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt.

Fauske kommune skoleeier I Sammenlignet geografisk
Offentlig I Alle I Begge kjønn I Periode 2011-12 I Grunnskole

_ Fauske kommune skoleeier _ Kommunegruppe 12 _ Nordland fylke _ Nasjonalt

1 2 3 4 5 6

¡"lat.emat.ikk standpunkt

Engelsk skriftlig standpunkt.

F~IJ$ke komr,'llJr,,, skol"",ier, GiiJllriskol." 2011-2012

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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1.3.8. Grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng er et måi for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer.
Karakterene brukes som kriterium for opptaktil videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som
summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10.

Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven.

Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimaL.

Fauske kommune skoleeier I Sammenlignet geografisk I Fordelt på periode
Offentlig I Alle I Begge kjønn I Grunnskole

_ 2007-08 _ 2008-09 _ 2009-10 _ 2010-11 _ 2011.12

10 20 30 40 50 60

Fauske kommune skoleeier.
Grunn:~kolepoeng, gjennomsnitt

Kommunegruppe 12. Grunnskolepoeng,
gjennomsnitt

r'Jasjonalt. Grunnskolepoeng,
gjennomsnitt

Nordland fylke. Grunnskolepoeng,
gjennomsnitt

F.Jlj~..k.. k-ori"lrìIIJrit! $k(,I~(.:il!rJ GfIJriri::k\.,,I.-

Illustrê:sjonen er hentet fra Skoleporten
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1.4. Gjennomføring

Ale eleverog lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring.
Kompetansebevisetskalsikre dem videre studier eller deltakelse iarbeidslivet~ Utdariningsdirektòratet
anbefaler skoleèiere å ta med denne indikatoren: Overgang fraGS tiVGO

1.4.1. Overgangen fra gru nnskole tilVGO
Prosentdelen av elevkullet somer registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fragrùnnskolen. ... . . . .

Overgang frå grunnskoletil
vidaregåande oppleering(prosent)

¡NaSjOnalt

... . 19616
Fauske kommune skoleeier, Grunnskole, 2010-2010
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Eksamenskarakterer i skriftlige f11

Fag: resultat 2011
Norsk hovedmål 3,4
Norsk sidemål 2,5Engelsk 3,5
Matematikk 3,1

resultat 2012

3,5
3,3
3,8
3,0

Norsk hovedmål:
. Norsk sidemål:
Engelsk:
Matematikk:

økning O,lpoeng.
økning 0,8 poeng.
økning 0,3 poeng.
nedgang 0,1 poeng.
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9. trinn 2012.

Resultater - Nasjonale prøver ungd. trinn

~ , Fauske kommune
Alle skoler med adresse i Fauske kommune (offentlige og private)

Alle eierformer

Trinn 9

Begge kjønn

_ 2008-09 _ 2009.10 _ 2010.11 _ 2011-12 _ 2012.13
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2

1
xxxxx
~ Engelsk

XX
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XX

:. Regning
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