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Sammendrag:

Statistikkene og tallmaterialet i denne oversikten er hentet ut fra de nasjonale databasene som
skole rapporterer til, PAS 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 untatt offentligheten (vedlegg 4). Dette fordi
enkelte av enhetene og resultatene er så små at det vil kune 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 unntatt offentlighet.

Saksopplysninger:

Nasjonale prøver for 5. trinn måles i lesing, regning og engelsk (nyt 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 1 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 gruskolen 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 samme retning også i årene framover.

INNSTILLING:

Driftsutvalget tar saken til orientering.

DRIF-019/13 VEDTAK-I0.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Driftsutvalget tar saken til orientering.

KOM-032/13 VEDTAK- 08.05.2013

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo:
Saken sendes tilbake til driftsutvalget. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide
og føye til lokale mål og vuderinger for hver indeks, samt en oppsumerende
konklusjon.

KRF' s forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:



Saken sendes tilbake ti driftsutvalget. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide
for føye til lokale mål og vuderinger for hver indeks, samt en oppsumerende
konklusjon.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Etter at saken har vært til behandling i kommunestyret den 8.5.13 er tilstandsrapporten
omarbeidet med lokale mål og generelle vurderinger for de faktorene den gir verdisettinger
på.

Skolene i Fauske skal i årene fremover ha fokus på forbedringer på de områdene vi trenger å
jobbe mere med, samt fremheve betydningen av faglige og sosiale utfordringer som treffer
hver enkelt elev slik at alle får muligheten til å ta ut sitt eget potensiale, uavhengig av de
natur- og miljømessige forutsetninger hos den enkelte. Dette gjøres blant anet gjennom
satsninger som ((Vurdering for læring)) og ICDP i skolen. Faglige og menneskelig dyktige
lærere skal bringe skolene i Fauske videre mot sine måL.

Skoleutvikling tar tid, men rapporten så langt viser at skolene i Fauske er på rett vei.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

For skolene i Fauske er det et mål at vi samlet sett skal være på nasjonalt nivå eller
bedre for alle sammenlignbare kategorier innenfor skoleverket.

DRIF-075/13 VEDTAK- 13.06.2013

Arnt Pedersen (H) fremmet følgende tileggsforslag:
Driftsutvalget ber seg forelagt en sak høsten 2013, hvor mål settes for enkelte områder
i rapporten.

Rådmanens forslag til innstiling ble enstemmig vedtatt.
H' s forslag ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
For skolene i Fauske er det et mål at vi samlet sett skal være på nasjonalt nivå eller
bedre for alle samenlignbare kategorier innenfor skoleverket.

Driftsutvalget ber seg forelagt en sak høsten 2013, hvor mål settes for enkelte områder
i rapporten.



Even Ediassen
Rådman
Utskrift sendes:

,
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Tirsdag 26. februar, 2013

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

. 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 ~rlige 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 ~rlige 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 ~ tilpasse arbeide med ~ utarbeide en ~rlig tilstandsrapport til det
ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier.

Nasjonalt kvalitètsvurderingssystem

Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har
fastsatt m~1 knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for ~ vurdere kvaliteten i
grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 (2007-2008). Til de nasjonale m~lsettingene har regjeringen stilt opp
indikatorer som skal gi grunnlag for ~ vurdere hvor langt skoleeier er kommet i ~ n~ m~lene.

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 form~lstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra
Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag forskoleeiers vurdering av tilstanden, men
det følger av St.meld. nr. 31 (2007-2008) at skoleeiere og skoler oppfordres til ~ føre opp konkrete
m~lsettinger for hva de skal oppn~ innenfor de m~lomr~der 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 f~r opplæring etter opplæringsloven kappitel 4A. I
vurderingen hvorvidt voksnes rettigheter ivaretas p~ omr~dene læringsresultater, frafall og læringsmiljø,





l. Hovedområder og indikatorer

Kaninneholde data under publiseringsgrense~

.1.1. Elever og undervisningspersonale
Om Elever og undervisningspersonale

Utdanningsdirektoratetaribefaler skoleeiere g ta med disse indikatorene itilstandsrapporten:

tallet på elever og lærer~rsverk (sum grsverk forundervisningspersonalet)
. lærertetthet (lærertetthet 1,-7 .trinn,lærertetthet8.-10. triM)

1. 1. 1. Antall elever og lærerårsverk

Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnSkoier per l. oktober det aktuelle
skolegret~ Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2'"1 harrettog plikt til
grunnskoleopplæring, og som fgrdenne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikkevoksne
elever som f~r grunnskoleopplæring.

Ärsverkfor undervisningspersonale

Indikatoren viser sum grsverk for undervisningspersonalet, Summen inkluderer beregnedeãrsverk til
undervisning og beregnede ~rsverk til annet enn undervisning.

Ârsverkene er beregnet vedådividere~rstimer på ~rsrammen. Det er benyttet 741 timer p~ barnetrìnnet

og 656timer pg ungdomstrinnet. .. .

2012-
13

1134
120,2

Vurdering: Elevtallet er,.som prognostisert,fòrtsattnedadg~endei Fauskeskolene.FØdselstallene g~r
ned, men tilflytting gjør attallet ikke synker like fort. Barn fØdt i 2000 er det siste store kullet i skolene,

og dissestarterp~ ungdòmsskolenneste~r. .
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i. i. 2. Laerertetthet
Lærertetthet 1.-7. trinn

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

Lærertetthet 8.-10. trinn

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet p~ 8.-10. trinn ned p~ skoleniv~. Lærertetthet beregnes
med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen p~
undervisningsgruppen, Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som
tildeles p~ 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$k"" kN(,r,)un':sh,¡""",,,r, Grunnskol',1 2012-2013

Lokale mål: Nasjonalt niv~ eller bedre.

Vurdering: Fauske kommune har ifølge rapporten høyere lærertetthet enn nasjonalt niv~ for b~de 1. -
7. trinn og for 8. - 10. trinn. log med at rapporten ikke tar hensyn til ressurser avsatt til
spesialundervisning, er det vanskelig ~ sammenligne dette direkte. Kommunen har en høyere andel
spesialundervisning enn nasjonalt niv~, og dette gjør seg gjeldende p~ hvordan lærertettheten oppleves
ute i det enkelte klasserom.

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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1.2. Læringsmiljø
Om Læringsmiljø

Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er p~lagt ~
gjennomføreElevundersøkelsen for elever p~ 7. og 10. trinn og Vg L. Et utvalg av spørsm~lene 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

. mobbing p~ 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

Nasjonalt - Trivsel med lærerne

Nordland fylke. Trivsel med
lærerne

FalJ$k" komr,.,IJnl? .skc.I""¡",, G"'vririskol"

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Side 5 av 23 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 26. februar 2013



Kan inneholde data under publiseringsgrense.

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

Fauske kommune skoleeier - Trivsel med
lærerne

Kommunegruppe 12 - Trivsel med
lærerne i

Nasjonalt - Trivsel med lærerne

~l. 7
3.7
3.7
'37
"3.3

3.8

F4u-ske: k(irtin'l1Jri~~ ~.lt)I(~e-í~;J .G"lJrln$ki,1~

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Lokale mål: Nasjonalt niv~ eller bedre.

Vurdering: For 7. trinn ser vi en økning i forhold til elevenes trivsel med lærerne de 3 siste ~rene, fra
verdien 3,5 til 4,1. Dette betyr at vi har n~dd nasjonalt niv~ p~ denne indikatoren.

For 10. trinn har verdien ligget jamt de siste 3 ~rene, mellom 3,7 - 3,8, med en nedgang siste ~r til 3,7.
Det nasjonale niv~et er p~ verdi 3,8. Dermed har vi ikke helt n~dd v~r egen m~lsetting p~ dette omr~det,
men hvis vi ser totalt sett p~ den siste 5 ~rs perioden er resultatet stigende.
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1.2.2. Mobbing på skolen

Indikatoren viser andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste m~nedene.

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 aa 2010-11 _ 2011.12

1

~1,4
Fauske kommune skoleeier. ¡vlobbing p~ =U

skolen Ca l .~ 1.
_1.3

2 3 4 5

'_1.4
Kommunegruppe 12 . rvlobbing p~ - 1.i.5

skolen 1.5~1t¡
1.5

_14_1,4
Nasjonalt - r"lobbing p~ skolen _ l':;

mi. 1,4_1,4

F"usko;, I o r"r(\'H1 " d;,.ii:r,jr,i.. Giufinskolr,

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

_1,3
Fauske kommune skoleeier - Ivlobbing på _ 1.J5

skolen 1.5
l! 1.3_1,3

_1,4
Kommunegruppe 12 - rvlobbing på _ I,J 5

~kolen-l.4- ..'5_1,4

_14_1.4
Nasjonalt - I"lobbing på skolen == i.:_1.4_1,4

¡.
I

F.;IJ~h: kNnrnuri" sk(l"'~i"I,GriJriri$kôle

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Lokale mål: I forhold til mobbing i skole vil det alltid være et m~1 som innebærer en null-visjon. Alle
barn har krav p~ en trygg og sikker skoledag, fri for mobbing og plaging av medelever eller andre i
skolen.

Vurdering: Skolene i Fauske har dessverre aldri klart ~ levere helt mobbefrie klasser/skoler. En liten
andel barn utsettes for mobbing i skolen hvert ~r, til tross for systematisk og m~lrettet jobbing med
temaet. For 7. og 10. trinn ligger verdien p~ 1,3, mot nasjonalt niv~ p~ 1,4 (lav verdi betyr mindre
forekomst). Totalt sett ser vi en nedgang siden 2009/10 på antall barn som føler seg mobbet i skolene i
Fauske.
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1.2.3. Faglig veiledning

Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de f~r god veiledning. Denne indeksen inkluderer i hvor stor
grad de f~r 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! Sammenlignet geografisk !Fordelt på periode
Offentlig I Trinn 7 I Begge kjønn I Grunnskole

_ 2006-07 _ 2007c08 _ 2008-09 _ 2009-10 i= 2010-11 _ 2011-12

1 2 3 4 5

Fauske kornrnune skoleeier - Faglig
veiledning

rlJasjonalt - Faglig veiledning

Nordland fylke - Faglig veiledning

FòlJ$ko, keol)f'IJfI': sh'¡",,,¡.:t, Gturitiski;le

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 al 2010-11 _ 2011-12

1 2 3 4
I.

5

Fauske kommune skoleeier - Faglig
veiledninq- i.:\_

r\Jasjonalt - Faglig veiledning

Nordland fylke - Faglig veiledning

F"IJ$ke koii', rl'llJ r..; sh:'¡""",r. GtlJrir,sk,i1e

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Lokale mål: Nasjonalt niv~ ellèr bedre.

Vurdering: I forhold til veiledning i læringsarbeidet, har b~de 7. og 10. trinn hatt en stigning sett over
de 3 siste ~rene. For 7. trinn betyr det at vi har n~dd m~lsettingen med ~ komme oss opp p~ nasjonalt
niv~ (verdi 3,4), mens vi p~ 10. trinn ligger 0,1 over nasjonalt niv~ i verdi.

I fauskeskoiene har vi de siste 18 m~nedene satsetp~ et sentralt initiert prosjekt som kalles ((Vurdering
for læring)). Prosjektperioden er over ved skoleslutt i~r, men vil fortsatt være satsningsomr~de i alle
skolene i ~rene framover (kommer som egen sak til Driftsutvalget til høsten 2013). Vi tror dette fokuset
skal gjøre oss enda bedre p~ faglig veiledning til v~re elever i ~rene som kommer.
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1.2.4. Mestring

Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid p~
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

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

l 2 3 4 5

Nasjonalt - Ivlestring
3.9
3.9
3.9

Fauske kommune skoleeier - rvlestring

Kommunegruppe 12 - I'ilestring

Nordland hilke - rvlestring

F.jIsk~ kNflrnurl., skol",elNI Grurill$kc.l~

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 - Mestring

3.3
3.3
3.3

Fauske kommune skoleeier - Ivlestring

Kommunegruppe 12 - Ivlestring

Nordland fylke - Ivlestring

Fausk" kori'imuri~ slol"',¡ei, Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Lokale mål: Nasjonalt niv~ eller bedre.

Vurdering: Punktet omhandler elevenes mestring av sin hverdag p~ skolen. For 7. trinn har kommunen
en verdi p~ 3,7 mot nasjonalt niv~ p~ 3,9. For 10 trinn er kommunens verdi 3,7 mot nasjonalt niv~ p~
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3,8. Dette betyr at vi ikke helt n~r v~r m~lsetting p~ dette omr~det. Vi ser av de 3 siste ~renes m~linger
at verdiene for alle sammenlignbare omr~der ligger veldig jevnt og stabilt, men at vi har hatt en liten
nedgang p~ begge trinn p~ akkurat dette omr~det, uten at det er lett ~~rsaksforklare med enkle
faktorer.

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. Fagligi~
utfordring'

4,1

X

Nasjonalt. Faglig utfordringiX
4,0

X

Nordland fylke. Faglig utfordring Xi; .j~, I . , ' T J ~J ,l ~' . \ j' 4,1

F~IJ~ke hrfllYune $ki;ileei,~l', Gl'unnski:d,:

Illustrasjonen er henteUra Skoleporten
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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. Faoliq
utfordi:ing

4.3

Kommunegruppe 12 . Faglig
utfordring

Nasjonalt. Faglig utfordring

Nordland fylke. Faglig utfordring

F.~U$k., k~mi(IIJrieS k('¡ "',i.",I,..GriJnrl sk~le

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Lokale mål: Nasjonalt niv~ eller bedre.

Vurdering: For 7. trinn er dette første ~ret dette m~les, og for kommunen er verdien 4,3. Dette er en
høy verdi, og hele 0,3 over nasjonalt niv~.

For io. trinn er det samsvar mellom kommuneniv~ og nasjonalt niv~, verdi 4,1. For dette trinnet er det
m~linger for de siste 3 ~rene, og verdien er lavere enn for fjor~ret. Ârsaker til nedgangen er det
vanskelig ~ si noe spesifikt om. Kanskje skyldes det de normale kullvariasjonene.

1.3. Resultater
Om Resultater

Alle elever som g~r ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som
gjør dem i stand til ~ delta i videre utdanning og i arbeidslivet.

I tilstandsrapporten er disse resultatindikatorene obligatoriske:

. nasjonale prøver p~ 5., a.og 9. trinn i lesing og regning

. standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedm~I, matematikk og engelsk

. grunnskolepoeng

Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere ~ ta med følgende indikatorer i tilstandsrapporten:

. nasjonale prøver i engelsk p~ 5., 8. og 9. trinn
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1.3.1. Nasjonale prøver lesing 5. trinn
Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med m~1 for den
grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansem~1 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 p~ nasjonale prøver p~ 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsniv~er,
hvor mestringsniv~ 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever p~
mestringsniv~er.

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

rvlestririgsriivg 1

42,7

rvlestririgsriivg 2

57.7

57,0

rvlestririgsriivg 3

17,9
"' 26,2

20.S

F.au,k.. b)rnrl)lJn~ sk(,I,:~i'"r, Grurirl$koi~

Illustrasjonen el" hentet fra Skoleporten

Lokale mål: Nasjonalt niv~ eller bedre.

Vurdering: Se sammendrag for 5. trinn p~ side 19.
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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 m~lene for
den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansem~1 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. forst~ og tolke

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold

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

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
I_7,7_7fi

r.lestringsriivg 1 _ 3,9 7,$mm .12,7_5.71

30 40 50 60 70 80 90 100

r.lestringsnivg 2

r.lestringsriivg 3

r.lestringsriivg 4
32,1

I
i_7.7 10,7 ,

r.lestringsnivg 5 - 6,9 .. 14,31itJkm..Q,:' I9.4 Ii .
l
I

i

L

i

¡

L

I
.I

I

i
I
l

.1

¡

I

F-iuski; k,:lrIHf,urie $.ki:I(~~ivrJ-(3"t'ùrinsk(ile

Illustrasjonen erhentet fra Skoleporten

Lokale mål: Nasjonalt niv~ eller høyere.
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Vurdering: Se sammendrag for 8. trinn p~ side 20.

1.3.3. Nasjonale prøver regning 5. trinn
Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med m~1 for
den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansem~1 i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer atnasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag.

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsomr~der:

. tall

. m~ling

. statistikk

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse
sammenhenger. Dette innebærer at elevene forst~r 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 resultaterp~ nasjonale prøver p~ 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsniv~er,
hvor mestringsniv~ 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever p~
mestringsniv~er.

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

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

o 10 20 30 40 50
i

60 70 80 90 100
i

rvlestringsnivg 1

,
36.3

1"lestringsnivg 3

45.0 L

56.9

f

L
i

Ivlestringsnivg 2
l

F~U$k.:: k(iri,)flun~sk(tle(:ier..- Gt"ufìnsk(.i~

Illustrasjonen er hentet fi-a Skoleporten
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Lokale mål: Nasjonalt nivã eller høyere.

. Kaninneholde data . under publiseringsgrense~ .

Vurdering: Sesamrrendragfor.S.tlinnpå side 19.

1.3.4. Nasjonale prøverregning ungd.trinn

Nasjonale prøver. i regning kartleggerihvilkengrad.elevenesférdigheter erisamsvar.rredm~1 fordén
grunnlèggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansem~li læreplaner for fag i LK06,
Dettéirinebærerat nasjonale prøver iregning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonaie
prøvene i regning dekker treinnholdsornr~der: . . .

. tall

. m~ling

. statistikk

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse

sammenhenger. DetteiniiebæreraL de:

. fòrst~rogkan reflektere over hvordan débestkanløseen gitt utfordring;

. kan .Iøse problèmet ved hjelp av regneoperasjoner .

. kan vurdere om svarene de f~r er rimelige

. kan vise effektive strategierforenkeltallregning

Elevenes resultater p~ nasjonale prøver p~ ungdornstrinnetpresenteresvecien skala med fem
mestringsniv3er, hvorniestringsnivã 1 er lavest. Presentasjonen viser en ovérsiktover prosentvis

fòrdéling av elever pã mestringsrliv~er. .
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Fauske kommune skoleeier I Fordelt på. periode
Offentlig I Trinn 8 I Begge kjønn I Grunnskole

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

40 60 70 80
,

90 100o 10 20i ._6.9_6.2
r,¡estringsnivg 1_ ~.o - 12.6_~.2_6.~

30 50
I

i

i

rvlestringsnivå 2

22,4

_°2
r,iestringsnivg 5-7.$ 12,4r¿~107_~.61 .

13,$

F.:ilJd~ë hH¡)mUri~ ::b...le(-l-:l, GnJnosk(de

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Lokale mål: Nasjonalt niv~ eller høyere.

Vurdering: Se sammendrag for 8. trinn p~ side 20.

1.3.5. Nasjonale prøver engelsk 5. trinn
Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansem~1 i læreplanene
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansem~1 i ett fag - engelsk. Oppgavene (p~ 5. trinn)
er knyttet til disse ferdighetene:

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

.

.

.

.

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

51.0

F.,ljs.kti k.òri"rnvn,~ zk(il,:~/I.ù'i Gfurirtskol.:

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Sammendrag nasjonale prøver for 5. trinn:

Vurdering: De 3 fagomr~dene engelsk, lesing og regning viser gjennomsnittsverdier for kommunens
skoler p~ henholdsvis 1,6 (engelsk) 1,8 (lesing) og 1,8 (regning). De nasjonale gjennomsnittsverdiene
ligger p~ 2,0 for alle fag, p~ en skala som m~ler mestringsniv~ fra 1 (lavest) til 3 (høyest). P~ dette
trinnet ligger vi dermed under m~lsettingen for alle omr~dene.

I tillegg til gjennomsnittsverdi er det ogs~ interessant ~ se p~ fremgang/tilbakegang, samt hvor stor
andel av elevene som presterer innenfor det enkelte omr~de.

Der viser resultatene at kommunen p~ dette trinnet har en tilbakegang p~ omr~dene engelsk og lesing,
men en framgang p~ regning.

1.3.6. Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansem~1 i læreplanene
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansem~1 i ett fag - engelsk. Oppgavene for
ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene:

. finne informasjon
forst~ og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere
beherske et ordforr~d som dekker dagligdagse situasjoner
forst~ betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
forst~ bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper

.

.

.

.

Side 19 av 23 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 26. februar 2013



Kan inneholde data. under publiseringsgrense.

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

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

16,7. ,., 07 ¡
r 1 t 1 S.Sves rinqsriiva rr 16)~14.9_2.

rvlestririgsniv~ 2

_33.3
24.4

23.5
20.0

23.5
34.7

rvlestringsriiv~ 3

4ô,l

rvlestringsriiv~ 4

_4.2
, ,., _5.3'0::

r'ilestririgsniva 5.. $,3
_5.$'9.$

F.j IJ Ski: .kci rîi rúlJ lJ.; Z-k(i) ~ ~":i-e lJ GrlJo-n $; ki:il~

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Sammendrag nasjonale prøver for 8. trinn:

Vurdering: De 3 fagomr~dene engelsk, lesing og regning viser gjennomsnittsverdier for kommunens
skoler p~ henholdsvis 3,1 (engelsk) 3,2 (lesing) og 3,0 (regning). De nasjonale gjennomsnittsverdiene
ligger p~ 3,0 for engelsk, og 3,1 for de 2 siste omr~dene, p~ en skala som m~ler mestringsniv~ fra 1
(lavest) til 5 (høyest).

Resultatene viser dermed at vi ligger over nasjonalt niv~ p~ 2 av 3 omr~der, men ogs~ at vi har hatt
framgang p~ alle 3 omr~dene fra ~ret før. Størst har framgangen vært i engelsk (fra verdi 2,6 - 3,1)

Sammendrag nasjonale prøver for 9. trinn:

Vurdering: De 2 fagomr~dene lesing og regning viser gjennomsnittsverdier for kommunens skoler p~
3,1 for b~de lesing og regning (engelsk m~les ikke p~ 9. trinn). De nasjonale gjennomsnittsverdiene
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ligger p~ 3,5 for lesirig og 3,4 for regning, p~ en skala som m~ler mestringsniv~ fra i (lavest) til 5
(høyest).

Dermed ligger vi enda noe under nasjonalt niv~ for disse 2 omr~dene. For lesing er det en nedgang p~
0,1 poeng, mens vi er stabil for regning. Forh~pentligvis vil de gode resultatene fra ~rets 8. trinn gi
positive utslag p~ denne statistikken til neste ~r, og at neste ~rs 8. trinn er like godt rustet som ~rets
kulL.

1.3.7. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk
Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videreg~ende opplæring utgjør
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppn~dd i faget.
Vurderingen skal ta utgangspunkt i m~lene 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 noks~ 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
3.5
3.5
3.5

3,4

5 6

r'Jorsk hovedmgi standpunkt

rvlatematikk skriftlig eksamen ,

Ivlatematikk standpunkt

Engelsk skriftlig eksamen

Engelsk skriftlig standpunkt

F"vsk", kommvl)" skol",,,¡,,.., G..vritl$kol"" 2011-2012

Illustrasjonen er hentetfl'a Skoleporten
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Målsetting: nasjonalt niv~ eller høyere.

Vurdering: Gjelder standpunktkarakterer for 10 trinn. Resultatene viser at vi ligger over nasjonalt niv~ i
noen fag, og under i andre. Totalt sett ligger vi nært gjennomsnittet for landet.

1.3.8. Grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng er et m~1 for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer.
Karakterene brukes som kriterium for opptak til videreg~ende skole. Grunnskolepoeng er beregnet som
summen av elevenes avsluttende karakterer, delt p~ 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 50 60

Fauske kommune skoleeier-
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt

Kommunegruppe 12 - Grunnskolepoeng,
gjennomsnitt

39,4
38,7
39,2
39,2

"b'S,',.A'¡ëè,,#c'$i4,74,,-r-¥4"'t' 39.0
f

Nasjonalt - Grunnskolepoeng,
gjennomsnitt

Nordland fylke - Grunnskolepoeng,
gjennomsnitt

F ~ud:.~ kDfftnlJr,(: "kol,,(:iH, Grur'riskc'¡"

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Målsetting: nasjonalt niv~ eller høyere.

Vurdering: Fauske ligger 0,6 poeng under landsgjennomsnittet. Det som er gledelig med resultatene er
økningen de 5 siste~r (fra 36,8 - 39,3) samt økningen i resultat p~ eksamen for 2012. Her er det

fremgang i 3 av 4 fag.
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1.4. i.Overgangenfragrunnskoletil VGO. .. . . .
Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videreg~ende opplæring høsten etter uteksaminering fra
grunnskolen.

Fauske kommune skoleeier i Sammenlignet geografisk
Offentlig lAlle I Begge kjønn I Periode 2010 I Grunnskole

Overgang frå grunnskole til 94,8
vidareg~andeopplæri ng( prosent)

MåJsetting:nasjonaltnivåeller høyere.

Vurdering: r Fauske kommune er det i underkant av95 % av elevene somtarsteget overi

videreg~ende skole..Detteer dessverre lavere enn tallene for b~dè Nordland fylke (95,9) og Nasjonalt

(96i6).Komn1unener deltaker i et overgangsprosjektsomstartet opp i 2010 som heter ((Ny Giv)).
Prosjektet tar sikte p~. å gi de elevene p~ io. trinnsom harJavestgjennomsnitt p~grunnskolepoengtil
jul, et ekstra løft i forholdtillesinglskriving og regning de siste 6. m~nedene. Dettèi sçimarbeid med

videreg~ende for~lette overgangen.for dennègruppén som vi.vet harhøýest risiko for.~ droppe ut av
videreg~ende. Forh~pentligvis vil dette arbeidètpåsikt ta oss.oPP til m~lsettingsnivået.


