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Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Fagdag Tilstandsrapport grunnskole 1. juni 2017 
 
Torsdag 1. juni skal det være fagdag knyttet til tilstandsrapport for grunnskole i Fauske. 
Fagdagen er fra kl. 09.00 – 14.00 på Fauske hotell. Fra kl 14.00-15.00 settes utvalgsmøtet i 
oppvekst og kulturutvalget. 
 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Fauske for 2016 skal gjennomgås og drøftes av en utvidet 
gruppe av personer knyttet til skolen for å være med på å kvalitetssikre opplæringen våre barn 
og unge mottar i kommunen. 
 
Tidligere år har denne rapporten (som lages årlig) bare gått til kommunestyret som en 
orienteringssak uten at andre enn skoleadministrasjonen og politikerne har vært involvert i den. 
I 2015 ble det derimot gjort et vedtak i kommunestyret på at rapporten skulle presenteres og så 
drøftes i et utvidet utvalgsmøte FØR den tas til sluttbehandling i kommunestyret. Det ble avholdt 
en lignende fagdag i september 2016. 
 
Kravet til tilstandsrapport for grunnskolen er hjemlet i opplæringsloven § 13-10 der følgende 
fremkommer: …Som en del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeides en årlig rapport om 
tilstanden i grunnskoleopplæringa, knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige 
rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret… 
 
I tillegg til de 5 politiske utnevnte medlemmene i oppvekst- og kulturutvalget inviteres 
fagpersoner og tillitsvalgte med tilknytning til den daglige driften av skolene og med ansvar for 
innhold og form. I tillegg vil vi invitere elevrådsrepresentanter fra mellom og ungdomstrinn fra de 
tre 1. – 10. skolene vi har, samt FAU-medlemmer fra de samme skolenes mellom- og 
ungdomstrinn. 
 
Det foreløpige programmet ser slik ut: 
 
09.00 – 10.00: Presentasjon av tilstandsrapport grunnskole 2016. 
10.00 – 10.15: Pause 
10.15 – 11.30: Gruppeoppgaver. Tema er strategisk tenkning rundt kvalitet i skolen og tiltak sett 
opp mot presentasjon/innholdet i tilstandsrapporten. 
11.30 – 12.15: Felles lunsj 
12.15 – 13.15: Gruppeoppgaver fortsetter. 
13.30 – 14.00: Presentasjon av resultater fra gruppearbeidet 
14.00 – 15.00: Utvalgsmøte oppvekst og kultur 
 
 



 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 5 /2017 
Sak nr. Sakstittel  
043/17 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016  
 
 
 
Fauske, 30.05.17 
 
Nils-Christian Steinbakk 
Utvalgsleder 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/7186     
 Arkiv sakID.: 17/1707 Saksbehandler: Erik Alvestad 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
036/17 Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017 
043/17 Oppvekst- og kulturutvalg 01.06.2017 

 
 
Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Oppvekst- og kulturutvalget tar Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 til foreløpig orientering. 
2. Rapporten behandles i egen fagdag i begynnelsen av juni og fremlegges til kommunestyret for 

sluttbehandling 22. juni. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017: 
 
Behandling: 
Saken utsettes til oppvekst- og kulturutvalgsmøte 1. juni 2017. 

 
OPKU- 036/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes til oppvekst- og kulturutvalgsmøte  1. juni 2017. 

 
Vedlegg: 
09.05.2017 Tilstandsrapport-for-grunnskolen-2016 1349060 
 
Sammendrag: 
Tilstandsrapport for grunnskolen er en lovpålagt rapportering til kommunestyret som skoleeier i en 
kommune. Dette er beskrevet i opplæringsloven § 13-10 andre ledd. 
 
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 arbeidet med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det 
ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier. 
 
Statistikkene og tallmaterialet i tilstandsrapporten er hentet fra de nasjonale databasene som skole 
rapporterer til, GSI, PAS og Skoleporten. 
 
Verktøyet er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og tar utgangspunkt i noen få utvalgte målepunkter 
basert på rapporterte resultater fra GSI, PAS og Skoleporten. Målepunktene som presenteres gjelder 
utvalgte kriterier fra elevundersøkelsen 7.og 10. trinn, nasjonale prøver fra 5. og 8. trinn samt eksamen 
og standpunktkarakterer 10. trinn 
 



Tabellene og resultatene gjelder tall fra 2016. Rapporten går til kommunestyret i juni 2017 etter å ha 
blitt behandlet i fagdag i begynnelsen av juni 2017. 
 
Saksopplysninger: 
Tilstandsrapport for grunnskolen måler faktorer som årsverk for undervisningspersonale, lærertetthet, 
mobbing, mestring, vurdering for læring, elevdemokrati o.s.v. 
 
Nasjonale prøver for 5. trinn måler i hvilken grad skolen lykkes med å gi elevene grunnleggende 
ferdigheter i lesing og regning (alle fag) og engelsk. Resultatene gis med en tallverdi fra 1 til 3. Tallverdi 1 
indikerer laveste nivå og 3 indikerer høyeste nivå. 
 
Nasjonale prøver for 8. trinn måles på samme måte som 5. trinn, men resultatene gis med en tallverdi 
fra 1 til 5- Tallverdi 1 indikerer laveste nivå og 5 indikerer høyeste nivå. 
 
Standpunktkarakterer og eksamenskarakterer for 10. trinn måles med karakterer fra 1(lavest verdi)  til 6 
(høyest verdi). 
 
Saksbehandlers vurdering: 
I 2016 ble tilstandsrapporten for første gang behandlet i en fagdag før framlegging til kommunestyret. 
Tradisjonelt har tilstandsrapporten blitt utarbeidet av skoleadministrasjonen og framlagt for Oppvekst 
og kulturutvalget. 
 
Etablering av en fagdag har gjort at enhet skole har kunnet analysere resultatene og reflektere sammen 
med naturlige samarbeidspartnere. På den måten er partene deltagende i en prosess om hva 
resultatene bør bety for skolene i Fauske. En slik gjennomgang vil gi kommunestyret som skoleeier 
større innsyn og bedre forutsetning for å debattere og prioritere hvilken retning Fauske skolene skal gå, 
og hvilke fagområder det bør settes størst fokus på. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Torsdag 4. mai, 2017 

Tilstandsrapport for 
grunnskolen 2016 
Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og 
rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. 

Kryss av for hvem som har vært involvert i prosessen med å utarbeide tilstandsrapporten. 

Medvirkning i utarbeidelsen av rapporten Ja  Nei 

Elever og foreldre (f.eks. dialogmøte)     

Organisasjonene     

Skoler     

Administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen     

Politikerne i kommunen/ fylkeskommunen     

 

Lovkravet 

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. 

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av 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. 

Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten: 

• Kommuner 
• Fylkeskommuner 
• Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12 
• Private skoler med rett til statstilskudd 

  

Innhold i tilstandsrapporten 

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men 
skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. Når det gjøres 
vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes målsetninger 
som danner grunnlag for vurderingen. 
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Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De 
dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke data om voksne. Skoleeieren skal derfor 
benytte andre kilder for datainnhenting på dette området. 

Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes 
ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. 
Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. 

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 en 
kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. 
Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er 
god kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen mellom kvalitet 
på opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og resultatene i dialogen med skoleeieren. 

Det generelle systemkravet 

Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av 
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven § 13-10 
andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll 
omfatter alle plikter som skoleeieren har etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor 
mer omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke. 

Personvern 

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, 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. 

Merk: Denne versjonen av tilstandsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som 
ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk. 
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1. Sammendrag 
Tilstandsrapporten skal behandles i fagdag 1. juni der elever, foreldre, OPKU og representanter fra skole 
og organisasjoner vil være til stede. Tilstandsrapporten som behandles i OPKU 30. mai vil dermed ikke 
være et ferdig produkt, men et utgangspunkt for refleksjon og kommentarer med de møtende parter. 
Endelig tilstandsrapport vil være klar til 8. mai og behandling i kommunestyret 22. juni. 

Antallet elever i Fauskeskolen fortsetter å synke, noe som er i tråd med tidligere prognoser. Inneværende 
år er flyktninger bosatt i Sulitjelma og som har gått på Sulitjelma skole med i tallmaterialet. 

Lærertettheten på barnetrinnet har økt sammenlignet med i fjor, mens den for ungdomstrinnet sin del 
har blitt litt lavere, noe som henger sammen med behov for flere klassedelinger. Skolene har valgt å 
prioritere de lavere klassetrinnene. Når det gjelder lærertetthet i ordinær undervisning kommer 
kommunen bedre ut enn fylke og nasjon. Som nevnt i rapporten er disse tallene heftet med usikkerhet. 

Elevundersøkelsen viser at frekvensen av mobbing har gått ned for 7. trinn sin del, noe den også gjorde i 
fjor. Tallene er ikke like gode for 10. trinn der elevene rapporterer om økning i tilfeller av mobbing. Det 
er viktig at arbeidet med forebygging, avdekking og tiltak mot mobbing videreføres. Fauske kommune er 
med i en landsomfattende satsing som heter: Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Viktige element i 
denne satsingen er forebygging og håndtering av mobbing, og vekt på viktigheten av gode relasjoner i 
skolen. I tillegg vil alle skolene fra høsten 2017 ta i bruk «mitt valg» som har forebygging av mobbing 
som sitt hovedmål. Øvrige parametere i elevundersøkelsen viser at 7. trinn skårer høyt og med en tydelig 
forbedring sammenlignet med fjoråret.10. trinn har en liten tilbakegang som er nærmere beskrevet i 
dette kapittelet. Elevgrunnlaget i Fauskeskolen er ikke større enn at variasjoner fra år til år må påregnes. 

Nasjonale prøver er i tilstandsrapporten gjeldende for 5. og 8. trinn. Fauske kommune ligger fortsatt bak 
nivået til Nordland fylke og nasjon. Kommunen har for mange elever som presterer på lave nivå og for få 
som presterer på høye nivå, noe som er gjeldende både for 5. og 8. trinn. Skolefaglig rådgiver og 
enhetsleder skole har hatt samtaler ned alle skoler om forberedelse, gjennomføring og etterarbeid 
knyttet til prøvene. Resultatene sammenlignet med fjoråret viser at elevenes grunnleggende ferdigheter i 
hovedsak er som før. Fagnettverk med fokus på grunnleggende ferdigheter er etablert for 3-4 klasse. En 
samling er gjennomført der representanter fra alle skolene var til stede, gode tips og erfaringer ble delt. 
Fortsatt er det slik at det er relativt store forskjeller mellom skolene i kommunen. Skoleadministrasjonen 
har en klar opplevelse av at skolene tar nivået på grunnleggende ferdigheter på alvor og jobber godt for 
nivåheving. Også for nasjonale prøver må en forvente at resultatene vil variere fra år til år ut fra 
elevgrunnlaget. 

Karakterene i grunnskolen viser at Fauske kommune ligger et hakk bak fylket som igjen ligger litt bak det 
nasjonale snittet. Dette viser seg særlig på eksamenskarakterene. Forskjellen mellom Fauske kommune, 
fylke og nasjon er litt mindre på standpunktkarakterer. Det er nærliggende å trekke paralleller mellom 
resultatene på nasjonale prøver og eksamenskarakterer. 

De aller fleste elevene i Fauske kommune starter på videregående utdanning etter avsluttet grunnskole. 
Prosentandelen har sunket litt fra i fjor, men denne er nokså marginal. 
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2. Hovedområder og indikatorer 
 

2.1. Elever og undervisningspersonale 
 

 

2.1.1. Lærertetthet 
Lærertetthet 1.-7. trinn og 8.-10. 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 inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 
tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. 

Lærertetthet i ordinær undervisning 
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. I andre 
sammenhenger kalles dette målet gruppestørrelse 2. Mål på lærertetthet er heftet med usikkerhet. Dette 
kommer av at noen kommuner fører lærerressurser på kommunen sentralt mens andre kommuner fører 
det på skolen i GSI. Dette kan for eksempel være timer spesialundervisning eller særskilt 
norskopplæring. 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 



Kan inneholde data under publiseringsgrense. 

Side 7 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 - 20. mars 2017 

 

Skoleeiers egenvurdering 

Tabellene for lærertetthet viser antall elever pr. lærer. Jo lavere tall desto færre elever vil lærerne ha 
ansvaret for. Lærertettheten på barnetrinnet viser at Fauske kommune har færre elever pr.lærer enn 
nasjon, fylket  og kommunegruppe 12. Lærertettheten har økt sammenlignet med tidligere år. 
Lærertettheten er størst på 1.-7. trinn, noe som skyldes at kommunen har flere skoler der elevtallet i den 
enkelte klasse er relativt lavt. Kommunen får dermed ikke hentet ut synergieffekten av å optimalisere 
klassestørrelsen i forhold til de ressurser som trengs for å drive opplæring i den enkelte klasse. Klassene 
fylles i større grad opp i 8.-10. klasse. 

Ungdomstrinnet har lavere lærertetthet enn de tre foregående år. Fauske kommune kommer litt svakere 
ut enn fylket. Kommunen har litt lavere lærertetthet enn kommunegruppe 12. 

Mål for lærertetthet er heftet med usikkerhet. Årsaken til dette er at noen kommuner fører lærerressurs 
på kommunen sentralt mens andre kommuner fører det på skolene i GSI. 

 

2.1.2. Antall elever og lærerårsverk 
Antall elever 
Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle 
skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til 
grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne 
elever som får grunnskoleopplæring. 

Årsverk for undervisningspersonale 
Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til 
undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere 
årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I 
denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. 

Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning 
Indikatoren viser hvor stor andel av årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med 
godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i. 

 

 

Lokale mål 
Fortsatt satsing på tidlig innsats 
Øke antall timer gitt av ansatte med godkjent utdanning. 
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Fauske kommune skoleeier | Fordelt på periode | Offentlig eierform 

Indikator og nøkkeltall  2012-
13 

2013-
14 

2014-
15 

2015-
16 

2016-
17 

Tallet på elever 1 134 1 112 1 096 1 080 1 076 

Årsverk for undervisningspersonale 120,2 127,8 123,2 121,4 133,6 

Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med 
godkjent utdanning 

97,6 97,1 96,8 95,5 86,3 

Fauske kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn 

 
Skoleeiers egenvurdering 

Elevtallet som oppgis for 2016-17 inkluderer flyktninger fra mottaket i Sulitjelma, de aller fleste har nå 
flyttet fra kommunen. Samlet tall for grunnskolen i Fauske er i dag ca 1060 elever. Antallet elever i 
Fauske har blitt resusert med ca 20 for hvert år siden 2012-13. Reduksjon i elevtallet er i tråd med 
tidligere prognoser. 

Årsverk for undervisning har økt med 12 stillinger fra fjoråret. Ca 8 stillinger er knyttet opp til 
undervisning av flyktningebarn i grunnskolen og Voksenpedagogisk senter.  

Andel undervisning som blir gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning har sunket med 
nærmer 10% fra i fjor. Krav til kompetanse i fagene engelsk, matematikk og norsk gjør at lærere som før 
hadde status som godkjent utdanning kan havne i kategorien uten godkjent utdanning i enkelte fag. I 
tillegg har kommunen ansatt personale uten godkjent utdanning for å ha undervisning ved 
Voksenpedagogisk senter. 

  

2.2. Læringsmiljø 
 

 

2.2.1. Elevundersøkelsen 
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 Vg1. 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: 

• Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. 
• Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i 

vurdering for læring. 
• Læringskultur: Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om 

det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. 
• Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser 

og arbeid på skolen. 
• Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å 

medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i 
elevrådsarbeid. 
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• Mobbet av andre elever på skolen: Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbet av andre 
elever på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at de blir mobbet av andre elever 
på skolen og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes av andre 
elever på skolen. En og samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes 
sjelden eller at færre krysser av at de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned 
mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. 

• Andel elever som har blitt mobbet av andre elever på skolen 2-3 ganger i måneden eller 
oftere (prosent): Se eget diagram. 

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntakene er mobbet av andre elever på skolen hvor lav 
verdi er positivt og andel som er i prosent. 

 

 

 

 

Lokale mål 
Nasjonalt nivå eller bedre. 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Resultatene for 7. trinn viser en betydelig forbedring fra året før på alle parametere med unntak av 
mestring som er likt med fjoråret. Fauske kommune har bedre resultat enn fylket på 5 av 6 parametere. 
Kommunen skårer likt med fylket på området mestring. Sammenlignet med nasjon er det bare på 
området mestring kommunen har 0,1 poeng svakere resultat. Det er gledelig at kommunen har lavere 
antall elever som sier de blir mobbet av andre elever på skolen enn både fylke og nasjon, samtidig er det 
viktig at arbeidet for å redusere antall elever som blir mobbet fortsetter. 10.trinn skårer 0,1 poeng bak 
nasjon på alle parametere. Kommunen og fylket skårer likt på vurdering for læring, læringskultur og 
mestring. De øvrige parametere viser at kommunen ligger 0,1 poeng bak fylket. Sammenligning med de 
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tre foregående år viser en forbedring på læringskultur. Mestring og støtte fra lærerne har hatt en relativt 
stabil skår de siste årene. Vurdering for læring har fått den svakeste skåren siden 2012-13, noe som kan 
skyldes at fokuset på dette området er redusert etter at kommunen var ferdig med deltagelse i det 
nasjonale prosjektet. Også elevdemokrati og medvirkning har en lavere skår, særlig sammenlignet med 
fjoråret. Mobbing på skolen har økt med 0,1 poeng sammenlignet med fjoråret. 

Elevgrunnlaget i Fauske kommune er ikke større enn at det vil være naturlig at resultatene varierer noe 
fra trinn til trinn. Det er viktig å se resultatene av elevundersøkelsen opp mot annet arbeid som skolen 
gjør. 

 

2.2.2. Andel elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 
ganger i måneden eller oftere (prosent) 
Andelen elever på skolen som har blitt mobbet av andre elever viser andelen elever som opplever å bli 
mobbet 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere av andre elever. Andelen elever som opplever mobbing på 
skolen av andre elever er summen av andelen elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 
ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». Andelen elever som har blitt 
mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden eller oftere sier med andre ord ingen ting om hvor ofte 
elevene opplever å bli mobbet. 

 

 

Lokale mål 
Jobbe mot en visjon der ingen barn i Fauske skolen skal oppleve å bli mobbet. 
  

 

 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 



Kan inneholde data under publiseringsgrense. 

Side 13 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 - 20. mars 2017 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Sammenligning med nasjon og fylke viser at kommunens 7. trinn kommer godt ut på dette området. 
Prosentsatsen indikerer at ca 5 elever i 7. trinn mobbes av medelever 2-3 ganger i måneden eller oftere. 
Frekvensen av mobbing er redusert sammenlignet med fjoråret 

9,1% av elevene i 10.trinn oppgir at de mobbes av medelever 2-3 ganger i måneden eller mer, noe som 
utgjør ca 10 elever. I motsetning til 7. trinn kommer kommunene svakere ut enn fylket og nasjon. 
Frekvensen av mobbing på 10.trinn har økt sammenlignet med året før. 

For den enkelte elev utgjør mobbingen en stor fare for å utvikle dårlig psykisk og fysisk helse, noe som 
påvirker faglig og sosial utvikling. Det er svært viktig at det jobbes godt i skolene for å avdekke mobbing 
og sette i verk tiltak både ovenfor mobbeoffer og mobber.  

 

2.3. Resultater 
Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som 
gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. 

 

2.3.1. Nasjonale prøver 5. trinn 
Om 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 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 
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Om regning 

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål 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 

Om engelsk 

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 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 
gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 
er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, hvor 
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 
mestringsnivåer. 

 

 

Lokale mål 
Nasjonalt nivå eller bedre 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Lesing 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Regning 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Engelsk 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

Lesing: Kommunen har en stor andel elever på nivå 1. Andelen elever på nivå 1 har økt med ca 10% 
sammenlignet med fjoråret.med Nivå 3 er tilnærmet lik snittet til fylket. Kommunen har flere elever som 
presterer på nivå 3 sammenlignet med fjoråret. I år var leseprøvene digitale, noe flere skoler mener har 
hatt betydning særlig for svake lesere. Tilgang til digital lesing på skolen har ikke vært så god som den 
burde. 

Regning: Kommunen har også her mange elever på nivå 1 og ligger på samme nivå som fjoråret. 
Kommunen har tilnærmet like stor andel elever på nivå 3 som fylket. I kommunal sammenheng har vi litt 
flere elever som når nivå 3.  

Engelsk: Kommunen har omtrent samme prosentandel på nivå 1 som i lesing og regning. Kommunen har 
få elever som når nivå 3 i faget. Sammenlignet med fjoråret har kommunen flere elever på nivå 1 og 
færre på nivå 3. 

Resultatene viser at grunnleggende ferdigheter i lesing,regning og engelsk må forbedres. Det er viktig å 
heve elevene fra nivå 1 til nivå 2, noe som vil gjøre dem bedre rustet til å prestere bra i den videre 
skolegangen. 

 

2.3.2. Nasjonale prøver ungdomstrinn 
Om lesing 

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 kompetansemål 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 

Om regning 

Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål 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 inneholde data under publiseringsgrense. 

Side 18 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 - 20. mars 2017 

• kan vurdere om svarene de får er rimelige 
• kan vise effektive strategier for enkel tallregning 

Om engelsk 

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 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 
gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 
er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 8. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor 
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 
mestringsnivåer. 

 

 

 

Lokale mål 
Nasjonalt nivå eller bedre 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Lesing 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Regning 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Engelsk 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Lesing: Ca 55% av elevene oppnår nivå 3 eller bedre. Kommunen har få elever som når nivå 4 og 5. 
Sammenligning med nasjon og fylke viser at kommunen har flere elever på nivå 1 og 2 og færre på nivå 
4 og 5. Sammenlignet med fjoråret har kommunen en fortetting av elever på nivå 3. Kommunen har 
færre elever på nivå 1 og 2, samt 4 og 5. 

Regning:Ca 50 % av elevene oppnår nivå 3 eller bedre. Andel elever på nivå 1 og 2 er høy og har steget 
sammenlignet med fjoråret. Få elever når nivå 4 og 5, det er færre elever somnår disse nivåene 
sammenlignet med fjoråret. 

Engelsk: I underkant av 60% av elevene når nivå 3 eller bedre. Nivå 3 og 4 ligger nokså nært snittet til 
fylket og nasjon. Få elever når nivå 4 og 5. Resultatet er nokså likt fjoråret. Endringen er størst for elever 
på nivå 5. 
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Kommunen har generelt få elever på nivå 5 og relativt mange på nivå 1og 2. Det er viktig at så mange 
elever som mulig når nivå 3 eller bedre slik at de er bedre i stand til å fullføre ungdomsskolen på en 
faglig god måte og etter hvert forberede seg til yrkeslivet. Kommunen må jobbe aktivt for å heve nivået 
til de elevene som presterer svakest og samtidig ha fokus på å ivareta de flinkeste elevenes behov slik at 
flere når nivå 5. 

 

2.3.3. 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. 

 

Lokale mål 
Nasjonalt nivå eller bedre. 

 

 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform 
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Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

For eksamenskatrakterer viser tabellen at Fauske kommune skårer litt svakere enn fylket som igjen 
skårer litt svakere enn nasjon. Tendensen er på mange måter lik det vi ser i de nasjonale prøvene. 
Eksamen fordeles alltid på fagene norsk, engelsk og matamatikk. Antallet elever i kommunen gjør at 
trinnvariasjoner må forventes. 

For alle gruppene er standpunktkarakterene bedre enn eksamenskarakterene. Avstanden mellom 
standpunkt- og eksamenskarakter er tilnærmet lik for kommune, fylke og nasjon. 

 

2.3.4. 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, 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. 

 

Lokale mål 
Nasjonalt nivå eller bedre 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Tabellen viser at elevene i Fauske kommune gikk ut av grunnskolen med et karaktersnitt på 4,05, en 
økning på 0,9 poeng fra fjoråret.  Kommunen ligger 0,3 poeng bak fylket og 0,6 poeng bak nasjon. 
Fauske kommune presterer 0,3 bedre enn kommunegruppe 12. 
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2.4. Gjennomføring 
Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. 
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet 
anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO 

 

2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO 
Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra 
grunnskolen. 

 

Lokale mål 
Øke andelen elever som starter videregående utdanning etter fullført grunnskole 

 

 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform 

Indikator og 
nøkkeltall  

2011 2012 2013 2014 2015 

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

Fauske 
kommune 
skoleeier 

97,0 94,6 97,7 98,4 96,7 

Kommunegrupp
e 12 

97,8 97,2 97,7 98,1 97,3 

Nordland fylke      

Nasjonalt 97,7 97,8 97,9 98,0 98,1 
Fauske kommune skoleeier, Grunnskole, Overgangen fra grunnskole til VGO, Offentlig, Alle trinn, Begge 

kjønn 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Etter høyt antall elever som gikk over til videregående skole samme år som de avsluttet grunnskolen er 
årets tall litt svakere. Reduksjonen er så liten at det ikke er bekymringsfullt. Årsakene til at noen velger 
ikke å starte på videregående skole med en gang kan være mange. Fauske kommune har 
samarbeidsavtale med videregående skole der det å sikre en god overgang fra grunnskole til 
videregående skole er sentralt.  



Kan inneholde data under publiseringsgrense. 

Side 28 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 - 20. mars 2017 

 

  



Kan inneholde data under publiseringsgrense. 

Side 29 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 - 20. mars 2017 

 


	0001 - Tilleggsinnkalling - Oppvekst- og kulturutvalg - 01.06.2017
	Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20
	Fauske, 30.05.17

	0002 - 043_17 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016
	0003 Vedlegg - Tilstandsrapport-for-grunnskolen-2016
	1. Sammendrag
	2. Hovedområder og indikatorer
	2.1. Elever og undervisningspersonale
	2.1.1. Lærertetthet
	2.1.2. Antall elever og lærerårsverk

	2.2. Læringsmiljø
	2.2.1. Elevundersøkelsen
	2.2.2. Andel elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)

	2.3. Resultater
	2.3.1. Nasjonale prøver 5. trinn
	2.3.2. Nasjonale prøver ungdomstrinn
	2.3.3. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk
	2.3.4. Grunnskolepoeng

	2.4. Gjennomføring
	2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO




