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Orienteringssak rundt status på arbeid med strategiplan for Fauskeskolen 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering.  
 

 
Sammendrag: 
I forbindelse med fremlegg av tilstandsrapport for grunnskole 2015 i K-sak 153/16 og tilstandsrapport 
for grunnskole i K-sak 154/17 ble følgende vedtak fattet:  
 
KOM- 153/16 Vedtak: 
Vedtak: 
1. Tilstandsrapport for grunnskole 2015 tas til orientering. 
2. Kommunestyret mener det er viktig å utvikle en strategiplan for Fauskeskolene og ber rådmannen 
utarbeide en slik. 
 
KOM- 054/17 Vedtak: 
Vedtak: 
1. Kommunestyret tar tilstandsrapporten til orientering.  
2. Kommunestyret merker seg blant annet: 
· at lærertettheten er styrket, spesielt i 1. - 4. klasse 
· at læringsmiljøet er i bedring fra året før og at støtte fra lærere scorer høyt 
· at mobbeproblematikken fremdeles er stor, spesielt på ungdomstrinnet 
3. Kommunestyret er ikke tilfreds med at kommunestyrets mål om nasjonale prøver ikke er innfridd og 
uttrykker bekymring for hva dette avspeiler. 
4. Kommunestyret ber oppvekst- og kulturutvalget, i nært samarbeid med rådmannen, de ansattes 
organisasjoner og grunnskolens brukere, være en aktiv kvalitetsutvikler i Fauskeskolen. Det er 
avgjørende at politikken har god informasjon om egne skoler for å kunne vurdere sterke og svake sider 
ved de ulike skolene. Rådmannen bes derfor å utarbeide en kort rapport fra hver enkelt skole som 
beskriver skolens situasjon og utfordringer. En slik rapport skal også inneholder ressursbruk, 
kompetansebehov, vikarbruk og sykefravær. 
5. Kommunestyret viser til K-sak 153/16 og ber om at arbeidet med strategisk plan intensiveres og 
fremlegges for kommunestyret i løpet av høsten 2017. Oppvekst- og kulturutvalget holdes løpende 
orientert om arbeidet og første utkast presenteres for utvalget i september. 
 
Saksopplysninger: 
Arbeidet rundt utarbeiding av strategisk plan for Fauskeskolene startet opp våren 2017.  
Det har vært gjennomført følgende møter i forbindelse med utarbeiding av strategiplan:  
 
20.april 2017 – nettverksmøte der representanter fra skolene i Fauske deltok, her ble det arbeidet med 
ønske om felles satsningsområder, hvilke områder man ønsket prioritert og hvilket tidsperspektiv man 



ønsket på arbeidet 
 
Mai 2017: presentasjon av arbeidet på nettverksmøte for rektorkollegiet  
 
1.juni 2017: presentasjon av tilstandsrapport for grunnskolen 2016 for oppvekst og kulturutvalget, 
hovedtillitsvalgte, foreldrerepresentanter og skolelederne, samt gruppearbeid rund valg av 
satsningsområder for skolene 
 
Juni 2017: arbeid ved den enkelte skole, der følgende arbeidsoppdrag ble gitt: 

·  Ut fra punktene som kom frem under spørsmål 5(se vedlegget), samt de tilbakemeldingene 
som skolene kom med på nettverksmøte RKK (lysbilde 19) og føringer i stortingsmelding 21 
(lysbilde 21), så skal hver enkelt skole velge 2 fokusområder/utviklingsområder som dere 
mener vi må ha med i en strategisk plan.  

· Disse punktene må ha størst mulig forankring i personalgruppen ut fra tiden som er til rådighet.  
· De 2 punktene skal være klar til den 22.juni – hvor dere bringer disse med til ledersamlingen. Her 

må vi enes om hvilke punkter som skal være felles i forbindelse med utarbeidelse av 
strategiplanen. 

· Strategiplan skal danne grunnlaget for en felles forståelse av skolens mål – og utdypes i en 
handlingsplan som beskriver hvordan vi har tenkt å nå målene.  

 
22.juni 2017: Ledersamling for rektorkollegiet med oppsummering og utvelging av fokusområder for 
skolene. På denne ledersamlingen var også hovedtillitsvalgte involvert.  
 
Tilbakemeldinger i prosessen så langt både fra våre skoleledere og ansatte i skolene er tydelig på at det 
er ønskelig med få satsnings/fokusområder over et lengre tidsperspektiv på 4 år. Skolene melder tilbake 
at de har behov for få og tydelige målsettinger, som er mulig å få til innenfor de rammene som 
disponeres.  
 
De satsningsområdene/fokusområdene som skolene ønsker for den kommende 4 årsperioden er 
følgende:  

A. Klasseledelse og relasjonsarbeid  
B. Lesing  
C. Digital kompetanse  

I tillegg til disse områdene vil det i strategiplan fremkomme en del prinsipper og forventninger til 
Fauskeskolen, som blant annet bygger på nasjonale føringer rundt tidlig innsats og arbeidet rundt 
helsefremmende skole samt kommunale strategidokumenter knyttet til samhandlingsplan og leseplan.  
 
I tillegg til satsningsområdene vil strategiplan inneholde resultatmålsetninger knyttet til det enkelte 
fokusområde i tillegg til virkemidler for måloppnåelse.  
Innholdet i kapitlet rundt virkemidler vil ikke være utfyllende, på samme tid vil det inneholde de punkter 
som skoleeier forventer skal være en del av arbeidet mot å nå de målsetningene som er satt.   
 
Saksbehandlers vurdering: 
Arbeidet med utvikling og utarbeidelse av en felles strategiplan for skolene i Fauske krever bred 
forankring blant ansatte som til daglig skal iverksette tiltakene som blir satt for å høyne måloppnåelsen. 
Det har derfor vært viktig så langt i prosessen og få involvert skolene i utvelgelsen av fokusområder. 
Skolene må også få delta i debatten rundt hvilke resultatmål og hvilke virkemidler strategiplan skal 
inneholde. Dette arbeidet er enda ikke gjennomført, og må være en del av arbeidet før planen 
fremlegges til politisk behandling.  



 
Den foreløpige planen presenteres muntlig for oppvekst og kulturutvalget i møte 1.september 2017. I 
etterkant av denne presentasjon vil skolene bli ytterligere involvert i arbeidet rundt resultatmål og 
virkemidler.  
Endelig forslag til strategiplan for skolene i Fauske legges frem til behandling i oppvekst og 
kulturutvalget 16. november 2017 for videre til behandling i kommunestyret.  
 
I forhold til punkt 4 i K-sak 54/17 vil rapporten som det er bedt om bli lagt frem for oppvekst og 
kulturutvalget den 12.oktober 2017.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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