
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 
 
Tid: 02.05.2019 kl.: 08:00 - 16:00 
Sted: Administrasjonsbygget, kommunestyresalen 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
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: 
Tema: Enhet skole 
Fagdag tilknyttet behandling av Tilstandsrapport for skolen i forkant fra kl. 08.00 – 12.00, med 
møtestart ca.12.30 - 13.00. 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 4/2019 
Sak nr. Sakstittel  
009/19 Godkjenning av møtebok  
010/19 Referatsaker i perioden  
011/19 Barnehageopptaket 2019  
012/19 Fauske Familiesenter - Rapportering aktivitet 2018  
013/19 Festivaltilskudd 2019  
014/19 Kulturstøtte - Grunntilskudd 2019  
015/19 Tilstandsrapport for grunnskolen 2019  
016/19 Utredning alternativt grunnskoletilbud i Fauskeskolen  
 
 
 
Fauske, 25.04.19 
 
 
Nils-Christian Steinbakk 
Utvalgsleder 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/5450     
 Arkiv sakID.: 19/1030 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
009/19 Oppvekst- og kulturutvalg 02.05.2019 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 2/2019 og 3/2019 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
26.03.2019 Protokoll - Oppvekst- og kulturutvalg - 26.03.2019 1407276 

21.02.2019 Protokoll - Oppvekst- og kulturutvalg - 21.02.2019 1404642 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 

 

Møtedato: 26.03.2019 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 3/2019 Til kl. 10:02 Møtested: Administrasjonsbygget, 
kommunestyresalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Arnt Pedersen H 
 
Varamedlemmer Parti 
Nils Sture Bringsli FL 
Vegard Setså FL 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Inger-Lise Evenstrøm 
Jørn Stene 
Kariann Skar Sørdahl 
Terje Valla 
 
 
 
 
Møtenotater: 

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 26.03.19 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Nils-Christian Steinbakk 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av oppvekst- og kulturutvalget i møte nr           den 

 
 
  



Side 2 
 

Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
008/19 Endring av skolestruktur i Fauske kommune og innføring av 

kretsgrenser 
 

 
 
  



Side 3 
 

008/19: Endring av skolestruktur i Fauske kommune og innføring av kretsgrenser  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fra skoleåret 2019-2020 legges Hauan skole og Erikstad skole ned og elever flyttes fra 
Erikstad skole til Vestmyra skole og elever fra Hauan skole flyttes til Finneid skole.  
 
Fra skoleåret 2019-2020 innføres det skolekretser i Fauske kommune j.fr. forslag til 
forskrift om skolekretser.  

 
Arbeidsmiljøutvalg 21.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Følgende omforente forslag ble fremmet: 
1. AMU har drøftet rådmannens forslag til endring av skolestruktur. 
2. AMU støtter rådmannens forslag til endring av skolestruktur da den vil ha de beste 
arbeidsmiljømessige effekter. 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
AMU- 004/19 Vedtak: 
Vedtak: 

1. AMU har drøftet rådmannens forslag til endring av skolestruktur. 
2. AMU støtter rådmannens forslag til endring av skolestruktur da den vil ha de beste 
arbeidsmiljømessige effekter. 

 
 
 
Partssammensatt utvalg 26.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PART- 001/19 Vedtak: 
Innstilling til oppvekst- og kulturutvalget: 

Fra skoleåret 2019-2020 legges Hauan skole og Erikstad skole ned og elever flyttes fra 
Erikstad skole til Vestmyra skole og elever fra Hauan skole flyttes til Finneid skole.  
 
Fra skoleåret 2019-2020 innføres det skolekretser i Fauske kommune j.fr. forslag til 
forskrift om skolekretser.  

 
Oppvekst- og kulturutvalg 26.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 008/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fra skoleåret 2019-2020 legges Hauan skole og Erikstad skole ned og elever flyttes fra 
Erikstad skole til Vestmyra skole og elever fra Hauan skole flyttes til Finneid skole.  
 
Fra skoleåret 2019-2020 innføres det skolekretser i Fauske kommune j.fr. forslag til 
forskrift om skolekretser.  

 
 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 

 

Møtedato: 21.02.2019 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 2/2019 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, 
kommunestyresalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Gro Anita Olsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Torill Hagen Fossum FL 
Arnt Pedersen H 
 
Varamedlemmer Parti 
Andreas Vestvann Johnsen AP 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Halvard Opli 
Jørn Stene 
Ketil Hugaas 
Reidunn Bjørnådal Storli 
Svein Christian Lysvoll 
Terje Valla 
Tom Erik Holteng 
Ulf Flønes 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Tema: Barne- og familieenheten 

Presentasjon knyttet til arbeidet med skolestruktursaken v/kommunalsjef 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

Merknader til dagsorden: 

· Andreas Vestvann Johnsen (AP): 
Nyrekruttering av lærere. Karrieredag på universitet. Har ikke fått svar på deltakelse fra 
Fauske kommune. 

· Nils-Christian Steinbakk (FL): 
1. Status på lysløypa i Hauan. Bondelaget har kontaktet kommunen. 
2. Fauske kommune har en del kunst. Er kunsten kartlagt og registrert? Bør se dette i 
sammenheng med Fauske kunstforening - Utfordre dem. 

 

Svar på spørsmål: 



Side 2 
 

Andreas Vestvann Johnsen: 
Kommunalsjef svarte. Enhetsleder skole har vært klar over dagen. Vanskelig å delta i år. Vil se 
på nytt på deltakelse til neste år. Grunnen er mangel på penger, samt arbeidet med ny 
skolestruktur. Hvis det blir endring av skolestruktur, har Fauske kommune ikke behov for 
rekruttering av lærere i år. 

Nils-Christian Steinbakk : 
1. Enhetsleder kultur svarte. Har kontakt med Åke Holmstrøm og bedt de etablere en 
velforening. Vil ta kontakt med konsulenten Roald Engan ang. rapporten. Enhetsleder Fauske 
kommunale eiendommer og folkehelserådgiver skal lage sak. Kommunen har ikke tatt kontakt 
med Bondelaget. 
2. Enhetsleder svarte. Skal arbeid med saken. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 21.02.19 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Nils-Christian Steinbakk 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av oppvekst- og kulturutvalget i møte nr           den 

 
 
  



Side 3 
 

Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
002/19 Godkjenning av møtebok  

003/19 Referatsaker i perioden  

004/19 Rullering årshjul oppvekst  

005/19 Resultat nasjonale prøver 2018  

006/19 Foreldreundersøkelse i barnehagene 2018  

007/19 Årsmelding for barnehager i Fauske kommune 2018  

 
 
  



Side 4 
 

002/19: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 6/2018 og 1/2019 godkjennes. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 21.02.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 002/19 Vedtak: 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 6/2018 og 1/2019 godkjennes. 

 
 
 
003/19: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 21.02.2019: 
 
 
Behandling: 
RS 7:  
Retting Sulitjelma Bad 850 besøkende. Det rette tallet skal være 430 besøkende. 
Retting Fauske kino. Kommentar slettes. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 003/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
004/19: Rullering årshjul oppvekst 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Vedlagt årshjul vedtas som veiledende for oppvekst og kulturutvalget i 2019. 
 
 

 



Side 5 
 

Oppvekst- og kulturutvalg 21.02.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 004/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Vedlagt årshjul vedtas som veiledende for oppvekst og kulturutvalget i 2019. 
 
 
 
005/19: Resultat nasjonale prøver 2018 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Resultatene på nasjonale prøver tas til orientering. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 21.02.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 005/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Resultatene på nasjonale prøver tas til orientering. 
 
 
 
006/19: Foreldreundersøkelse i barnehagene 2018 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 21.02.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 006/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
007/19: Årsmelding for barnehager i Fauske kommune 2018 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 
 



Side 6 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 21.02.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedatt. 

 
OPKU- 007/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/5581     
 Arkiv sakID.: 19/1030 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
010/19 Oppvekst- og kulturutvalg 02.05.2019 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
1, Barnevernstjenesten - Månedsrapport mars 2019 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 

 

 

FAUSKE 
KOMMUNE 
BARNEVERNTJENESTEN 

MÅNEDSRAPPORT 
MARS 2019 

Tallene viser til antall barn, dvs. at en melding som omhandler to barn teller som to meldinger. 
Tall i kursiv gjelder for samme periode/dato året før. 

 
 

Nye meldinger: 
Her telles kun èn melding pr. ny sak   

 

14 2 Hittil i år: 31 43 

Av disse - henlagte meldinger: 
Dvs. undersøkelser innledes ikke 

 

    Meldinger i aktive saker: 
                              Utløser ikke nye 
undersøkelser 

 

2 
 
5 

1 
 
 
8 

Hittil i år: 
 
Hittil i år: 

3 
 

13 

6 
 
 
24 
 
 
 

Undersøkelser innledet: 
 

10 5 Hittil i år: 23 35 

Undersøkelser sluttført: 
 

5 13 Hittil i år: 21 44 

Av disse - sluttført innen frist: 
 
 

5 12 Hittil i år: 21 35 

Status pr 31.01.      

Venter på undersøkelse: 
 

5 2   

Under undersøkelse: 
 

22 27   

Barn som venter på tiltak: 
Dvs: undersøkelse fullført, men tiltak ikke 

iverksatt 

 

 
0 

 
 
0 
 

  

   
 

Tiltak igangsatt denne måned 
 

Barn plassert i fosterhjem: 
 

0  Hittil i år:   3 

Barn plassert i institusjon: 
 

0  Hittil i år:   0 

Akuttplasserte: 
 

0  Hittil i år:   0  

Ettervernstiltak: 
Etter fylte 18 år til 23 år 

0  Hittil i år:   0  

Frivillig plasserings-tiltak 
 

0  Hittil i år:   2  

     

 
 
 
 
 



 
 

 
 
Kommentarer: Det har vært en økning i antall meldinger i mars, men vi ligger 
allikevel under fjoråret på samme tid.  
En saksbehandler har sluttet, og stillingen har stått vakant siden februar. Ny 
saksbehandler på vei inn fra begynnelsen av mai. 
 
 
Fauske den 150419 
 
Ulf Flønes 
Barnevernleder 

 
 
 
 

 
 

 
Tiltak totalt for Fauske kommune 

 
 

 Pr d.d Samme tid i fjor 
Barn plassert i fosterhjem: 23           22 
Barn plassert i institusjon:   2  

Hjelpetiltak inkludert 
fosterhjem etter fylte 18 år: 

  9           10 

Barn med hjelpetiltak under 18 
år: 

               44                       63  

http://riskmanager/


 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/5769     
 Arkiv sakID.: 19/1133 Saksbehandler: Tom Erik Holteng 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
011/19 Oppvekst- og kulturutvalg 02.05.2019 

 
 
Barnehageopptaket 2019 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 
 

 
Sammendrag: 
5. mars 2019 ble det gjennomført hovedopptak til barnehageplass gjeldende fra 15. august 2019 for 
barnehagene i Fauske kommune. 
 
Saksopplysninger: 
Fauske kommune har ett barnehageopptak i året. Hovedopptaket finner sted etter søknadsfristen som 
er 1. mars. Dette er nedfelt i kommunens vedtekter for barnehagene. 
 
For å ha en lovmessig rett til å bli tildelt barnehageplass må barnet som søkes inn fylle ett år innen 
utgangen av november i opptaktsåret, og søknaden må være innkommet innen fastsatt frist. 
 
Det skal gjennomføres en samordnet opptaksprosess i kommunen jf. Barnehageloven § 12, hvor alle 
godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. 
 
Barnehagene har pr 1. mars ca 100 barn som går over i skole fra høsten 2019, og som utløser ledighet i 
barnehagene. 
 
Ved søknadsfristens utløp var det innkommet 104 nye søknader om barnehageplass. I tillegg var det et 
antall søknader om overføring. 
 
Felles hovedopptak ble gjennomført 5. mars der alle barnehagene var representert. Foresatte kan klage 
på opptaket, hvis de ikke får tilbud om sitt 1. eller 2. valg til barnehageplass. Det tilstrebes derfor å 
imøtekomme foresattes ønsker så langt det er mulig innenfor barnehagens godkjenning. Ved opptaket 
2019 var det 2 foresatte som ikke fikk tilbud om 1. eller 2. valget for sine barn. 
 
Alle barn med rett som søkte innenfor fristen fikk tilbud om barnehageplass. Det har kommet inn 2 
klager innenfor klagefristen. En klage er tatt til følge, mens den andre klagen har fått et tilbud utover 
ønskene til klageren. 
 
Status venteliste pr 13.04.2019: 

· 5 barn har rett, men har søkt etter fristen 
· 4 barn uten rett (født etter 30.11.2018) 

I tillegg står det en del barn på venteliste som ønsker omplassering, men dette er barn som har tilbud i 



en barnehage. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fauske kommune har gode tradisjoner for en god opptaksprosess når det gjelder tildeling av 
barnehageplasser. Det er et godt samarbeid mellom barnehagene i kommunen i denne prosessen.  
 
Den nye barnehagen i Sulitjelma står nå ferdig og alle plasser er fylt opp ut fra bemanningssituasjonen. 
Ny barnehage på Erikstad er planlagt ferdig høsten 2019 og har fylt opp alle ledige plasser ut fra areal-, 
pedagog- og bemanningsnorm. Når det gjelder barnehagen i Valnesfjord skal den nye avdelingen i 
kjelleren være ferdig i 2020. I mellomtiden har avdelingen tilhold i gamle Valnesfjord skole. 
 
Når det gjelder sentrum er det pr tiden pågang etter barnehageplasser. Til tross for at det er åpnet ny 
avdeling på Vestmyra med 6 plasser til barn i alderen 0-3 år er etterspørselen fortsatt stor.  
 
Totalt vil de nye byggeprosjektene bidra til å gi et stort løft til de kommunale barnehagene parallelt som 
vi jobber med innføringen av ny rammeplan som skal øke kvaliteten på innholdet i barnehagen. 
 
Som foregående år er det liten ledig kapasitet i barnehagene etter årets hovedopptak. Det betyr at det 
vil være krevende å kunne tilby barnehageplass til barn som søkes inn i løpet av kommende 
barnehageår.  
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/5875     
 Arkiv sakID.: 19/1149 Saksbehandler: Tom Erik Holteng 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
012/19 Oppvekst- og kulturutvalg 02.05.2019 

 
 
Fauske Familiesenter - Rapportering aktivitet 2018 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Årsrapport for 2018 for Fauske Familiesenter tas til orientering 
 

 
Vedlegg: 
22.04.2019 Årsrapport 2018 1409109 
 
Sammendrag: 
Sakens vedlegg gir en orientering om aktiviteten ved Fauske familiesenter i 2018. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Årsrapport 2018 

Fauske familiesenter 
 

 

Familiesenteret tilbyr helsefremmende og forebyggende tjenester til gravide, barn og unge 0-20 år 

samt deres familier. Familiesenteret består av svangerskapsomsorg, helsestasjon, skolehelsetjeneste, 

helsestasjon for ungdom, flyktningehelsetjeneste, reisevaksinasjon og fysioterapi barn. Tjenesten er 

tverrfaglig sammensatt. Tjenesten har et særlig samfunnsoppdrag med å utjevne sosiale ulikheter i 

helse og å styrke familier, barn og unges positive ressurser for helse, trivsel og læring.  

Barne-  og ungdomsbefolkningen (0-17 år) utgjorde ifølge tall fra SSB 19,06 % av Fauskes befolkning i 

2018.  

 

Fødselstall 2014 – 2018: 

Fødselstallene viser en liten nedgang fra 2017, men er likevel betydelig høyere enn tallene fra 2014-

2015. 

årstall Antall fødsler 

2014 72    

2015 79 

2016 92 

2017 94 

2018 89 

 

Svangerskapsomsorg: Fauske kommune har 1 jordmorstilling. Fauskes jordmor har også 

svangerskapsoppfølging av gravide fra Sørfold kommune. Svangerskapskonsultasjoner med utløst 

takst: 721 

Det har vært gjennomført 4 fødsels/ ammeforberedende kurs ved jordmor og helsesykepleier.  

Nasjonale faglige retningslinjer for barselomsorgen gir anbefaling om hjemmebesøk av jordmor i 

løpet av de tre første døgnene etter hjemreise etter fødsel. Nesten alle gravide i Fauske har 

oppfølging av jordmor i svangerskapet. Det gjør at vi har god oversikt over de gravide og deres 

behov. Høsten 2018 startet vi med implementeringen av denne retningslinjen med å tilby 

hjemmebesøk av jordmor innen tre døgn etter hjemreise til førstegangsfødende eller ved særlig 

behov. Bemanningssituasjonen på Familiesenteret har imidlertid vært slik at dette har vært vanskelig 

å gjennomføre.  

 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste: 

Sommeren 2017 kom det nye nasjonale retningslinjer for det helsefremmende og forebyggende 

arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Familiesenterets 

helsestasjonen innførte disse fra 01.12.2017. Alle barn fra 0 til 5 år har tidligere fått tilbud om 12 



konsultasjoner på helsestasjonen. Jmf de nye retningslinjene får nå alle barn 0 til 5 år tilbud om 14 

konsultasjoner. De fleste konsultasjonene er individuelle, men ved 4 uker, 4 mnd. og 10 mnd. tilbys 

gruppekonsultasjoner. 18 mnd. gruppekonsultasjon vil bli innført i 2019. I tillegg gis det ekstra 

oppfølging etter behov.  Dette dreier seg hovedsakelig om individuelle konsultasjoner og 

gruppetilbud og kan omfatte oppfølging fra f.eks. foreldreveileder, psykiatrisk sykepleier i tillegg til 

helsesykepleier, lege og fysioterapeut.  

Etter retningslinjene får alle nyfødte tilbud om veiing og måling på hjemmebesøk innen sine 10 første 

levedøgn. 

Helsestasjonens jordmor og helsesykepleiere er sertifisert som Ammekyndige og kan bistå med 

ammeveiledning av nasjonalt godkjent standard.  

Skolestartundersøkelsen som tidligere ble gjort før skolestart gjøres fra i 2018 på høsten etter at 

barnet har begynt på skolen. Undersøkelsen gjøres av lege og helsesyskepleier og der 

skolehelsetjenesten har tilfredsstillende lokaler gjøres undersøkelsen i hovedsak på skolen,- dvs på 

Vestmyra og Valnesfjord skole.  

Tjenestens mål med «å forebygge, avverge vold, overgrep og omsorgssvikt» er tydeliggjort i nye 

nasjonale retningslinjer. Dette er derfor et tema som rutinemessig blir tatt opp ved ulike alderstrinn 

både på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. 

Alle skolene har faste helsesyskepleier og har «åpen dør» til alle elevene faste tidspunkt i uka. 

 

Babytreff: 

Familiesenterets foreldreveileder arrangerer ukentlig babytreff for foreldre med barn i alderen 0-1 

år. Dette er populært tilbud og i gjennomsnitt var det 12 babyer som deltok på babytreffet hver uke.  

Dette er en flott integreringsarena i vår kommune og en møteplass hvor barn og foreldre treffer 

andre i samme situasjon. 

 

Dekningsstatistikk for barnevaksinasjonsprogrammet 2017 og 2018: 

Vaksinasjonsdekning i prosent (fullvaksinerte) per 31.12.2017 og 31.12.2018     16-åringer: 

 Difteri/stivkrampe/kikhoste/polio 

(kombinasjonsvaksine) 

Meslinger/røde hunder/kusma 

(kombinasjonsvaksine) 

HPV-infeksjon 

Hele 

landet 

93% (2017)              93% (2018) 92% (2017)          92% (2018) 88% (2017)    88% (2018) 

Nordland  94% (2017)              92% (2018) 93% (2017)          92% (2018) 88% (2017)    88% (2018) 

Fauske 94% (2017)              91% (2018) 93% (2017)          96% (2018) 93% (2017)    88% (2018) 

 

Vaksinasjonsdekning i prosent (fullvaksinerte) per 31.12.2017 og 31.12.2018     2-åringer: 

 Difteri/stivkrampe/kikhoste/polio/HIB-

infeksjon (kombinasjonsvaksine) 

Meslinger/røde 

hunder/kusma 

Pneumokokksykdom 

Hele 

landet 

97% (2017)              96% (2018) 97% (2017)        96% (2018) 94% (2017)   88% (2018) 

Nordland  96% (2017)              97% (2018) 97% (2017)        97% (2018) 95% (2017)   88% (2018) 



Fauske 97% (2017)              99% (2018) 97% (2017)        94% (2018) 98% (2017)   88% (2018) 

 

 Rotavirus-infeksjon 

Hele landet 92% (2017)              93% (2018) 

Nordland  91% (2017)              93% (2018) 

Fauske 89% (2017)              94% (2018) 

 

Tallene viser at de aller fleste barn og unge i Fauske får de vaksinene som er anbefalt i 

barnevaksinasjonsprogrammet. Sammenlignet med lands- og fylkesgjennomsnitt har Fauske en god 

vaksinasjonsdekning. Praktiske utfordringer med teknisk overføring av vaksinemeldinger fra 

kommunen til nasjonalt vaksineregister SYSVAK gir gjerne lavere vaksinasjonsdekning, 

vaksinasjonsdekningen er gjerne derfor høyere enn tallene tilsier.  

 

HPV-vaksinasjon: 

I 2016 ble det iverksatt tilbud om gratis HPV- vaksinering til unge jenter født 1991 eller senere. 

Vaksinasjonen måtte starte seneste i desember 2018, og fullføres innen utgangen av juni 2019. 

Mange unge kvinner har benyttet seg av denne muligheten. Statistikk pr 01.11.2018 viser at Fauske 

ligger over landsgjennomsnittet med en dekningsgrad på 54,9% mot Nordland fylke med 56,4% og et 

landsgjennomsnitt på 53%. (Andelen kvinner født 1991-1996 som har mottatt minst en dose HPV-

vaksine i perioden) 

HPV-vaksine har vært et tilbud til jenter i 7. klassetrinn siden skoleåret 2009/2010. Fra høsten 2018 

får også gutter tilbud om HPV-vaksine. Det gir lik mulighet for gutter og jenter til å beskytte seg mot 

kreft som skyldes HPV (Humant papillomavirus). 

 

 

Reisevaksinasjon/vaksinasjon av voksne/ influensavaksinering: 

Voksne (og barn) som skal ut på reise, arbeids-vaksineres eller av andre grunner trenger vaksiner har 

tilgang på vaksinering hver fredag. Vaksinekontoret er godt besøkt.  

Hver høst tilbyr Familiesenteret influensavaksine til risikogrupper, i tillegg til fastlegekontorene i 

kommunen. Høsten 2018 så vi en markant økning i ønske om influensavaksine. Antall 

influensavaksiner satt på Familiesenteret i 2016 - 2018: 

årstall Antal vaksinerte 

2016 285             

2017 295  

2018 467  

 

 

Helsestasjon for ungdom:  

Helsestasjon for ungdom er åpen 2 timer en ettermiddag i uka, og er bemannet med helsesøster, 

jordmor og lege. Det er «drop in» uten timebestilling. Helsestasjon for ungdom er en viktig arena for 



å bidra til god seksuell helse og forebygge uønskede graviditeter. I henhold til nasjonale anbefalinger 

tilbys det innsetting av langtidsvirkende prevensjonsmidler p-stav og fra i 2018 også spiral.  

Tjenesten skal også forebygge og avdekke psykiske plager og lidelser. Besøkstallene er gode og viser 

en økning. Antall konsultasjoner 2016 - 2108: 

årstall Antall konsultasjoner 

2016 79 

2017 128 

2018 236 

 

Rett på sak: 

Familiesenteret deltar sammen med NAV, videregående skole, Miljø- og habilitering, Rus- og psykisk 

helsetjeneste i «Rett på sak». Et møtepunkt hver 14 dag hvor man samarbeider rundt ungdom som 

har falt ut av eller er i ferd med å falle ut fra videregående skole. Dette for å tilrettelegge tilbud i form 

av skole, aktivitet og oppfølging.  

 

Fysioterapi barn: 

Fra 01.01.18 har all fysioterpi for barn og ungdom vært organisert under Familiesenteret. Et 50% 

driftstilskudd ble omgjort til kommunal stilling fra 01.07 slik at vi pr 31.12.18 har 2 faste 

fysioterapistillinger for barn og ungdom.  

 

Bemanning: 

Tjenesten har gjennom året hatt flere vakanser og sykemeldinger som i perioder har fært til redusert 

drift i deler av tjenesten. Det har vært vakanse både i fysioterapeutstilling og helsesykepleierstilling.  

På nasjonalt nivå har det vært satset på helsestasjon og skolehelsetjenesten, og familiesenteret har i 

flere omganger mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet for styrking av tjenesten. I hovedsak har disse 

midlene vært brukt til lønnsmidler. Det er ofte vanskelig å rekruttere kvalifisert personell, og 

engasjementstillinger er særlig vanskelig  å rekruttere til. Det er ønskelig at stillinger kan lyses ut som 

faste stillinger slik at man får en permanent styrking. En fast stilling er mer attraktiv å søke på , og 

man unngår å bruke unødig tid på stadige ansettelsesprosesser og opplæring.  

I 2018 mottok kommunen midler slik at vi kunne gi en midlertidig ansettelse til 

- En fysioterapeut (ansatt fra 15.04.18) 

- En psykisk helsearbeider (ansatt fra 01.03.18) 

- En helsesykepleier (ansatt fra 01.10.18) 

Dette for å øke den tverrfaglige satsningen i det forebyggende arbeidet, med særlig fokus på psykisk 

helse, helsefremmende skoler og fysisk aktivitet. På nasjonalt nivåarbeides det med å utarbeide en 

ny minstenorm for bemanning i tjenesten. Det forventes at den økes pga økte oppgaver. Her kan 

nevnes tidligere hjemreise etter fødsel, økte utfordringer med tanke på psykisk helse og flere 

vaksinasjoner. Det er uvisst når de nye normtallene er ferdig. Pr i dag er vi i skolehelsetjenesten på 

minimumsnormen for bemanning med unntak av i videregående skole hvor vi ligger litt over.  

Minstenorm for helsesykepleier i skolehelsetjenesten: (dreier seg om et minimum): 



Barneskolen 1 helsesykepleier per  300 elever 

Ungdomsskolen 1 helsesykepleier per 550 elever 

Videregående 1 helsesykepleier per 800 elever 

 

Kommunens TIMS team holder til på Familiesenteret. De tilbyr tverrfaglig bistand til foreldre og 

kommunalt ansatte i blant annet skole og barnehage. Teamet består av seks ansatte: PPT, psykiatrisk 

sykepleier, helsesykepleier, foreldrestøttekoordinator, familieveileder og skolefaglig rådgiver. I tillegg 

til veiledning og tiltak i saker gjeldende enkeltindivid deltar de i alle barnehageteam i kommunen 

inntil fire ganger per år. 

Andre kurs og program som familiesenteret har gitt tilbud om i 2018: 

 ICDP foreldreveiledningsprogram til foreldre med minoritetsbakgrunn. 

 Seksulaundervisning i alle 10. klasser. I hel skoledag med temaene selvbestemt seksualitet 

(kropp, følelser, grenser), seksuell trivsel (holdninger, forventninger), selvbestemt gravid 

(prevensjon) og sikker sex (seksuelt overførbare infeksjoner).  

 Foreldrekurs i barnehagene «Hvem er sjefen» 

 Hjertevarme/vakttelefon i russetiden. Tilgjengelig støtte til ungdom i russetiden. 

 KIB. Kurs om mestring av belastninger i samarbeid med Frisklivsentralen. 

 Tirsdagstreff. Lav terskel treffpunkt for foreldre og barn under 12 år med begrenset nettverk 

hver andre tirsdag, i samarbeid med rus- og psykisk helsetjeneste. Det lages middag og er 

ulike aktiviteter både inne og ute. 
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Festivaltilskudd 2019 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune tildeler kr. 100.000.- i festivalstøtte for 2019.  
Støtten fordeles slik: 
 

Saltenbluesen Kr. 60.000.- 
Salten mat & kulturfestival Kr. 20.000.- 
Fauskedagan Kr. 20.000.- 

 
Beløpene posteres konto 1470.3500.3770.OK357. 
 
Tilskuddet gis i form av sponsorstøtte/partnerskapsavtale, og det skal utformes egne avtaler med 
mottakerne på gjenytelser. 
 

 
Sammendrag: 
* 
 
Saksopplysninger: 
I retningslinjene for kulturstøtte § 11 sies det: 
 
Fauske kommune kan tildele tilskudd til festivaler som har sin aktivitet i Fauske, For å yte tilskudd må 
festivalen ha egne tiltak rettet mot barn og unge på programmet, samt fremheve også lokale 
kulturutøvere.  Det stilles samme krav til søknadene som til lag og foreninger, samt at § 2 -6 overholdes. 
 
Det har innkommet tre søknader: 
 

Søker Festivalperiode Innhold/formål Totalkostnad/omsøkt 
beløp 

Saltenbluesen 5.-7.9. Formidling av kunstuttrykk, stedutvikling. 
Spesielle tiltak for b/u, kulturelt mangfold 

740.000/150.000.- 

Salten Mat & 
Kulturfestival 

27.-29.9. Steduvikling, tiltak for faglig utvikling, 
tiltak for b/u, internasjonalt 
samarbeide,kulturelt mangfold 

800.000/40.000.- 

Fauskedagan Mai/aug/sept Formidling av kunstuttrykk, stedsutvikling, 
spesielle tiltak for b/u, kulturelt mangfold 

80.000/30.000.- 

 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 



Festivaler og kulturdager er et viktig ledd i identitetsskapningen av et samfunn. Disse gir ringvirkninger 
som er med på å oppfylle kulturlovens formål; at alle kan ta del i opplevelser av ulike kunstuttrykk. 
 
Festivaler som kulturform stables ofte på beina av ildsjeler som ønsker å fylle hjemstedet sitt med et 
innhold som de selv brenner for. Det er viktig at kommunen har virkemidler og verktøy til å komme disse 
initiativene til gode. 
Alle søknadene har ulik innfallsvinkel og ulike sjangre (kunstuttrykk) som hovedtema. 
Å gjennomføre slike festivaler er med på å gi Fauske kommune stor arrangørkompetanse og vil kunne 
bidra til at man i større grad får flere arrangementer lagt til kommunen. 
 
 
Festivalene har stor betydning for næringene i form av synergi/ringvirkninger. 
Likeså har festivalene betydning for Fauske kommunes omdømme. 
 
Det er derfor meget gledelig at det lokale næringsliv ser verdien av og støtter festivalene med betydelig 
virkemidler. 
 
Fauske kommune har i 2019 en ramme på kr. 100 000 for tildeling av festivalstøtte. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Kulturstøtte - Grunntilskudd 2019 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Fauske kommune tildeler kr. 331.150.- av en pott på kr. 439.000.- i Grunntilskudd til lag og 
foreninger i 2019 i henhold til tabellen i Rådmannens vurdering. 
 
Beløpene posteres på konto 1470.3520.3800.OK356 for idretts- og friluftsorganisasjoner og 
1470.3500.3850.OK356 for øvrige allmenne-/ og musikkorganisasjoner. 
 

          2. Før utbetaling skal det utarbeides partnerskapsavtaler. 
 
          3. Kr. 107.850,. settes av til festivaltilskudd og som reserve for eventuelt senere                             
innkomne tiltak som kan være berettiget til støtte. 
 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Kultur er folkehelse og gir økt livskvalitet. Fauske kommune ønsker å bidra til en variert 
kulturvirksomhet som skal aktivisere mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger, med et særskilt 
ansvar for å støtte aktiviteter som retter seg mot barn og unge. 
 
Aktiviteten skal stimulere til økt trivsel, skaperglede, personlig utfoldelse og bedre fysisk og psykisk helse 
i et samspill der mellommenneskelige kontakter knyttes. Kulturvirksomheten må legge vekt på at den 
enkelte får delta på egne premisser og gi mulighet for høy personlig og lagmessig innsats og 
prestasjonsyting.  Støtte gis årlig innenfor rammen av vedtatt budsjett. 
 
I retninglinjer for kulturstøtte står det i § 9 Grunntilskudd: 
Støtte til gerenll drift av organisasjonens faste tiltak – kontinuerlig drift. Det stilles krav til egeninnsats i form av 
medlemskontingent e.l. Den må være i samsvar med omfanget av aktiviteter som organisasjonen driver.  
Organisasjoner som har til hensikt å ivareta medlemmenes yrkesmessige eller religiøse interesser, og lag/foreninger som mottar 
bevilgninger fra andre kommunale organer ekskluderes fra ordningen. 
 
Tilskuddets størrelse: 
 

 Under 20 medlemmer som er under 
18 år og/eller har behov for spesielt 
tilrettelagte aktiviteter. 

Over 20 medlemmer som er under 18 
år og/eller har behov for spesielt 
tilrettelagte aktiviteter. 

Grunnbeløp                             Inntil kr. 5.000.-                           Inntil kr. 10.000.- 
Beløpet pr. medlem under 18 år 
og/eller funksjonshemmede 

                                     kr.   200.-                                        kr. 200.- 



  
Fauske kommune gir også skolekorps et ekstra tilskudd pr. år på inntil kr. 60.000.- og barnekor på inntil kr. 5.000.- 
 
Fauske kommune yter tilskudd til allianseidrettslaget kun gjennom undergrupper, ikke hovedlaget. 
 
Nystartede, tilskuddsberettigede organisasjoner gis oppstartsstøtte på inntil kr. 2.500.-. 
Beløpene i tabellene for alle ordninger kan endres med basis i de totale bevilgninger gitt av Kommunestyret. 
 
Krav til søknaden: 

· Separat søknad på eget søknadsskjema 
· Søknaden må ha følgende vedlegg: 

· Siste årsmelding/siste regnskap 
· Aktivitetsplan og budsjett for kommende år 
· Ajourført medlemsliste med navn på aktive, betalende medlemmer som er under 18 år og/eller har 

behov for spesielt tilrettelagte aktiviteter. Ved personvernhensyn kan medlemslisten unntas 
offentlighet. 

 
 
 
 
Fauske kommune har 804.000- avsatt til kulturmidler i 2019.  
Av disse foreslås kr. 365.000.- avsatt gjennom tidligere historiske vedtak: 
 

· Tilskudd/tilrettelegging av nasjonaldagen          kr. 80.000.- 
· Kulturpris/stipender (inkl. markering, annonser, 

Prispenger)                                                  kr. 60.000.-                                                         Sulitjelma 
Samfunnshus                              kr. 60.000.- 
Omsøkt beløp: kr. 150.000.-. 

· Stiftelsen Sjønstå Gård                              kr. 10.000.- 
· Partnerskapsavtaler vedr. drift av idrettsanlegg 

og friluftanlegg, f.eks. skiløyper og fotballbaner          kr.155.000.- 
 

Det betyr at kr. 439.000.- kan tildeles i Grunntilskudd og Festivaltilskudd. 
 
Retningslinjer for kulturstøtte § 5 bestemmer at det skal skrives partnerskapsavtale med Fauske 
kommune før tilskudd utbetales. Avtalen skal inneholde mål, ansvar og oppgavefordeling for et spesifikt 
tilbud/aktivitet. Foreningens formål er utgangspunktet for hva partnerskapet innebærer, men skjer i 
dialog med kommunen og dens ulike behov. 
 
Annonsering av kulturstøtte for 2019 er gjort i Saltenposten og på kommunens hjemmesider. 
 
I denne saken behandles kun Grunntilskudd. Tilskudd til festivaler behandles i egen sak. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Det anbefales at kr. 331.150.- disponeres til Grunntilskudd jfr. § 9 i retningslinjer for kulturstøtte. 
 
Hvis det skulle ha vært gitt maksimal tilskuddssum i henhold til kriteriene ville denne vært kr. 77.650.- 
høyere enn den avsatte summen nevnt ovenfor. Det betyr at alle organisasjonen får avkortning i forhold 
til maksimal (mulig) støtte. 



 
Det foreslås at særskilt dirigenttilskudd til skolekorpsene (særpunkt § 9) settes til kr. 25.000.- (= ca. 60 % 
lavere).  
Alle organisasjonene får grunnbeløp på hhv. kr. 4.500.-/2.250.-.  
Tilskudd pr. medlem er satt til kr. 150.-. 
 
Som denne saken viser er Fauske kommunes pott for kulturtilskudd under det nivå som retningslinjene 
for tildeling tilsier. 
 
Imidlertid mottar alle organisasjonene i Fauske kommune indirekte støtte ved at de får gratis leie for 
aktiviteter rettet mot barn og ungdommer.  Mange av organisasjonene mottar også andre typer 
indirekte årlige tilskudd.  F.eks. har Dans Fauske hatt en spesialtilrettet, eksklusiv avtale knyttet opp mot 
gratis lokalleie. Fauske IL Alpin mottar indirekte støtte ved at Fauske kommune kjøper drivstoff til 
tråkkemaskin.  Salten Karateklubb har eksklusiv/gratis bruk av lokale i Vestmyra barnehage til sin 
virksomhet.  
 
Fauske IL Ski og IL Malm mlottar gratis diesel til tråkkemaskin. Det samme gjør Fauskeeidet IL og Finneid 
IL ved at det kjøpes drivstoff til scooter for tråkking av løyper.  Utover dette er det også organisasjoner 
som mottar direkte tilskudd, f.eks. FK Fauske/Sprint som mottar en egen årlig støtte på kr. 400.000.- 
(eks. mva) til SKS Arena, jfr. kommunestyrevedtak. 
 
Mange av disse tilskuddene er kommet til ved at foreningene har slitt i perioder, både med medlemstall 
og økonomi. Det bør derfor nå gjøres en gjennomgang av ordnigene for å se på status, effekten av dem 
og, på bakgrun av kommunens økonomisk situasjon, mulige avkortninger. 
 
 
 
Rådmannen foreslår slik fordeling: 
 

Søker 
nr. 

Navn Antall medl. bosatt i 
Fauske under 18 år 
og/eller 
funksjonshemmet 

Merknader Anbefalt 
tilskudd 

1 Valnesfjord Skolekorps 17 = 74 % av 
medlemsmassen 
(m.m.) 

 32.050 

2 Fauske Skolekorps 34 = 98 % av m.m.  34.600 
3 Dans Fauske 260 = 67 % av 

m.m.  
 43.500 

4 Fauske Atletklubb 122 = 62 % av 
m.m. 

 22.800 

5 Fauske IL Alpint/Snowboard 34 = 61 % av m.m.   9.600 
6 Fauske IL Ski/Langrenn 92 = 48 % av m.m.  18.300 
7 Fauske IL Sykkel 17 = 19 % av m.m.   7.050 
8 Fauske Svømmeklubb 33 = 83 % av m.m.   9.450 
9 Fauske/Sprint 265 = 66 % av 

m.m. 
 44.250 

10 Fauskeeidet Idrettslag 30 = 33 % av m.m.   9.000 
11 Finneid Idrettslag 134 = 76 % av 

m.m. 
 24.600 

12 IL Malm 44 = 33 % av m.m.  13.300 
13 Sulitjelma Skytterlag 20 = 32 % av m.m.   7.500 



14 Valnesfjord Idrettslag 232 = 49 % av 
m.m. 

 39.300 

15 Valnesfjord KFUK/KFUM 14 = 78 % av m.m.   4.350 
16 Kjelvikspillet, Kvarv i Sørfold 10 Ti aktører fra Fauske.  1.500 
17 Cooperativet Aktiv Helse, 

Sulitjelma 
 Nyetablering  5.000 

18 Fauske Helsesportslag  To søknader: 
1) «Aktivitetshusene» 
2) «Fembøringen» 

 5.000 

 TOTAL   331.150 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Tilstandsrapport for grunnskolen 2019 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Tilstandsrapporten tas til orientering.  
 

 
Vedlegg: 
15.04.2019 Tegn på god praksis i Fauskeskolen 1408969 

15.04.2019 1310 oversikt over gjøremål skoleåret 2018-19 1408970 

15.04.2019 veileder intensiv opplæring  - kartlegging, bekymring, tiltak og evaluering 1408978 

15.04.2019 Tilstandsrapport-for-grunnskolen-2019 1408983 
 
Sammendrag: 
Kommunen som skoleeier har ansvar for at kravene i opplæringsloven og forskriftene blir oppfylt, samt 
ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i opplæringsloven og forskriftene oppfylles. I tillegg 
skal det være et forsvarlig system for å følge opp resultatene fra disse vurderingene og nasjonale 
kvalitetsvurderinger som departementet gjennomfører med hjemmel i opplæringsloven § 14-4. I dette 
oppfølgingsansvaret ligger det at det årlig skal utarbeides en rapport om tilstanden i 
grunnskoleopplæringen knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø.  
 
Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier, dvs. kommunestyret. Arbeidet knyttet til 
tilstandsrapporten er hjemlet i opplæringsloven § 13-10.  
 
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. Formålet er at det på en bedre måte 
kan iverksette de tiltak det er avdekket behov for. 
 
Statistikkene og tallmaterialet i tilstandsrapporten er hentet fra de nasjonale databasene som skole 
rapporterer til, GSI, PAS og Skoleporten.  
 
Tabellene og resultatene gjelder tall fra 2018. Rapporten går til kommunestyret etter å ha blitt 
behandlet i oppvekst og kulturutvalget, samt at resultatene er drøftet i egen fagdag 2. mai 2019.  
 
Overordnet mål for tilstandsrapporten er å bidra til kvalitetsutvikling av alle nivåer i grunnopplæringen 
og gi økt læringsutbytte til den enkelte elev. Tilstandsrapporten skal også bidra til å avdekke mangler i 
forhold til regelverket og sikre adekvate oppfølgingstiltak.  
 
Saksopplysninger: 
Tilstandsrapport for grunnskolen måler faktorer som årsverk for undervisningspersonale, lærertetthet, 



mobbing, mestring, vurdering for læring, elevdemokrati osv. Eksamensresultater og grunnskolepoeng er 
fra skoleåret 2017-18, resultater knyttet til nasjonale prøver, elevundersøkelsen, voksentetthet mv er 
fra GSI rapportering skoleåret 2018-19.   
 
Fauske kommune har inneværende skoleår tatt i bruk felles rutiner for alle skolene knyttet til oppfølging 
og rapportering av lovpålagte områder, samt oppfølging av interne rutiner og satsingsområder. Oversikt 
over oppgaver skoleåret 2018-19 ligger som vedlegg. Gjennom internkontrollsystemet legges det opp til 
en større grad av egenvurdering i skolene, som skal bidra til å utvikle skolens praksis til beste for 
elevene.  
 
Foreldre som ressurs er et område som skolene i Fauske har fokus på. Skolen må skaffe seg kunnskap 
om foreldrene som ressurs og anerkjenne at foreldrene spiller en viktig rolle for barns læring og 
utvikling. Foreldre som støtter elevenes læring og som fremmer positive holdninger til skolen, bidrar til 
sitt barns faglige og sosiale utvikling. Et godt samspill mellom hjem og skole forutsetter at begge parter 
kommuniserer tydelig slik at skolens og de foresattes forventninger blir avklart og det ikke oppstår 
misforståelser. 
 
Strategiplan ble vedtatt i desember 2017, med en varighet i perioden 2018-2022. Planen gir retning for 
hvilke felles satsingsområder skolene skal ha i den kommende 4 årsperioden, og gir føringer for hvordan 
det skal arbeides med områdene. Skoleåret 2018-2019 har det vært satt av felles utviklingstid til å 
arbeide med målene i strategiplan, hvor det både har vært jobbet i nettverk på tvers av skolene og 
internt på egen skole. Alle ansatte i Fauskeskolen har inneværende skoleår lest boken «se eleven 
innenfra» og arbeidet seg systematisk gjennom hvert kapittel. Det er utarbeidet «tegn på god praksis i 
Fauskeskolen». Tegnene er utarbeidet med utgangspunkt i forskning, for hva som må være på plass for å 
gi størst mulig trivsel, utvikling og læringsutbytte til elevene. Det er også utarbeidet felles rutiner knyttet 
til opplæringsloven § 1-4 tidlig innsats på 1.-4.trinn. Satsingen på lesing sees sammen med de øvrige 
satsingsområdene i sammenheng med desentralisert kompetanseutvikling, og det samarbeides med 
Nord universitet for å utvikle leseopplæringen i Fauskeskolen.  
 
Et av områdene i strategiplan er utvikling av digital kompetanse. Det innføres bruk av iPad som digitalt 
læringsverktøy for 1.-3. trinn samt 5.-6.trinn. Målsetningen i årene fremover er at også 4. og 7. trinn skal 
ha iPad som digitalt læringsverktøy. Den økte satsingen på bruk av digitale læringsverktøy i 
Fauskeskolen har gitt noen utfordringer, og det sees fremover for hvordan man kan få en helhetlig 
oppfølging og utvikling i skolene.  
 
Det jobbes med å fornye alle læreplanene i grunnskolen og videregående opplæring. De nye 
læreplanene skal tas i bruk skoleåret 2020-21. Bakgrunnen for fagfornyelsen henger sammen med at det 
elevene og lærlingene lærer skal være relevant. Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, 
ny kunnskap og nye utfordringer. Vi trenger barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og 
kreative. Utdanningsdirektoratet jobber med en nettbasert kompetansepakke knyttet til fagfornyelsen, 
som skal være tilgjengelig for alle skoler gjennom pålogging på kompetanse.udir.no. Kompetansepakken 
skal være skolebasert. Det betyr at utviklingsarbeidet skjer på egen skole og at alle deltar. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Det jobbes på flere områder for å utvikle innholdet og resultatene i Fauskeskolen. Det har vært et stort 
fokus på satsingsområdene i strategiplan skoleåret 2018-19, oppfølging gjennom veilederkorpset, 
begynnende innføring av fagfornyelsen, innføring av nytt kvalitetssikringssystem, nettverksjobbing, 
desentralisert kompetanseutvikling, samarbeid med Nord universitet, innføring av Mitt valg mv.  
I tillegg har skoleåret 2018-19 vært preget av arbeidet med strukturutredning.  
 
Det jobbes på flere nivå for å heve kvaliteten i opplæringen. Det er viktig å lage sammenhenger i 

https://kompetanse.udir.no/


arbeidet som foregår, slik at det ikke oppleves som fragmentert arbeid, men en helhetlig satsing for å 
utvikle skolene.  
 
Det kommende skoleåret må vi ha stort fokus på innføring av fagfornyelsen i skolene. Det er en ny 
skolereform som kommer, og det må settes av tid og arbeides systematisk for å få gjort en profesjonell 
og grundig innføring. Det betyr at de allerede vedtatte satsingene tones noe ned, for å gi tid til skolene 
til å utvikle praksis i tråd med føringene og forventningene i fagfornyelsen.   
Satsingsområde i strategiplan videreføres på følgende måte til neste skoleår; Tegn på god praksis i 
Fauskeskolen innarbeides i kvalitetssikringssystemet og skal bidra til oppfølging av satsingsområdet 
klasseledelse og relasjoner. Lesenettverket og samarbeidet med Nord universitet fortsetter, og dette 
sees sammen med fagfornyelsen og desentralisert kompetanseutvikling. Satsingen på digital 
kompetanse fortsetter, gjennom videre satsing på innføring og bruk av digitale læringsverktøy og 
utviklingen av en plan for hvordan satsingen skal følges opp videre fremover både på innhold og form.  
 
Resultatmessig har vi flere områder hvor vi forventer forbedring i årene som kommer, disse er belyst i 
selve tilstandsrapporten. På samme tid vet man at utviklingsarbeid tar tid, og det kreves tålmodighet i 
prosessen. Rådmann observerer og ser en utviklingsorientert skolesektor, med høy grad av forventning 
til eget utviklingsarbeid. Det er engasjerte og dedikerte ansatte i skolene som arbeider fagmessig med å 
utvikle innholdet i Fauskeskolen, et arbeid som kommer til å gi økte resultater fremover.   
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Teori fra bøkene:  
«Elevens læringsmiljø, lærerens 

muligheter», «Elevsentrert  skoleledelse» 

og prosjektet :Inkluderende barnehage og 

skolemiljø 

Tegn på god praksis i Fauskeskolen 
 

     Nei       Litt 

 

     Ja 

 
 

Læringsaktivitet   Alle ansatte er presis til læringsøkten 

 Elevene er presis til læringsøkten 

 Elevene kommer raskt i gang 

 Læringsressursene er klare  

 Overgangen mellom ulike aktiviteter er planlagt og god  

 Læringsaktivitetene er varierte og fanger interessen til elevene 

 Læreren oppsummerer læringsøkten og har en god avslutning  

   

Sammenheng i 

læringsutbyttet  

 Læringsutbyttet er klarlagt  

 Det er sammenheng mellom læringsaktivitet og læringsutbytte 

 Ansatte skaper gode relasjoner og gir positiv respons  

 Ansatte hjelper elevene å se sammenhenger  

 Begreper avklares med elevene 

 Ansatte oppdager og avklarer misforståelser hos elevene på et tidlig stadium 

   

Kognitivt engasjement   Lærer har kartlagt forkunnskapen til elevene 

 Elevene forstår hva de skal lære  

 Elevene setter ord på hva de prøver å lære seg 

 Elevene vet når de har lykkes  

 Eleven får hjelp til å komme seg videre gjennom gode fremover-meldinger fra lærer  

 Elevsamtalene benyttes aktivt til å finne elevens ressurser og muligheter 

   

Suksesskriterier   Elevene opplever å lykkes faglig i læringsøkten 

 Eleven opplever å lykkes sosialt i læringsøkten 

 Lærer vet om elevene har oppnådd det tiltenkte læringsutbyttet 

 Lærer vet hva elevene fortsatt ikke forstår og bruker kartlegging for å finne elevens 

mestringspotensiale 
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 Alle ansatte ser eleven innenfra  

 Alle ansatte hilser på elevene, med fokus på velkomsten  

 Lærer tar kontakt med foresatte for å fortelle suksesshistorier  

Læreren  Er bevisst sin egen relasjonskompetanse og betydningen dette har for elevens 

motivasjon for læring og læringsutbytte 

 Gjennomfører relasjonskartleggingen, tiltak settes inn og evalueres 

 Gir positiv kommunikasjon, oppmerksomhet og tilbakemeldinger som styrker elevenes 

klasseromsferdigheter  

 Gir effektive og gode beskjeder  

 Har positive forventninger til atferd og gir elever positiv støtte slik at de lykkes i å 

overholde regler og avtaler 

 Organiserer klasserommet slik at alle elever blir sett, nås av lærer og gir minst mulig 

forstyrrelser 

 Er engasjerer og motiverer 

 Gir støtte og hjelper elever som strever faglig eller sosialt, tiltak i læringsmiljøet settes 

inn 

 Ser foreldre som betydningsfulle og viktige samarbeidspartnere og sees på som en 

ressurs 

   

skoleorganisasjon  Ansatte fremsnakker hverandre og bruker hverandres styrker 

 Suksessfaktorer fortelles og deles mellom teamene 

 Alle voksne i klassen har ansvar for god klasseledelse 

 Ansatte er samkjørt og har lik praksis 

 Skolen evaluerer jevnlig egen praksis   

 Elevene deltar aktivt i planlegging av opplæringsøktene  

 Elevenes grunnleggende ferdigheter er kartlagt og ligger til grunn for videre læring 

 Lærerne vet hva som følger av retten til spesialundervisning 

 Elevsamtalen brukes aktivt for å finne elevens ressurser og muligheter  

   

 



Oversikt over Gjøremål fra Fauske kommune, 2018 - 2019
Frist Gjøremål

15.08.2018 Informasjonsmøte for alle lærerne  (Barnetrinn, Ungdomstrinn, Voksenopplæring)

- Informasjon om kommunens satsingsområder

- Informasjon om skolens satsingsområder

- rutiner

- inspeksjonsrutiner og inspeksjonsplan

- gjennomgang av lærebøker og utstyr

- §9A

- §13-10, sjekkliste for forsvarlig system

- klagerett

- opplysningsplikt til barneverntjenesten

- opplysningsplikt til sosialtjenesten

- varslingsplikt i tilfeller hvor de mistenker at eleven ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæring*

- plikt for skolen til å samarbeide om individuell plan

* Mer om varslingsplikten, fra Utdanningsdirektoratet:

- Som rektor må du sørge for at skolen har en implementert skriftlig rutine som sikrer at lærerne løpende vurderer 

om eleven har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

 

- Som rektor må du sørge for at lærerne vurderer om eleven kan få et tilfredsstillende utbytte ved å gjøre 

tilpasninger innenfor den ordinære opplæringen.

- Som rektor har du ansvar for at skolen så raskt som mulig setter inn tiltak som gjør at eleven får et 

tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

 

- Som rektor må du sørge for at skolen har en skriftlig rutine for vurdering av behov for spesialundervisning.

 

- Som rektor må du sørge for at alle lærerne er kjent med plikten til å melde fra til deg, og ha en rutine som 

beskriver når og hvordan læreren skal melde fra om et mulig behov for spesialundervisning.

 

- Som rektor har du plikt til å sette i gang nødvendig undersøkelser for å finne ut om eleven har rett til 

spesialundervisning.

 

- Som rektor må du sørge for at skolen har en rutine for hvordan slike meldinger/henvendelser om behov for 

spesialundervisning skal følges opp.

 

Opplæringslova § 9A: Elevane sitt skolemiljø 

Opplæringslova § 9-4: Lærebøker og andre læremiddel

Opplæringslova § 5-4: Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning

Opplæringslova § 13-10: Ansvarsomfang

Opplæringslova § 15-3: Opplysningsplikt til barneverntenesta

Opplæringslova § 15-4: Opplysningsplikta til sosialtenesta

Opplæringslova § 15-5: Plikt til å delta i arbeidet med individuell plan

Opplæringslova § 9-7: Forbod mot bruk av klesplagg som heilt eller delvis dekkjer ansiktet

Opplæringslova § 15-8: Samarbeid med kommunale tenester

Opplæringslova § 1-4: Tidleg innsats på 1. til 4. trinn

Samarbeid mellom skole og barnevern: En veileder

http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_10#%C2%A79-4
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_6#%C2%A75-4
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_15#%C2%A713-10
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_17#%C2%A715-3
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_17#%C2%A715-4
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_17#%C2%A715-5
https://lovdata.no/NL/lov/1998-07-17-61/%C2%A79-7
https://lovdata.no/NL/lov/1998-07-17-61/%C2%A715-8
https://lovdata.no/NL/lov/1998-07-17-61/%C2%A71-4
http://www.bufdir.no/Barnevern/Skoleveileder/


15.08.2018 Gjennomgang/revisjon av skolens ordensregler og tiltaksplaner  (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

Skolens planer gjennomgås og revideres av skolens ledelse og alle ansatte.

Samtlige ansatte skal kjenne til hva som står i skolens planer/rutiner.

Samtlige ansatte skal kjenne til aktivitetsplikten, og varsle rektor om de har mistanke eller kjennskap til at en elev 

ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Planene gjennomgåes med foreldrerådene og elevråd når disse er opprettet.

- Ordensregler

- Tiltaksplan mot krenkende atferd (mobbing, mm.)

- Handlingsplan ved oppdaget krenkende atferd

- Handlingsplan for å håndtere krenkende atferd

- Inspeksjonsplan og inspeksjonsrutiner (som inkluderer handlingsplikten)

- Evt. sosialplan

- Evt. beredskapsplaner

- Evt. veiledere fra Utdanningsdirektoratet (f eks «Arbeid mot mobbing»)

- Evt. andre viktige styringsdokumenter for skolens arbeid med skolemiljøet

 

Opplæringslova § 8-1: Skolen

Forskrift Opplæringslova § 2-3: Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for elevane

§ 9 A-3.Nulltoleranse og systematisk arbeid

§ 9 A-8.Elevdeltaking i arbeidet med skolemiljøet

§ 9 A-9.Informasjonsplikt og rett til å uttale seg

§ 9 A-10.Ordensreglement

Utdanningsdirektoratet - Læringsmiljø

Utdanningsdirektoratet: Beredskap og krisehåndtering

Rundskriv Udir-8-2014 - Ordensregler

Udir: Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a

Udir: Sjekkliste for ordensreglement

Rundskriv Udir-3-2017: Skolemiljø 

http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_9#%C2%A78-1
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_3#%C2%A72-3
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A79a-3
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A79a-8
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A79a-9
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A79a-10
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/laringsmiljo/
http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/beredskap-og-krisehandtering/
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/Ordensreglement-Udir-8-2014/
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/Udir-4-2014-Systemrettet-arbeid-etter-opplaringsloven-kapittel-9a/
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/egenvurdering/sjekklister-basert-pa-funn-fra-tilsyn/sjekkliste---ordensreglement/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/


15.08.2018 Samtlige ansatte kjenner til loven om elevenes skolemiljø  (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

§9A gjelder for skolen, skoleveien, SFO og leksehjelpordningen. Det kan også gjelde for omstendigheter utenom 

skoletiden hvis dette gjør at en elev ikke har det trygt og godt på skolen (Utdanningsdirektoratet).

«Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.»

«Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.»

«Aktivitetsplikt

Alle som arbeider på skolen skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot 

krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering dersom det er mulig.

Alle som jobber på skolen skal varsle rektoren dersom de får mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et 

trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfeller.

Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarest undersøke 

saken.

Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det finnes egnet tiltak sørge for at 

eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse viser at en elev ikke har et trygt og 

godt skolemiljø.

Skolen skal sørge for at involverte elever blir hørt. Hva som er best for elevene skal være et grunnleggende 

hensyn i skolen sitt arbeid.

Skolen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. I planen skal det stå:

a. Hvilket problem tiltakene skal løse
b. Hvilke tiltak skolen har planlagt
c. Når tiltakene skal gjennomføres
d. Hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene
e. Når tid tiltakene skal evalueres

Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten.»

 

«Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider på skolen krenker en elev:

Dersom en som arbeider på skolen får mistanke eller kjennskap til at en annen som arbeider på skolen utsetter 

en elev for krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering skal vedkommende straks varsle rektor. 

Rektor skal varsle skoleeieren. Dersom det er en i ledelsen ved skolen som står bak krenkingen skal skoleeieren 

varsles direkte av den som fikk mistanke eller kjennskap til krenkingen. Undersøkelse og tiltak skal settes i verk 

straks.»

Ved å klikke på Fullfør på dette gjøremålet, blir det registrert at du har lest og forstått det som står her. Vennligst 

ta kontakt med rektoren hvis det er noe her du ikke forstår.

Opplæringslova § 9A: Elevane sitt skolemiljø 

Læringsmiljøsenteret: Verktøy i avdekking av mobbing

Sjekkliste skolens arbeid med elevens skolemiljø.docx

16.08.2018 Veiledning av nyutdannede lærere  (Barnetrinn, Ungdomstrinn, Voksenopplæring)

Skal veilede nye lærere

Gi informasjon om "alt som sitter i veggene"

Veiledning for nyutdannede lærere

Utdanningsdirektoratet: Veiledning av nyutdannede lærere

veiledning-av-nyutdannede-nytilsatte-larere-i-barnehage-og-skole.pdf

http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11
https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/avdekke-mobbing/
https://www.1310.no/files/2018/07/sjekkliste_skolens_arbeid_med_elevens_skolemiljo.docx
http://www.nyutdannede.no/
http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/veiledning-av-nyutdannede/
https://www.1310.no/files/2018/09/veiledningavnyutdannedenytilsattelarereibarnehageogskole.pdf


20.08.2018 Leksehjelp er igangsatt  (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Informasjon om leksehjelp sendes ut til alle foresatte. Kommunen/skolen bestemmer hvilke trinn som får tilbud 

om leksehjelp.

 

Opplæringslova § 13-7a: Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp

Udir: Informasjon om leksehjelp i grunnskolen

21.08.2018 Informasjonshefte til foresatte  (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

Eksempler på informasjon:

- Tillatelse om bading, bilder hjemmeside, kjøring med privatbil, oppdaterte telefonnummer

- Ordensregler, klasseregler, konsekvenser ved brudd på reglene

- Underskrift ordensreglement (både kommunale og lokale)

- Informasjon om skolehelsetjenesten

- Informasjon om skolens rådsorgan og utvalg, evt med klassekontakter

- Skoleruta

- Kommunens satsingsområder, henvise til kommunens webside for planer og infohefte

- Rutiner ved fravær

- Rutiner for klagesaker

- Informasjon om fritak fra aktiv religiøs utøvelse (gudstjeneste++)

- Brukerundersøkelser dette året

- Rettigheter og plikter

 

Opplæringslova § 2-3: Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa

Opplæringslova § 2-3a: Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa

Opplæringslova § 2-11: Permisjon frå den pliktige opplæringa

Opplæringslova § 9A: Elevane sitt skolemiljø 

Opplæringslova § 2-15: Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring

Opplæringslova § 11-4: Foreldreråd ved grunnskolar

Forskrift Opplæringslova § 3: Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Forskrift Opplæringslova § 20: Foreldresamarbeid i grunnskolen og vidaregåande opplæring

Forskrift Opplæringslova § 2-3: Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for elevane

§ 9 A-10.Ordensreglement

§ 9 A-11.Bortvising

23.08.2018 Vedtak om skoleskyss er fattet  (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Elever med lang eller farlig skolevei og funksjonshemmede elever har rett til gratis skyss.

Enkeltvedtak om skyss skal rette seg mot ein individuell elev. Det kan derfor ikkje gjerast enkeltvedtak om ein 

særskilt vegstrekning er særleg farleg eller ikkje, utan å knytte vedtaket opp mot ein enkelt elev. Det kan heller 

ikkje gjerast enkeltvedtak for elevgrupper, då dei individuelle vurderingane kan vere ulike og underlagt reglane 

om teieplikt. Dette betyr at også søknader om skyss skal vere individuelle. Dette inneber at det er føresette eller 

eleven sjølv som eventuelt skal søkje om skyss.

Forvaltningsloven Kap. V

Opplæringslova § 7-1: Skyss og innlosjering i grunnskolen

Opplæringslova § 7-3: Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke

Opplæringslova § 7-4: Reisefølgje og tilsyn

Forskrift om sikring av skyssberettigede skoleelever i buss

http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_15#%C2%A713-7a
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Leksehjelp/Informasjon-om-leksehjelp-i-grunnskolen-Udir-6-2010/
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_2#%C2%A72-3
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_2#%C2%A72-3a
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_2#%C2%A72-11
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_2#%C2%A72-15
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_13#%C2%A711-4
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_22
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_3#%C2%A72-3
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A79a-10
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A79a-11
http://www.lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_8#%C2%A77-1
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_8#%C2%A77-3
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_8#%C2%A77-4
http://lovdata.no/forskrift/2012-12-19-1342


24.08.2018 Minoritetsspråklige elever - fatte vedtak  (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

Fra Utdanningsdirektoratet:

Elever med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt språkopplæring til de har tilstrekkelig 

kunnskap til å følge den vanlige opplæringen. Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæring, 

tospråklig fagopplæring eller begge deler.

Kommunen/skolen skal kartlegge kunnskapene eleven har i norsk før det blir gjort vedtak om særskilt 

språkopplæring. Slik kartlegging skal også utføres underveis i opplæringen for elever som får særskilt 

språkopplæring etter forskriftene, som grunnlag for å vurdere om elevene har tilstrekkelig kunnskap i norsk til å 

følge den vanlige opplæringen i skolen.

Kommunen/skolen skal fatte enkeltvedtak om å begynne eller avslutte særskilt norsk- / morsmålsopplæring.

Kommunen kan organisere særskilt opplæringstilbud for nyankomne elever i egne grupper, klasser eller skoler. 

Dersom hele eller deler av opplæringen skal skje i slik gruppe, klasse eller skole, må dette fastsettes i vedtaket 

om særskilt språkopplæring.

Vedtak om slik opplæring i særskilt organisert tilbud kan bare gjøres dersom dette er regnet for å være til beste 

for eleven. Opplæring i særskilt organisert tilbud kan vare inntil to år. Vedtak kan bare gjøres for et år om gangen. 

I vedtaket kan det for denne perioden gjøres avvik frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den utstrekning 

dette er nødvendig for å ivareta eleven sitt behov. Vedtak etter dette leddet krever samtykke fra elev eller 

foresatte.

Elever i grunnskolen som har et enkeltvedtak om særskilt språkopplæring, der det er fastsatt at eleven skal få 

hele eller deler av opplæringen i et innføringstilbud, kan fritas fra vurdering med karakter i hele perioden han eller 

hun er i innføringstilbudet. Mer info om fritak fra vurdering med karakter for minoritetsspråklige elever finnes i 

veilederen (se lenke under).

Som rektor må du i enkeltvedtaket om særskilt språkopplæring sikre: 

at det fremgår hva slags særskilt språkopplæring eleven skal ha; særskilt norskopplæring, og/eller 

tospråklig faglig opplæring/morsmål

at det står hvor mange timer med særskilt språkopplæring eleven skal ha

at det går frem hvilken læreplan i norsk som skal benyttes for eleven

at det beskrives hvor den særskilte språkopplæringen skal gis

at det beskrives hvordan opplæringen skal gis, herunder krav til kompetanse hos undervisningspersonalet

at det går klart fram hvordan den særskilte språkopplæringen skal organiseres

at det går klart fram dersom den særskilte språkopplæringen skal organiseres som et særskilt 

opplæringstilbud for nyankomne elever (innføringstilbud), og at det er vurdert at innføringstilbud er til 

elevens beste

at det fremgår om det er innvilget eventuelle avvik fra fag- og timefordelingen

at det fremgår om eleven eventuelt skal følge ordinær opplæring i enkelte fag

Som rektor må du fatte enkeltvedtak om opphør av den særskilte språkopplæringen når det underveis vurderes 

at en elev kan overføres til ordinær opplæring.

 

Forvaltningsloven Kap. V

Opplæringslova § 2-8: Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Forskrift Opplæringslova § 3-21: Fritak frå vurdering med karakter for minoritetsspråklege elevar som nyleg har 

kome til Noreg

Udir: Minoritetsspråklige elever

http://www.lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_2#%C2%A72-8
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4#%C2%A73-21
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4#%C2%A73-21
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/


31.08.2018 Årsplanene i fagene skal være ferdig  (Barnetrinn, Ungdomstrinn, Voksenopplæring)

Fra Utdanningsdirektoratet:

- Som rektor må du ha et system som sikrer at undervisningspersonalet knytter opplæringens innhold til 

kompetansemål i fag ved for eksempel gjennomgang og diskusjon av kompetansemålene og innholdet i 

opplæringen, oppfølging av lokale planer, observasjon av lærere o.l.

 

- Som rektor skal du sikre at undervisningspersonalet ivaretar elevenes rett til å kjenne til mål for opplæringen, 

hva som blir vektlagt i vurdering av elevenes kompetanse og hva som er grunnlaget for vurderingen.

 

- Som rektor må du sørge for at skolens opplæring samlet sett dekker alle kompetansemålene i læreplanene og 

de individuelle målene fastsatt i IOP-er.

 

Opplæringslova § 2-3: Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa

Forskrift Opplæringslova § 1-1: Opplæringa i grunnskolen

Forskrift Opplæringslova § 1-1a: Rett til fysisk aktivitet

Forskrift Opplæringslova § 1-4a: Tid til arbeid med elevråd og elevmedverknad

Forskrift Opplæringslova § 1-8: Opplæring i framandspråk, språkleg fordjuping og arbeidslivsfag i grunnskolen

Forskrift Opplæringslova § 1-14: Opplæring i valfag på ungdomstrinnet

Forskrift Opplæringslova § 3-1: Rett til vurdering

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2018

31.08.2018 Samtlige foreldre og elever har fått beskjed om rettighetene i §9A  (Barnetrinn, Ungdomstrinn, 

Videregående, , )

«Skolen skal informere elevene og foreldrene om rettighetene i §9A. Skolene skal også 
informere om aktivitetsplikten etter §9A-4 og §9A-5 og om anledning til å melde saker til 
Fylkesmannen etter §9A-6.» 

Opplæringslova § 9A-9: Informasjonsplikt og rett til å uttale seg

Udir.: Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø

http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_2#%C2%A72-3
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_1#%C2%A71-1
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_1#%C2%A71-1a
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_1#%C2%A71-4a
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_1#%C2%A71-8
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_1#%C2%A71-14
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4#%C2%A73-1
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/udir-01-2018/
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11#%C2%A79a-9
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/


01.09.2018 Årlig kontroll av svømme- og livredningsopplæring  (Barnetrinn, Ungdomstrinn, , )

Fra Utdanningsdirektoratet:

I Kunnskapsløftet er det fastsatt kompetansemål om svømme- og livredningsopplæring. Skoleeier plikter å gi 

elevene svømme- og livredningsopplæring, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-1. I kroppsøving er det 

kompetansemål etter 4. årstrinn, 7. årstrinn og etter 10. årstrinn.

Den som er ansvarlig for svømme- og livredningsopplæringen for gruppen må, ut fra elevenes ferdigheter og 

størrelsen på bassenget, vurdere hvor mange elever det er forsvarlig å ha i bassenget samtidig. Under svømme- 

og livredningsopplæring skal det være kontinuerlig tilsyn med elevene og med overflaten og bunnen av 

bassenget.

Det skal alltid være en voksen tilsynsansvarlig person til stede i situasjoner der skolen er ansvarlig for svømming 

og bading. Dersom gruppen er større enn 15 elever, skal tilsynet økes med en voksen tilsynsperson for hver 

påbegynt gruppe med 15.  Ved begynneropplæring bør det alltid være minst 2 tilsynspersoner til stede.

Når det er forhold som gjør opplæringen særlig vanskelig og/eller setter sikkerheten i fare, skal tilsynet styrkes. 

Det kan eksempelvis være elever som trenger særskilt tilrettelegging og ekstra tilsyn, for eksempel elever med 

epilepsi, nedsatt funksjonsevne, elever som viser utagerende atferd, elever som er utrygge i vann eller elever 

som det av andre grunner må tas særlige hensyn til.

Læreren/instruktøren som fører tilsyn må være god til å svømme og dykke, og må kunne utføre livredning. 

Tilsynet bør kunne dykke ned til bunnen i den dypeste delen av bassenget og kunne hente opp en ting som i 

størrelse og tyngde tilsvarer en elev. Tilsynet må også beherske hjerte-lunge-redning (HLR). Den som har tilsyn 

må ha fylt 18 år. Assistenter kan eventuelt bistå i opplæringen, i tillegg til de tilsynspersoner som er påkrevd etter 

§ 12-1 b. Det innebærer at dersom en ekstra voksen deltar i opplæringen fordi hensynet til trygghet gjør det 

nødvendig, vil denne personen ikke regnes som en assistent, men en tilsynsansvarlig. Personen må derfor 

oppfylle kvalifikasjonskravene.

Det er viktig at ferdigheter i livredning holdes ved like. Det bør derfor være årlige kontroll- og oppfriskningskurs. Et 

slikt kurs bør prøve å kombinere oppfrisking av svømme- og livredningsaktiviteter, samt utveksling av erfaringer 

fra undervisning, kurs, osv. Oppfriskingen bør bestå av en gjennomgang av ulike ferdigheter som er viktige for å 

sikre forsvarlig svømme- og livredningsopplæring, blant annet egnet bruk av forlenget arm, livreddende 

førstehjelp og grunnleggende sikkerhetsregler. I tillegg bør det være en praktisk prøve som alle som skal ha tilsyn 

med svømmeopplæring må bestå. Den praktiske prøven skal teste den enkeltes evne til å utføre livredning. Udir. 

har laget forslag til kompetansebevis.

Ved all svømme- og livredningsopplæring bør det foreligge en alarmplan. En alarmplan er en detaljert 

handlingsplan som kort og klart forteller hva som skal gjøres fra alarmen går, det vil si fra det tidspunkt det 

oppdages at noen er i fare, til redningsaksjonen er utført og situasjonen avklart. Skoleeier bør sørge at en slik 

plan finnes og er kjent blant de som har tilsyn eller assisterer tilsynet.

Klikk på lenken til rundskrivet (under) for mer informasjon samt regler for bading utendørs. Udir. har laget forslag 

til alarmplan og kompetansebevis, som du finner på samme siden som rundskrivet (helt nederst).

 

Forskrift Opplæringslova § 12-1: Tryggleik for elevane

Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen Udir-1-2008

Udir: Støttematerielle for svømme- og livredningsopplæring

http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_14#%C2%A712-1
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Udir-1-2008-Forsvarlig-svomme--og-livredningsopplaring-i-grunnskoleopplaringen/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/veiledning-til-lp/svomme-og-livredningsopplaring/


04.09.2018 Nasjonale prøver, informasjon og registrering  (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Send informasjon til foresatte.

Eget informasjonsbrev til foresatte til elever som vurderes fritatt, med opplysning om retten til å kreve deltakelse 

samt til å uttale seg før enkeltvedtak fattes.

Husk å legge inn brukergruppene i PAS (lenke under).

Manglende brukernavn/passord fås fra skoleeier.

 

Opplæringslova § 13-10: Ansvarsomfang

Forskrift Opplæringslova § 2-4: Prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar

Utdanningsdirektoratet: Nasjonale prøver

PAS (Prøveadministrasjonssystemet)

04.09.2018 Gjennomgang av politiattest alle ansatte  (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

10.09.2018 IKT opplæring av lærere  (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Husk å bestille evt. brukernavn/passord til nye lærere

LMS

Hjemmeside

Skolens nettverk

IKT opplegg for elever

IKT regler for skolen

Evt. spesialprogrammer

Opplæringslova § 10-8: Kompetanseutvikling

10.09.2018 Konstituering av Elevråd  (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Skal opprettes senest tre uker etter skolestart

En medlem av undervisningspersonalet på skolen skal ha som oppgave å hjelpe elevrådet i arbeidet

Opplæringslova § 9A-5: Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev

Opplæringslova § 11-2: Elevråd ved grunnskolar

Forskrift Opplæringslova § 1-4a: Tid til arbeid med elevråd og elevmedverknad

Lenkesamling for elevrådet - fra moava.org

10.09.2018 Konstituering av FAU  (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg 

(FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha 

medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Opplæringslova § 11-4: Foreldreråd ved grunnskolar

Nyttig info fra FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæring):

http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_15#%C2%A713-10
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_3#%C2%A72-4
http://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/
https://prover.udir.no/
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_12#%C2%A710-8
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11#%C2%A79a-5
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_13#%C2%A711-2
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_1#%C2%A71-4a
http://www.moava.org/index.php?pageID=12&categoryID=737
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_13#%C2%A711-4
http://www.fug.no/foreldreraadets-arbeidsutvalg-fau.4639106-149525.html


10.09.2018 Konstituering av Skolemiljøutvalg  (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Alle grunnskoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg

I grunnskolen skal elevene, foreldrerådet, de ansatte, skoleledelsen og kommunen være representert

Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget

Skolemiljøutvalget kan be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på 

skolen, og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet

Skolemiljøutvalget skal holdes løpende underrettet om alle forhold - deriblant hendelser, planer og 

vedtak - som har vesentlig betydning for skolemiljøet

Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for medlemmer av skolemiljøutvalget, klikk på lenken til Udir. under 

og du finner lenker til veilederen nederst på den siden.

Opplæringslova § 11-1a: Skolemiljøutval ved grunnskolar

Opplæringslova § 9A: Elevane sitt skolemiljø 

Veileder for et bedre fysisk innemiljø

Miljo-og-helse-i-skolen-Veileder-til-forskrift-om-miljørettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler-IS-20

10.09.2018 Konstituering av Samarbeidsutvalget  (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) som er skolens øverste samarbeidsorgan. SU har 

rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Sammensetning:

- To representanter for pedagogisk personale

- En representant for andre ansatte

- To representanter fra FAU (FAU-lederen skal være en av disse)

- To representanter fra elevrådet

- To representanter for kommunen (den ene representanten for kommunen skal være rektor, den andre en 

politisk representant)

Medlemmene i samarbeidsutvalget skal ivareta interessene til dem de representerer. De må ha god kontakt med 

sine grupper.

Se lenken under for mer informasjon om samarbeidsutvalget.

Opplæringslova § 11-1: Samarbeidsutval ved grunnskolar

Medlem av skolens samarbeidsutvalg (fra FUG)

12.09.2018 Nasjonale prøver, enkeltvedtak om fritak  (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Enkeltvedtak om fritak fra deltakelse. jmf forskrift til oppll. §2-4, 2.ledd

Husk at alle elever på aktuelle klassetrinn skal være registrert i PAS

Fritak frå dei nasjonale prøvene gjeld berre for:

1. elevar med rett til spesialundervisning (enkeltvedtak)
2. elevar med opplæring etter § 2-8 (særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar), og der det 

samstundes er klart at prøvene ikkje vil ha mykje å seie for opplæringa til eleven

Dei elevane som har enkeltvedtak skal ikkje få fritak frå prøvene automatisk, men skolen skal vurdere om 

elevane som har enkeltvedtak har nytte av prøva i opplæringa eller ikkje. Her kan det vere stor skilnad mellom 

elevane.

Forvaltningsloven Kap. V

Forskrift Opplæringslova § 2-4: Prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar

PAS (Prøveadministrasjonssystemet)

Utdanningsdirektoratet: Nasjonale prøver

http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_13#%C2%A711-1a
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11
http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2013/09/veileder-for-et-bedre-fysisk-innemilo.pdf
https://www.1310.no/files/2015/05/miljooghelseiskolenveiledertilforskriftommiljorettethelsevernibarnehagerogskoleris2073.pdf
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_13#%C2%A711-1
https://www.1310.no/files/2012/02/medlem_av_samarbeidsutvalget1.pdf
http://www.lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_3#%C2%A72-4
https://prover.udir.no/
http://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/


15.09.2018 Ståstedsanalysen og rapport ekstern skolevudering - videre arbeid  (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy for å sette i gang utvikling og forbedring ved den enkelte 

skole. Analysen sammenstiller data fra Skoleporten, blant annet resultater fra Elevundersøkelsen og 

karakterstatistikk, med de ansattes vurdering av skolens praksis. Dette skal gi skolen et utgangspunkt for å velge 

ut og prioritere noen innsatsområder i sitt uviklingsarbeid.

Skolene gjennomførte denne i februar/mars og må ha arbeidet knyttet til funnene, samt rapporten om fra ekstern 

skolevurdering med i utviklingsarbeidet til skolen

Opplæringslova § 13-10: Ansvarsomfang

Forskrift Opplæringslova § 2-1: Skolebasert vurdering

Utdanningsdirektoratet: Ståstedsanalyse

15.09.2018 IOP for elever med vedtak om spesialundervisning  (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

IOPen må utarbeides så snart som mulig etter at enkeltvedtaket er truffet.

Det er skolen som har hovedansvaret for å utarbeide IOPen. Rektor har ansvaret for å legge til rette for et godt 

planarbeid og å sikre at de IOPene som utarbeides, er innenfor lovens krav. Det anbefales at de som arbeider 

med eleven, utarbeider IOPen i samarbeid.  

Selv om det er skolen som har ansvaret for å utarbeide IOPen, kan også andre aktører og instanser bidra til 

prosessen. Eleven/foreldrene har en særlig kunnskap om elevens vansker, styrker, muligheter, interesser og 

behov. Denne kunnskapen er det viktig å bygge på når planen blir utformet. Det vises her til kravet til samarbeid 

med foreldrene, jf. opplæringsloven § 5-4 tredje ledd og de halvårige samtalene med foreldrene, og eventuelt 

med eleven selv.

Som rektor må du sikre at skolen sørger for at innholdet i IOP-en samsvarer med enkeltvedtaket.

 

Som rektor må du sørge for at undervisningspersonalet utarbeider mål for opplæringen der IOP-en inneholder 

avvik fra læreplanen i fag.

 

Som rektor må du sørge for at skolen har en skriftlig implementert rutine for å sikre at IOP-er samordnes med den 

ordinære opplæringen.

 

Lærere skal informere elevene om kompetansemålene i læreplanene og eventuelle mål fastsatt i IOP.

IOP sendes hjem til foreldrene og til PPT. (Man trenger ikke å ha foreldrenes underskrift på IOP, men kan være 

en fordel.)

Se Veilederen for mer om form/innhold i IOPen, s. 78-86

Opplæringslova § 5: Spesialundervisning 

Udir: Info om spesialundervisning

Veilederen Spesialundervisning

15.09.2018 1.hjelpskurs  (Barnetrinn, Ungdomstrinn, Voksenopplæring)

Oppdatere oversikt over hvem som skal ha førstehjelpskurs og melde dette tilbake til enhetsleder skole.

 

Miljørettet helsevern i barnehage og skole §15

28.09.2018 Nasjonale prøver, gjennomføring  (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Husk å gå inn på Utdanningsdirektoratets nettside dagen før prøvedagen og på prøvedagen for å finne oppdatert 

informasjon om de nasjonale prøvene

Husk at elevene med gyldig fravær blir registrerte som ?ikke deltatt?, og elever som hadde fritak frå å delta, blir 

registrerte som ?fritatt? i PAS. Skolen må legge til rette for at fraværende kan ta prøven igjen.

Forskrift Opplæringslova § 2-4: Prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar

Prøveadministrasjonssystemet (PAS)

Udir: Nasjonale prøver

http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_15#%C2%A713-10
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_3#%C2%A72-1
http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/stastedsanalyse/stastedsanalysen-for-skole/
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_6
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/418/Miljo-og-helse-i-skolen-Veileder-til-forskrift-om-milj�rettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler-IS-2073.pdf
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_3#%C2%A72-4
https://prover.udir.no/
http://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/


30.09.2018 Foreldremøter er gjennomført på alle trinn  (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Skolen skal i starten av kvart opplæringsår halde eit foreldremøte der foreldra informerast om skolen, innhaldet i 

opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant for foreldra.

Eksempler på innhold:

- Satsingsområder for skolen

- Valg av klassekontakter, FAU, osv.

- Ordensregler, klasseregler, konsekvenser ved regelbrudd

- Tydelige forventinger til foreldrene

- Dialog skole-hjem

Annet

Opplæringslova § 1-1: Formålet med opplæringa

Opplæringslova § 13-3d: Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for foreldresamarbeid

Forskrift Opplæringslova § 20-3: Foreldresamarbeid i grunnskolen

01.10.2018 Brukerundersøkelser - bestilling og informasjon  (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Undersøkelsene kan gjennomføres både i høst- og vårsemesteret, men det er obligatorisk å gjennomføre 

Elevundersøkelsen for 7. trinn, 10. trinn og Vg1 på høsten.

I personopplysningsloven § 19 finner du kravet om å informere de som deltar i undersøkelsen om formålet, hva 

resultatene skal brukes til, hvem som er behandlingsansvarlig og at deltakelsen er frivillig.

Tips til gjennomføringen av foreldreundersøkelsen - Hvordan får flest mulig foresatte til å delta?

Sørg for at foresatte får god informasjon om undersøkelsen i forveien, og at all informasjon ut til foresatte 

gjøres på samme måte for alle klasser/trinn

Bruk FAU til å påvirke foresatte

Ta opp viktighet av undersøkelsene i foreldremøtene

Gi ut brukernavn/passord/info i forbindelse med foreldresamtaler eller få foresatte til å svare på 

undersøkelsen når de er på et foreldremøte

Bruk skolens hjemmeside aktivt til å informere foresatte (en skole vi har sett har publisert nyheter om 

svarprosenten til foreldrene fortløpende under hele perioden: «Nå har 58% av foreldrene svart?»)

Gi foresatte noen muligheter til å komme til skolen for å svare (noen av dem har kanskje ikke tilgang til en 

datamaskin, eller er usikker på hvordan de logger inn, osv.)

Benytt ukeplanene til å minne foresatte om undersøkelsen

Opplæringslova § 1-1: Formålet med opplæringa

Opplæringslova § 9A: Elevane sitt skolemiljø 

Forskrift Opplæringslova § 2-3: Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for elevane

Bestillingsportalen

01.10.2018 Innsending av behov for ressurser til spesialundervisning  (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

Elevoversikt og planlagt organisering skal sendes til PPT og skoleeier

Opplæringslova § 5-1: Rett til spesialundervisning

Opplæringslova § 13-1: Plikt for kommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp

Veilederen Spesialundervisning

15.10.2018 Oversikt over ressurskrevende brukere sendes helse  (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

Sjekk rutiner i RISK

Risk samhandlingsrutine mellom skole og helse

http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_1#%C2%A71-1
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_15#%C2%A713-3d
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_22#%C2%A720-3
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_1#%C2%A71-1
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_3#%C2%A72-3
https://elfu.udir.no/Administrasjon/Membership/login.aspx?ReturnUrl=/Administrasjon/
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_6#%C2%A75-1
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_15#%C2%A713-1
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/
http://riskmanager/helse/_layouts/WordViewer.aspx?id=/helse/Fellesdokumenter1/Samhandlingsrutine mellom skole - barnehage og helse - omsrog vedr�rende resurrskrevende barn.docx&DefaultItemOpen=1


15.10.2018 Leveringsfrist GSI  (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Skolen får tilsendt passord før 1. oktober

Opplæringslova § 13-10: Ansvarsomfang

GSI

29.10.2018 Elevsamtaler - høst  (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Som en del av underveisvurderingen er det innført krav om minst én planlagt samtale med elevene hvert halvår 

fra 1. årstrinn. Samtalen skal

handle om elevens faglige utvikling. Kontaktlærer har ansvaret for samtalen, men rektor kan delegere dette 

ansvaret til faglærer dersom det er

mer hensiktsmessig. Samtalen kan gjennomføres i forbindelse med samtalen med foreldrene og/eller 

halvårsvurderingen.

Alle elever skal ha halvårsvurdering uten karakter fra 1. årstrinn. Halvårsvurdering skal gis som en muntlig 

og/eller skriftlig beskrivelse med

informasjon om faglig ståsted og om hvordan eleven kan øke kompetansen sin.

Fra 8. trinn har alle elever, i tillegg til rettighetene over, rett til å få karakter i forbindelse med halvårsvurdering i 

fag, i orden og i oppførsel og rett til å få vite hva som er vektlagt i fastsettingen av standpunktkarakteren.

Fra Utdanningsdirektoratet:

- Som rektor må du sørge for at skolen har en skriftlig implementert rutine som sikrer at elevens rett til 

halvårsvurdering og eventuell årsrapport blir oppfylt.

- Rutinen må sikre at halvårsvurderingen/årsrapporten gir informasjon både om elevens nåværende kompetanse 

og hva eleven kan gjøre for å øke sin kompetanse.

 

- Som rektor må du sørge for at faglærerne gjennomfører halvårsvurderinger for alle elevene, også for elever 

med spesialundervisning.

 

Opplæringslova § 2-3: Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa

Forskrift Opplæringslova § 3-11: Undervegsvurdering

Utdanningsdirektoratet: Vurdering

Individuell vurdering Udir-5-2016

29.10.2018 Overgangssamtaler ungdomsskolen  (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Ungdomsskolen skal være med på overgangssamtale med 7. klasse-elever med spesielle behov.

Opplæringslova § 5: Spesialundervisning 

31.10.2018 Nasjonale prøver, registrering av resultater, mm.  (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Prøven på 5. trinn har bare flervalgsoppgaver. Prøven på 8. og 9. trinn inneholder både flervalgsoppgaver og 

åpne oppgaver.

Det er viktig at rettefristen overholdes for disse prøvene. Lærere som har gjennomført leseprøven på 8. og 9. 

trinn må registrere resultatene på de åpne oppgavene.

Fra Utdanningsdirektoratet:

- Hent ut rapporter om resultatene for skolen når slike rapporter ligger klar i PAS.

- Sørg for at eleven og de foresatte får tilbakemelding om resultatet.

- Bruk resultatene som ledd i det lokalet forbedrings- og utviklingsarbeidet.

 

Forskrift Opplæringslova § 2-4: Prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar

Prøveadministrasjonssystemet (PAS)

Udir. - Nasjonale prøver

http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_15#%C2%A713-10
http://gsi.udir.no/
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_2#%C2%A72-3
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4#%C2%A73-11
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vurdering/individuell-vurdering-udir-5-2016/
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_6
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_3#%C2%A72-4
https://prover.udir.no/
http://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/


31.10.2018 Sende plan til arbeidet med lesing til veilederkorpset  (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

Oppfølging etter arbeidet 3.oktober

15.11.2018 HMS rapport fra skolen  (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

Innen 15.november skal HMS rapport fra skolen sendes inn til enhetsleder.

16.11.2018 Oppfølging av brukerundersøkelser  (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Skoleledelsen bør bruke resultatene fra brukerundersøkelsene som utgangspunkt for videre arbeid med 

læringsmiljøet, i samråd med elevråd, foreldrerepresentanter, lærere og andre ansatte.

Gå gjennom resultatene med personalet, FAU, samarbeidsutvalget, skolemiljøutvalget, og elevrådet, evt. med 

klassene.

Opplæringslova § 1-1: Formålet med opplæringa

Forskrift Opplæringslova § 2: Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda

Opplæringslova § 9A: Elevane sitt skolemiljø 

Udir: Administrere brukerundersøkelser

26.11.2018 Foreldresamtaler - høst  (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Foreldre har minst to ganger i året rett til en planlagt og strukturert samtale med kontaktlæreren om hvordan 

eleven arbeider daglig, og eleven sin kompetanse i fagene. I tillegg skal kontaktlæreren samtale med foreldre om 

utviklingen til eleven i lys av opplæringslova § 1-1, generell del og prinsipper for opplæringen i læreplanverket. 

Samtalen skal klargjøre hvordan eleven, skolen og foreldre skal samarbeide for å legge til rette for læringen og 

utviklingen til eleven. Eleven kan være med i samtalen med foreldrene. Når eleven har fylt 12 år, har han eller 

hun rett til å være med i samtalen. Samtalen kan sees i sammenheng med samtalen med eleven etter § 3-11 

tredje ledd og halvårsvurdering i fag etter § 3-13. 

 

Opplæringslova § 2-3: Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa

Forskrift Opplæringslova § 20-3: Foreldresamarbeid i grunnskolen

Foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring Udir-7-2010

Individuell vurdering Udir-5-2016

http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_1#%C2%A71-1
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_3
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11
http://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/administrere-brukerundersokelsene/
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_2#%C2%A72-3
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_22#%C2%A720-3
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/Udir-7-2010-Foreldresamarbeid-i-grunnskolen-og-videregaende-opplaring/
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vurdering/individuell-vurdering-udir-5-2016/


30.11.2018 Skolebasert vurdering og resultatoppfølging  (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Fra Utdanningsdirektoratet:

Målet med skolebasert vurdering er at skolen skal utvikle og forbedre praksisen sin til beste for elevene. For å 

kunne vurdere om skolens arbeid  bidrar til å nå målene i læreplanverket, må skolen vurdere sammenhengen 

mellom elevenes læringsutbytte, arbeidsprosessene og ressursbruken ved skolen. For å kunne gjøre dette må 

skolen ha et kunnskapsgrunnlag. Kildene for kunnskapsgrunnlaget må skolen velge ut fra hva som gir et godt 

bilde av skolen. Aktuelle kilder kan for eksempel være eksamensresultater, nasjonale prøver, kartleggingsprøver, 

Elev-, Foreldre- eller Lærerundersøkelsen, analysedokumenter o.l. Både nasjonale kvalitetsvurderinger, 

eksamenskarakterer etc. vil kunne gi skoleledelsen slik informasjon. Nasjonale kvalitetsvurderinger finnes blant 

annet i Skoleporten.

- Som rektor må du sørge for at skolen vurderer hvilke kilder og data som skal danne grunnlag for den 

skolebaserte vurderingen. Kildene skal kunne vise i hvilken grad elevene når kompetansemålene.

 

- Som rektor må du sørge for at skolen bruker kunnskapsgrunnlaget til å vurdere elevenes oppnåelse av målene i 

læreplanen.

 

- Som rektor må du sørge for at skolens utvalgte kunnskapsgrunnlag er relevant for den skolebaserte vurderingen.

 

- Som rektor skal du sørge for at skolen vurderer om konklusjonene i den skolebaserte vurderingen tilsier 

endringer i organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen. Dvs. hvis skolen konkluderer med at 

måloppnåelsen i forhold til målene i læreplanverket ikke er god nok, må skolen vurdere om den skal endre 

organiseringen, tilretteleggingen eller gjennomføringen av opplæringen for å øke måloppnåelsen for alle elever.

 

- Som rektor skal du sørge for at skolen iverksetter endringer og setter inn nødvendig tiltak i tråd med 

konklusjonene fra den skolebaserte vurderingen.

 

- Som rektor må du sørge for at det er bred og representativ medvirkning ved gjennomføringen av den 

skolebaserte vurderingen.

 

- Som rektor må du sørge for at skolen har en skriftlig rutine for når den skal gjennomføre skolebasert vurdering.

 

Opplæringslova § 13-10: Ansvarsomfang

Forskrift Opplæringslova § 2-1: Skolebasert vurdering

01.12.2018 Overgangssamtale barnehage  (Barnetrinn, )

Styrer og rektor går gjennom 5-åringene med spesielle behov for å sikre barn med spesielle behov evt ressurser 

til neste år.

Opplæringslova § 1-3: Tilpassa opplæring

Opplæringslova § 5-1: Rett til spesialundervisning

Opplæringslova § 13-5: Plikt til å samarbeide med barnehagen om overgangen til skolen

Udir: Info om spesialundervisning

01.02.2019 Personalbehov  (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Oversikt over ledige stillinger for kommende skoleår

Se lenken under for mer info om unntak fra kravene.

Opplæringslova § 10: Personalet i skolen m.m.

Forskrift Opplæringslova § 14: Krav til kompetanse ved tilsetjing i undervisningsstilling

Forskrift Opplæringslova § 15: Krav om politiattest

Forskrift Opplæringslova § 14A-1: Forholdstal mellom lærarar og elevar på skolenivå

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag Udir-3-2015

Udir: Tilsetting og kompetansekrav

http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_15#%C2%A713-10
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_3#%C2%A72-1
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_1#%C2%A71-3
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_6#%C2%A75-1
https://lovdata.no/NL/lov/1998-07-17-61/%C2%A713-5
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_12
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_16
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_17
https://lovdata.no/SF/forskrift/2006-06-23-724/%C2%A714a-1
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Ovrige-tema/krav-om-relevant-kompetanse-for-a-undervise-i-fag-udir-3-2015/
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/larerkompetanse/


01.02.2019 Innsøkning vgs. særskilt inntak  (Ungdomstrinn, )

Tidspunkter og søknadsfrister

1. februar søknad om særskilt inntak, lærekandidater, full opplæring i bedrift

1. mars ordinær søknad til skole eller læreplass

Opplæringslova § 9-2: Rådgiving og skolebibliotek

Forskrift Opplæringslova § 6: Inntak til vidaregåande opplæring

Forskrift Opplæringslova § 22: Retten til nødvendig rådgiving

Vigo

01.02.2019 Kontroll av barnehagens/skolens lager av jod-tabletter  (Barnetrinn, Ungdomstrinn, Kommunal barnehage)

Tabletter kjøpes inn av skolen og barnehagen og byttes ut hvert 4. år.

Informasjon og skjema for jod-tabletter

25.02.2019 Felles personalmøte mellom barnehage/skole  (Barnetrinn)

Minst småskoleteamet og ped.ledere for de eldste barna i barnehagen må delta.

Her skal det avklares forventninger til hverandre, med spesielt fokus på hva barnehagen jobber med, og hva 

skolen forventer at barnehagen har jobbet med.

Opplæringslova § 13-5: Plikt til å samarbeide med barnehagen om overgangen til skolen

25.02.2019 Foreldresamtaler - vår  (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

Foreldre har minst to ganger i året rett til en planlagt og strukturert samtale med kontaktlæreren om hvordan 

eleven arbeider daglig, og eleven sin kompetanse i fagene. I tillegg skal kontaktlæreren samtale med foreldre om 

utviklingen til eleven i lys av opplæringslova § 1-1, generell del og prinsipper for opplæringen i læreplanverket. 

Samtalen skal klargjøre hvordan eleven, skolen og foreldre skal samarbeide for å legge til rette for læringen og 

utviklingen til eleven. Eleven kan være med i samtalen med foreldrene. Når eleven har fylt 12 år, har han eller 

hun rett til å være med i samtalen. Samtalen kan sees i sammenheng med samtalen med eleven etter § 3-11 

tredje ledd og halvårsvurdering i fag etter § 3-13. 

Opplæringslova § 2-3: Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa

Forskrift Opplæringslova § 20-3: Foreldresamarbeid i grunnskolen

Info fra Utdanningsdirektoratet om Foreldresamarbeid og innholdet i Forskrift til Opplæringslova §20

Individuell vurdering Udir-5-2016

25.02.2019 Innmelding (eksamen) i eksamensadministrasjonssystemet  (Ungdomstrinn)

Frist registering i PAS er 1.mars.

Meld på elevene. Utdanningsdirektoratet presiserer at påmelding føreset at trekkinga av elevar er gjord på 

førehand.

Skoler med kandidater som trenger ekstra materiell bestiller dette gjennom PAS eksamen  innen 1.mars .

Ved påmelding i norsk må skolen vite hvem som har fritak for karakter i skriftlig sidemål, og melde disse opp i 

egen kode (se info fra Udir)

 

Forskrift Opplæringslova § 3-25: Generelle føresegner

Utdanningsdirektoratet: Eksamen

Udir: Eksamensadministrasjonssystemet

http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_10#%C2%A79-2
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_7
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_24
https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo
http://riskmanager/oppvekst/Fellesdokumenter/Informasjon og reservasjonsskjema jod-tabletter i skole og barnehage.docx
https://lovdata.no/NL/lov/1998-07-17-61/%C2%A713-5
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_2#%C2%A72-3
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_22#%C2%A720-3
http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Laringsmiljo/Udir-7-2010-Foreldresamarbeid-i-grunnskolen-og-videregaende-opplaring/
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vurdering/individuell-vurdering-udir-5-2016/
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4#%C2%A73-25
http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/
https://eksamen.udir.no/


01.03.2019 Innsøkning videregående skole  (Ungdomstrinn, )

Tidspunkter og søknadsfrister

1. februar søknad om særskilt inntak, lærekandidater, full opplæring i bedrift

1. mars ordinær søknad til skole eller læreplass

Opplæringslova § 9-2: Rådgiving og skolebibliotek

Forskrift Opplæringslova § 6: Inntak til vidaregåande opplæring

Forskrift Opplæringslova § 22: Retten til nødvendig rådgiving

Retten til nødvendig rådgiving Udir-2-2009

Vigo

01.03.2019 SFO opptak  (Barnetrinn)

Sende ut melding om opptak for neste skoleår

Opplæringslova § 13-7: Skolefritidsordninga

Forskrift Opplæringslova § 15: Krav om politiattest

Udir: Regelverk for skolefritidsordningen (SFO)

03.03.2019 Kartleggingsprøver 1.- 3.trinn, informasjon og registrering  (Barnetrinn, )

Husk:

Kontroller at kontaktinformasjonen i GSI er rett (adresse og e-postadresse).

Gjør deg kjent med hvilke obligatoriske prøver som skal gjennomføres til hvilken tid.

Bestill evt. frivillige kartleggingsprøver.

Informere lærerne om gjennomføringen av kartleggingsprøvene.

Sørg for at lærerne er kjent med veiledningsmateriellet.

Kontroller at skolen har fått prøvepakke med rett tall på prøveheftene og i rett målform.

Ta vare på brukernavn og passord som står i følgebrevet til skolelederen. Det blir sendt til skolene 

sammen med prøveheftene.

Avklar sted og tidspunkt for gjennomføring av prøvene.

Send informasjon til elevene og deres foresatte om gjennomføring av prøvene (Udir. har laget forslag til 

brev, se lenke under)

Følg med på Utdanningsdirektoratets nettside for å få oppdatert informasjon i forkant av 

prøvegjennomføringene.

Sørg for at elever som har behov for det, får spesiell tilrettelegging.

Opplæringslova § 1-3: Tilpassa opplæring

Opplæringslova § 5: Spesialundervisning 

Utdanningsdirektoratet: Kartleggingsprøver

15.03.2019 SFO søknadsfrist - behandle søknader  (Barnetrinn)

Opplæringslova § 13-7: Skolefritidsordninga

Udir: Regelverk for skolefritidsordningen (SFO)

15.03.2019 Anbefaling til foresatte om sykling til skolen  (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

Skolen gir årlig, i samarbeid med FAU anbefalinger til foresatte om 

sykling til skolen j.fr. trafikksikkerhetsplan

31.03.2019 Medarbeidersamtaler  (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Kartlegging av behov for kompetanseutvikling

Opplæringslova § 10-8: Kompetanseutvikling

Utdanningsdirektoratet: Etter- og videreutdanning

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag Udir-3-2015

http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_10#%C2%A79-2
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_7
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_24
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Skoleeiers-ansvar/Udir-2-2009-Retten-til-nodvendig-radgiving/
https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_15#%C2%A713-7
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_17
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Leksehjelp/Regelverk-for-skolefritidsordningen-SFO/
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_1#%C2%A71-3
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_6
http://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/kartlegging-gs/
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_15#%C2%A713-7
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Leksehjelp/Regelverk-for-skolefritidsordningen-SFO/
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_12#%C2%A710-8
http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Ovrige-tema/krav-om-relevant-kompetanse-for-a-undervise-i-fag-udir-3-2015/


31.03.2019 Vernerunden er gjennomført  (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Hver skole skal ha en egen internkontroll for å se til at det fysiske miljøet på skolen er i samsvar med og 

tilfredsstiller myndighetenes krav. Disse kravene til skolens fysiske miljø finnes i ?Forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler? og i den veiledningen som Sosial- og helsedirektoratet har utformet til denne 

forskriften. I forskriften ligger det også at skolen må kunne dokumentere at det fysiske miljøet tilfredsstiller 

kravene som er stilt.

Forskrift om miljørettet helsevern

Opplæringslova § 9-5: Skoleanlegga

Opplæringslova § 9A: Elevane sitt skolemiljø 

Forskrift Opplæringslova § 12: Tryggleik for elevane

Utdanningsdirektoratet: Fysisk miljø

Veileder for et bedre fysisk innemiljø

Miljo-og-helse-i-skolen-Veileder-til-forskrift-om-miljørettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler-IS-20

Utdanningsnytt.no-De seks mest alvorlige feilene på norske lekeplasser.pdf (Artikkel fra bladet Utdanning)

01.04.2019 Rapportering på resultater kartleggingsprøver 1.-4.trinn  (Barnetrinn)

Skolene skal hvert år rapportere resultatene fra kartleggingsprøvene på 1.-4.trinn til skoleeier, samt legge frem 

oversikt over tiltakspakke, knyttet til tiltak som iverksettes for elever som ligger på eller under kritisk grense.

 

30.04.2019 Rapportering statistikk for grunnskolebibliotek  (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

statistikkrapportering skolebibliotek 

Lovhjemmel 

06.05.2019 Minoritetsspråklige elever - kartlegging  (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

Fra Utdanningsdirektoratet:

- Som rektor skal du sørge for at skolen kartlegger minoritetsspråklige elevers norskferdigheter før det fattes 

enkeltvedtak om særskilt språkopplæring.

- Som rektor må du sørge for at skolen har en skriftlig implementert rutine som sikrer at det også blir foretatt en 

vurdering av om en elev, i tillegg til særskilt opplæring i norsk, har behov for morsmålsopplæring, tospråklig 

fagopplæring eller begge deler.

- Som rektor må du sørge for at elever med særskilt språkopplæring får jevnlige kartlegginger av sine 

norskferdigheter underveis i opplæringen.

- Som rektor må du fatte enkeltvedtak om opphør av den særskilte språkopplæringen når det underveis vurderes 

at en elev kan overføres til ordinær opplæring.

 

Forvaltningsloven Kap. IV

Opplæringslova § 2-8: Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

NAFO: Kartleggingsverktøy

13.05.2019 Faglærerrapport  (Ungdomstrinn)

Opplæringslova § 2-3: Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa

Forskrift Opplæringslova § 3: Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Utdanningsdirektoratet: Vurdering

Individuell vurdering Udir-5-2016

http://lovdata.no/forskrift/1995-12-01-928
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_10#%C2%A79-5
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_14
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/laringsmiljo/#96985
http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2013/09/veileder-for-et-bedre-fysisk-innemilo.pdf
https://www.1310.no/files/2015/05/miljooghelseiskolenveiledertilforskriftommiljorettethelsevernibarnehagerogskoleris2073.pdf
https://www.1310.no/files/2015/11/utdanningsnytt_noher_er_de_seks_mest_alvorlige_feilene_pa_norske_lekeplasser-b.pdf
https://bibliotekutvikling.no/statistikk/statistikkrapportering
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1987-01-05-2
http://www.lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_2#%C2%A72-8
http://nafo.hioa.no/grunnskole/kartleggingsverktoy/
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_2#%C2%A72-3
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vurdering/individuell-vurdering-udir-5-2016/


18.05.2019 Enkeltvedtak for spesialundervisning neste skoleår er fattet  (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

Vedtak om spesialundervisning fattes for neste skoleår i de tilfellene der sakkyndig vurdering foreligger, og 

sendes til foresatte. Foresatte bør få rimelig med tid til å sende en evt. klage før sommerferien (klagefrist er 3 

uker).

Før det blir truffet enkeltvedtak om spesialundervisning, skal det innhentes samtykke fra foreldrene/eleven, jf. 

opplæringsloven § 5-4 annet ledd. Dersom samtykke ikke gis, skal det ikke treffes enkeltvedtak om 

spesialundervisning. Som rektor må du sørge for at skolen har en skriftlig rutine som sikrer at eleven/foreldrene 

får mulighet til å uttale seg om innholdet i den sakkyndige vurderingen før enkeltvedtak fattes.

Eit vedtak om spesialundervisning skal vere så klart og fullstendig at det ikkje er tvil om kva for opplæringstilbod 

eleven skal få. Eit vedtak som berre tildelar eleven ein viss timeressurs utan å fastsetje nærmare kravet til 

innhaldet i eller den organisatoriske gjennomføringa av opplæringa, er ikkje nok.

Som rektor skal du alltid fatte enkeltvedtak om spesialundervisning etter at sakkyndig vurdering er gjennomført - 

også hvis du avslår å gi spesialundervisning.

 

Når du som rektor ikke følger det PPT tilrår i den sakkyndige vurderingen, må du begrunne hvorfor du likevel 

mener at eleven får et opplæringstilbud som oppfyller retten til spesialundervisning.

 

Ved utformingen av enkeltvedtaket må du som rektor passe på å oppfylle forvaltningslovens krav til 

saksbehandlingen ved enkeltvedtak.

 

Som rektor må du alltid begrunne enkeltvedtaket, og opplyse om forvaltningslovens klageregler og partenes rett 

til å se sakens dokumenter.

 

Som rektor må du i enkeltvedtaket om innvilgelse av spesialundervisning:

 

? sikre at det står hvor mange timer med spesialundervisning eleven skal ha. Det må også gå fram dersom det 

blir gjort avvik fra fag- og timefordelingen.

 

? beskrive innholdet i spesialundervisningen. Det må stå hvilke fag spesialundervisningen omfatter, om det skal 

gjøres avvik fra læreplanverket og eventuelt hvilke avvik dette er.

 

? si noe om hvordan spesialundervisningen skal organiseres.

 

? si hvem som skal gi spesialundervisningen

Elever som helt eller delvis mangler tale og har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) skal få 

benytte egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i opplæringen. Dette kan for 

eksempel være tegnspråk, grafiske symbol, kommunikasjonsbøker, tematavler, talemaskiner, mm. Dersom slike 

elever har krav på spesialundervisning skal dette inkludere opplæring i bruk av alternativ og supplerende 

kommunikasjon.

I saker der sakkyndig vurdering kommer i løpet av skoleåret, fattes vedtak fortløpende.

Se Veilederen (lenken under) for mer informasjon om reglene og saksgangen.

 

Forvaltningsloven §11a

Forvaltningsloven § 17

Forvaltningsloven § 18

Forvaltningsloven § 19

Forvaltningsloven § 23, 24, 25

Forvaltningsloven § 27

Opplæringslova § 5: Spesialundervisning 

Forskrift Opplæringslova § 3-20: Fritak frå vurdering med karakter for elevar med individuell opplæringsplan

Forskrift Opplæringslova § 3-22: Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål

Opplæringslova § 2-16: Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

Udir: Info om spesialundervisning

Veilederen Spesialundervisning

http://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A711a
http://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A717
http://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A718
http://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A719
http://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A723
http://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A727
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_6
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4#%C2%A73-20
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4#%C2%A73-22
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_2#%C2%A72-16
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/


20.05.2019 Gjennomføre skriftlig eksamen  (Ungdomstrinn)

Se lenken til Utdanningsdirektoratet (under) for info om gjennomføring av eksamen.

Opplæringslova § 2-3: Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa

Forskrift Opplæringslova § 3-24: Fritak frå eksamen

Forskrift Opplæringslova § 3-25: Generelle føresegner

Utdanningsdirektoratet: Eksamen

23.05.2019 Drøfte resultatene av nasjonale kartleggingsprøver, 1.-3. trinn  (Barnetrinn)

Rektor har ansvar for analyse av resultatene, drøfting i kollegiet og at evt. tiltak for elever som skårer under 

bekymringsgrensen iverksettes.

Elever og foreldre skal få tilbakemelding om resultatene fra kartleggingsprøvene.

Oppmuntre lærerne til å ta i bruk veiledningsmateriellet for å følge opp prøveresultatene i klasserommet. 

Intensjonen er at mange av disse forslag kan gjennomføres uten store endringer i opplæringen.

Opplæringslova § 1-3: Tilpassa opplæring

Opplæringslova § 5: Spesialundervisning 

Utdanningsdirektoratet: Kartleggingsprøver

24.05.2019 Årsrapporter spesialundervisning  (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

Det er et krav i § 5-5 annet ledd at skolen skal utarbeide en årsrapport for alle elever 
med spesialundervisning og IOP. Årsrapporten skal gi en skriftlig oversikt over den 
opplæringen eleven har fått, og en vurdering av utviklingen til eleven.  Vurderingen 
av tiltakene og elevens utvikling må gjøres i forhold til IOP?en, og holdes opp mot 
den sakkyndige vurderingen. 

Det er behov for å tenke gjennom følgende:

Hvordan har elevens opplæring vært ? hva har vært bra og mindre bra i 
opplæringen?
Hvordan har elevens utvikling vært sett i forhold til oppsatte mål i IOP?en?
Er de oppsatte målene fortsatt relevante eller er det behov for å justere dem?
Er det fortsatt behov for spesialundervisning?
Hvordan bør det videre arbeidet legges opp? Bør det gjøres justeringer i 
opplegget for øvrig?

Sendes foresatte med kopi til skoleeier og PPT

 

Opplæringslova § 5: Spesialundervisning 

Udir: Info om spesialundervisning

Veilederen Spesialundervisning

Individuell vurdering Udir-5-2016

http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_2#%C2%A72-3
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4#%C2%A73-24
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4#%C2%A73-25
http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_1#%C2%A71-3
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_6
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/kartlegging-gs/
http://www.lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vurdering/individuell-vurdering-udir-5-2016/


24.05.2019 Elevsamtaler - vår  (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

Som en del av underveisvurderingen er det innført krav om minst én planlagt samtale med elevene hvert halvår 

fra 1. årstrinn. Samtalen skal

handle om elevens faglige utvikling. Kontaktlærer har ansvaret for samtalen, men rektor kan delegere dette 

ansvaret til faglærer dersom det er

mer hensiktsmessig. Samtalen kan gjennomføres i forbindelse med samtalen med foreldrene og/eller 

halvårsvurderingen.

Alle elever skal ha halvårsvurdering uten karakter fra 1. årstrinn. Halvårsvurdering skal gis som en muntlig 

og/eller skriftlig beskrivelse med

informasjon om faglig ståsted og om hvordan eleven kan øke kompetansen sin.

Fra 8. trinn har alle elever, i tillegg til rettighetene over, rett til å få karakter i forbindelse med halvårsvurdering i 

fag, i orden og i oppførsel og rett til å få vite hva som er vektlagt i fastsettingen av standpunktkarakteren.

Fra Utdanningsdirektoratet:

- Som rektor må du sørge for at skolen har en skriftlig implementert rutine som sikrer at elevens rett til 

halvårsvurdering og eventuell årsrapport blir oppfylt.

- Rutinen må sikre at halvårsvurderingen/årsrapporten gir informasjon både om elevens nåværende kompetanse 

og hva eleven kan gjøre for å øke sin kompetanse.

 

- Som rektor må du sørge for at faglærerne gjennomfører halvårsvurderinger for alle elevene, også for elever 

med spesialundervisning.

 

Opplæringslova § 2-3: Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa

Forskrift Opplæringslova § 3-11: Undervegsvurdering

Utdanningsdirektoratet: Vurdering

Individuell vurdering Udir-5-2016

25.05.2019 Obligatorisk ferdighetsprøve i svømming  (Barnetrinn)

Fra skoleåret 2017/18 blir det obligatorisk å gjennomføre en ferdighetsprøve i svømming for elever på 1.- 4. 

årstrinn. Øvelsene tar utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen for kroppsøving og skal gjennomføres 

som en del av opplæringen i løpet av 1.- 4. årstrinn. Formålet med ferdighetsprøven er å styrke 

svømmeopplæringen slik at elevene blir svømmedyktige innen 4. trinn.

Øvelsene har en progresjon fra det enkle til det komplekse. Det er derfor ikke hensikten at øvelsene skal 

gjennomføres samlet på slutten av 4. årstrinn. Ferdighetsprøven kan brukes som en del av et pedagogisk 

opplegg i opplæringen for å sikre progresjon og tilpasset opplæring.

Se lenken under for mer informasjon.

Udir: Obligatorisk ferdighetsprøve i svømming

Svømmedyktig.no

31.05.2019 Vurdering av forsvarlig system  (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

Innspill til nødvendig revidering av kommunens system for å avdekke og vurdere om opplæringslovens krav blir 

oppfylt, sendes til rådmannen

Opplæringslova § 13-10: Ansvarsomfang

Forskrift Opplæringslova § 2-1: Skolebasert vurdering

Forskrift Opplæringslova § 2-2: Rapportering frå kommunen og fylkeskommunen

Veileder Forsvarlig System (Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» fra Utdanningsdirektoratet)

http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_2#%C2%A72-3
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4#%C2%A73-11
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vurdering/individuell-vurdering-udir-5-2016/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/veiledning-til-lp/svomme-og-livredningsopplaring/forste-til-fjerde-arstrinn/ferdighetsprove-i-svomming/
http://svommedyktig.no/om-opplaringen/
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_15#%C2%A713-10
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_3#%C2%A72-1
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_3#%C2%A72-2
https://www.1310.no/files/2010/10/veileder_forsvarlig_system.pdf


01.06.2019 Evaluering skoleåret  (Barnetrinn, Ungdomstrinn, Voksenopplæring)

Før skoleåret er ferdig skal det gjennomføres evaluering skolens arbeid med elevens utbytte av opplæringen.

Også andre egenvurderingsverktøy på Udir sine sider kan benyttes.

Ut fra evalueringen oppsummeres hvilke områder man må jobbe mer med kommende skoleår, disse områdene 

meldes også inn til skoleeier.

 

17.06.2019 Gjennomføre muntlig eksamen  (Ungdomstrinn)

Standpunktkarakteren i faget må settes før eleven tar eksamen i det faget, slik at eksamenskarakteren ikke har 

påvirkning på standpunktkarakteren.

Opplæringslova § 2-3: Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa

Forskrift Opplæringslova § 4-22: Lokalt gitt eksamen i grunnskolen

Forskrift Opplæringslova § 5-10: Klage på karakter ved munnleg eksamen. Klageinstans og klagebehandling

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-2-2018

Udir: Eksamen

24.06.2019 Revisjon av forsvarlig system  (Barnetrinn, Ungdomstrinn, Voksenopplæring)

Enhetsleder informerer skolene om evt. endringer i kommunens system.

Nødvendige endringer kan også bli gjort i løpet av året.

Opplæringslova § 13-10: Ansvarsomfang

Forskrift Opplæringslova § 2-1: Skolebasert vurdering

Forskrift Opplæringslova § 2-2: Rapportering frå kommunen og fylkeskommunen

Veileder Forsvarlig System (Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» fra Utdanningsdirektoratet)

14.07.2019 Tegn på god praksis i Fauskeskolen  (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

Skolen, teamene og den enkelte gjennomfører egenvurdering innenfor et valgt område - Tegn på god praksis.

Ut fra resultatet utarbeider skolen, teamet og den enkelte en aksjonsplan for hvordan det skal jobbes for å utvikle 

praksisen.

Tegn på god praksis i Fauskeskolen.docx

http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_2#%C2%A72-3
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_5#%C2%A74-22
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_6#%C2%A75-10
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/eksamen/trekkordning-ved-eksamen-for-grunnskole-og-videregaende-opplaring-udir-2-2018/
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_15#%C2%A713-10
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_3#%C2%A72-1
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_3#%C2%A72-2
https://www.1310.no/files/2010/10/veileder_forsvarlig_system.pdf
https://www.1310.no/files/2019/04/tegn_pa_god_praksis_i_fauskeskolen.docx


VEI LE D E R I N TE N SI V OP P LÆRI N G
- Kartlegging, bekymring, tiltak og evaluering

§ 1-4.Tidleg innsats på 1. til 4. trinn
På 1. til 4. årstrinn skal skolen sørgje for at elevar som står i fare for å bli hengande etter i
lesing, skriving eller rekning, raskt får eigna intensiv opplæring slik at forventa progresjon
blir nådd. Om omsynet til eleven sitt beste talar for det, kan den intensive opplæringa i ein
kort periode givast som eineundervisning.

Veilederen beskriver hvilken kartlegging som skal foretas, når man skal være bekymret og
hvilke tiltak som skal iverksettes. Det er et eget registreringsskjema som skal benyttes
som dokumentasjon og evaluering av effekt i forhold til de tiltak som iverksettes.

Trinn Kartlegging Bekymring Tiltak Evaluering/

evalueringsskjema

Alle Elevens

psykosiale-kontekt

er det faktorer i

omgivelsene som

påvirker elevens

mulighet for

læring.

Samtale med

foresatte

Observasjon i

klasserommet

Kartlegging av

elevgruppen,

sosiolgram

Opprettholden faktorer

Sosialt

Emosjonelt

Motivasjon

Avklares med PPT

Bh TRAS Slutten av

barnehage,

begynnelse av

1.trinn, hvis barnet

ikke har noen som

helst interesse av

skriftlig arbeid.

Skrivedans

1. Obligatorisk lesetest

(Vår)

Regning (frivillig), men

skal tas.

Bokstavprøven

Carlsten

Salto oppstartsprøve

Hvis eleven ikke

kan alle lydene

fram til påske

1.trinn.

I-mal

Tilpasse nivå og

mengde

Læringsstiler

Læringsstrategier

Aski Raski (lyd-

symbol)

Skjema
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Aski Raski-test for 

1.trinn 

 

Skrivedans 

Øyemotorisk trening 

Samarbeid med 

hjemmet 

2. 

 

 

 

Obligatorisk lesetest 

Obligatorisk test i 

regning 

Carlsten 

Aski Rasi-test for 

2.trinn 

 

Hvis avkodingen 

ikke er  

automatisert og 

leseflyt ikke 

oppnås. 

Aski Raski 

Relemo 

Tilpasse nivå og 

mengde 

Læringsstiler 

Læringsstrategier 

Repetert lesing 

Korlesing 

Høyfrekvente ord 

Øyemotorisk trening 

Samarbeid med 

hjemmet 

Skjema 

3. 

 

 

 

Obligatorisk lesetest 

Obligatorisk test i 

regning 

Engelsk/digital, frivillig, 

men skal tas. 

Ordkjedetest 

Carlsten 

Aski Raski-test for 

3.trinn 

Manglende 

lesestrategier for å 

forstå innholdet i 

en tekst. 

For lav 

lesehastighet 

Aski Raski 

Relemo 

Tilpasse nivå og 

mengde 

Læringsstiler 

Læringsstrategier 

Repetert lesing 

Korlesing 

Høyfrekvente ord 

Ordlenker 

Øyemotorisk trening 

Samarbeid med 

hjemmet 

Skjema 

4. 

 

 

 

Digitale ferdigheter, 

frivillig, men skal tas. 

Carlsten 

Aski Rasi-test for 

4.trinn 

Manglende 

lesestrategier for å 

forstå innholdet i 

en tekst. 

For lav 

lesehastighet 

Aski Raski 

Relemo 

Tilpasse nivå og 

mengde 

Læringsstiler 

Læringsstrategier 

Repetert lesing 

Korlesing 

Høyfrekvente ord 

Skjema 



Fauske kommune // veileder intensiv opplæring  - Kartlegging, bekymring, tiltak og evaluering // Side 3 

Ordlenker 

Øyemotorisk trening 

Samarbeid med 

hjemmet 
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1. Innledning 

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

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. 

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 
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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. 
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2. Sammendrag 
Tilstandsrapporten skal behandles i fagdag og oppvekst og kulturutvalget 2. mai hvor 
elever, foreldre, OPKU og representanter fra skole og organisasjoner vil være til stede 
under fagdagen. Tilstandsrapporten er utgangspunkt for refleksjon og kommentarer 
med de møtende parter. Endelig tilstandsrapport behandles i kommunestyret 16. mai 
2019. 
 
Lærertettheten på barnetrinnet er fortsatt høyere enn snittet for nasjon og 
sammenlignbare kommuner. For ungdomstrinnet er lærertettheten økt noe fra i fjor, 
noe som henger sammen med behov for flere klassedelinger. Høy lærertetthet på 1.-
7.trinn må sees opp mot dagens struktur, og dette vil endre seg noe kommende 
skoleår som følge av strukturendringen.  
 
Elevundersøkelsen viser at frekvensen av mobbing har gått opp for 7. trinn sin del, noe 
den også gjorde i fjor. Tallene for 10. trinn er i en positiv utvikling sammenlignet med 
de 2 foregående årene. Det er viktig at arbeidet med forebygging, avdekking og tiltak 
mot mobbing videreføres. Fauske kommune har deltatt i en landsomfattende satsing 
som heter: Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Viktige element i denne satsingen 
har vært forebygging og håndtering av mobbing, og vekt på viktigheten av gode 
relasjoner i skolen. Alle skolene har tatt i bruk «mitt valg» som har forebygging av 
mobbing som sitt hovedmål.  
 
Elevundersøkelsen viser at 7. trinn skårer litt lavere enn fjoråret.10. trinn har en 
signifikant forbedring fra året før på 0,3 poeng. 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. Resultatene for 
9.trinn fremkommer også i rapporten, da disse viser at Fauske kommune ligger 
tilnærmet nasjonalt nivå. Fauske kommune ligger fortsatt bak nivået til Nordland fylke 
og nasjon på 5. og 8.trinn. Kommunen har for mange elever som presterer på lave 
nivå og for få som presterer på høye nivå.  
 
Kommunen som skoleeier følger opp alle skoler i arbeidet med nasjonale prøver. 
Fokuset er på forberedelse, gjennomføring og etterarbeid knyttet til prøvene. Fortsatt 
er det slik at det er forskjeller mellom skolene i kommunen. Det er etablert nettverk 
med fokus på lesing for alle lærere på 1.-4.trinn skoleåret 18-19. 
Skoleadministrasjonen har en klar opplevelse av at skolene tar grunnleggende 
ferdigheter på alvor og jobber godt for nivåheving. 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 bak fylket som igjen ligger 
litt bak det nasjonale snittet. Eksamenskarakterene våren 2018 viser at Fauske 
kommune ligger likt med nasjonen i norsk, matematikk viser en fremgang fra tidligere 
år, mens det i engelsk er noe tilbakegang fra tidligere år.  
 
De aller fleste elevene i Fauske kommune starter på videregående utdanning etter 
avsluttet grunnskole. Prosentandelen har over år forholdt seg relativt stabil.    
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3. Hovedområder og indikatorer 

3.1 Elever og undervisningspersonale 
 

3.1.1 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 
Øke andel undervisningspersonale med godkjent utdanning. 

 

Fauske kommune skoleeier | Fordelt på periode | Offentlig eierform 

Indikator og nøkkeltall  2014-
15 

2015-
16 

2016-
17 

2017-
18 

2018-
19 

Tallet på elever 1 096 1 080 1 076 1 041 1 042 

Årsverk for undervisningspersonale 123,2 121,4 133,6 133,5 133,7 

Andel undervisning gitt av 
undervisningspersonale med godkjent 
utdanning 

96,8 95,5 86,3 88,1 87,0 

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

Prosentvis reduksjon i andel undervisningspersonale som ikke har godkjent utdanning 
henger sammen med krav om 30 og 60 studiepoeng for å undervise i basisfagene 
matematikk, norsk og engelsk. Fauske kommune har en plan for etterutdanning av 
lærere for å imøtekomme kommende krav. Den støste andelen som ikke har godkjent 
utdanning underviser på 1.-4.trinn.  

Samlet sett har ikke skolene i Fauske redusert antall årsverk for 
undervisningspersonalet. Dette har flere årsaksforklaringer: Behov for deling av 
klasser, konvertering av assistentressurs til lærerressurs. I tillegg er det oppdaget en 
feilføring i GSI som utgjør 2 stillinger. 

3.1.2 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. 

Lokale mål 
Lærertetthet som ivaretar den enkelte elevs behov for tilfredstillende undervisning 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform 

 

 

 

 

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

Lærertetthet i ordinær undervisning  

Fauske kommune skoleeier 15,2 14,6 12,5 12,6 11,5 

Kommunegruppe 12 14,1 14,1 14,0 14,0 13,9 

Nordland fylke 14,3 14,3 14,3 13,9 13,9 

Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4 

Fauske kommune skoleeier, Grunnskole, Lærertetthet, Offentlig, Alle trinn, Begge 
kjønn 
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Lærertetthet 1.-7.trinn

Fauske kommune skoleeier Kommunegruppe 12 Nordland fylke Nasjonalt
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Lærertetthet 8.-10.trinn

Fauske kommune skoleeier Kommunegruppe 12 Nordland fylke Nasjonalt
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Skoleeiers egenvurdering 

Høy lærertetthet i 1.-4. klasse henger sammen med dagens struktur, hvor vi har flere 
klasser med få elever. Lærertettheten på ungdomstrinnet ligger tilnærmet likt fylket og 
sammenlignbare kommuner i vår kommuegruppe.  

3.2 Læringsmiljø 
 

3.2.1 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. 

 Andel elever som mobbes (prosent): Se egne diagram. 

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntaket er andel mobbet som er i 
prosent. 

Lokale mål 
Resultater på nasjonalt nivå eller bedre. 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform 7.trinn 

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

Støtte fra lærerne  

Fauske kommune skoleeier 4,4 4,1 4,5 4,2 4,2 

Kommunegruppe 12 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

Nordland fylke 4,4 4,3 4,4 4,4 4,4 

Nasjonalt 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

Vurdering for læring  

Fauske kommune skoleeier 3,9 3,7 4,0 3,7 3,8 

Kommunegruppe 12 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

Nordland fylke 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 

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

Læringskultur  

Fauske kommune skoleeier 4,0 3,7 4,2 3,9 3,9 

Kommunegruppe 12 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Nordland fylke 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 

Nasjonalt 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0 

Mestring  

Fauske kommune skoleeier 4,1 4,0 4,0 4,1 3,9 

Kommunegruppe 12 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 

Nordland fylke 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Nasjonalt 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

Elevdemokrati og medvirkning  

Fauske kommune skoleeier 3,7 3,6 3,9 3,6 3,8 

Kommunegruppe 12 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

Nordland fylke 3,7 3,7 3,8 3,7 3,8 

Nasjonalt 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

Fauske kommune skoleeier, Grunnskole, Elevundersøkelsen, Offentlig, Trinn 7, 
Begge kjønn 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform 10. trinn 

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

Støtte fra lærerne  

Fauske kommune skoleeier 3,9 4,0 3,9 3,7 3,9 

Kommunegruppe 12 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 

Nordland fylke 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 

Nasjonalt 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Vurdering for læring  

Fauske kommune skoleeier 3,3 3,5 3,2 3,0 3,4 

Kommunegruppe 12 3,2 3,3 3,2 3,3 3,3 

Nordland fylke 3,2 3,3 3,2 3,3 3,4 

Nasjonalt 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 

Læringskultur  

Fauske kommune skoleeier 3,6 3,6 3,7 3,4 3,7 

Kommunegruppe 12 3,5 3,7 3,7 3,7 3,8 

Nordland fylke 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 

Nasjonalt 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 

Mestring  

Fauske kommune skoleeier 3,9 4,0 3,9 3,9 3,9 

Kommunegruppe 12 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

Nordland fylke 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

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

Elevdemokrati og medvirkning  

Fauske kommune skoleeier 3,2 3,5 3,2 3,1 3,5 

Kommunegruppe 12 3,1 3,3 3,3 3,3 3,4 

Nordland fylke 3,2 3,3 3,3 3,3 3,4 

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

Fauske kommune skoleeier, Grunnskole, Elevundersøkelsen, Offentlig, Trinn 10, 
Begge kjønn 
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Skoleeiers egenvurdering 

Resultatene på elevundersøkelsen for 7. trinn er relativt like de kommunenen hadde i 
fjor. Størst avvik fra fjoråret vises på indikatoren elevdemokrati som har en forbedring 
på 0,2 poeng, mens mestring skårer 0,2 lavere enn i fjor. Sammenligning med nasjon 
viser at Fauske kommune på de utvalgte indikatorene i tilstandsrapporten skårer 0,15 
svakere enn nasjon. 

For 10. trinn viser elevundersøkelsen at alle indikatorene er forbedret fra i fjor. I snitt er 
forbedringen sammenlignet med fjoråret 0,3 poeng. Bare indikatoren mestring er på 
sammen nivå som i fjor. Fauske kommune ligger helt på høyde med nasjon for 10. 
trinn. 

Skolene som gjennomfører elevundersøkelsen har rutiner på gjennomgang av 
resultatene både med personalet, elevene og foresatte. Resultatene vurderes og tiltak 
iverksettes på områder som fremkommer i fellesskap. De øvrige skolene i kommunen 
blir gjort kjent med resulatene og kan starte tidlig for å øke måloppnåelsen på 
måletidspunktene 7. og 10.trinn. Selv om skolene bare er pålagt gjennomføring av 
elevundersøkelsen på 7. og og 10.trinn, så gjennomføres denne også på de øvrige 
trinnene på skolene fra 5.klasse. Det gir skolene et godt bilde av elevenes opplevelser 
av skolehverdagen, og mulighet til forbedring av praksis.  

3.2.2 Mobbing på skolen (prosent) 
Mobbing på skolen viser andelen elever som opplever å bli mobbet på skolen 2 eller 3 
ganger i måneden eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing 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 på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli 
mobbet. 

Lokale mål 
Fauske kommune jobber mot en nullvisjon der ingen barn skal utsettes for mobbing. 

 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform 7.trinn 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 

Mobbing på skolen (prosent)  

Fauske kommune skoleeier 4,2 10,2 11,3 

Kommunegruppe 12 7,8 7,6 6,7 

Nordland fylke 8,2 8,3 8,1 

Nasjonalt 7,1 7,2 6,9 
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Fauske kommune skoleeier, Grunnskole, Mobbing på skolen (prosent), Offentlig, Trinn 
7, Begge kjønn 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform 10.trinn 

Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 

Mobbing på skolen (prosent)  

Fauske kommune skoleeier 10,8 15,9 8,6 

Kommunegruppe 12 9,5 8,4 6,3 

Nordland fylke 8,3 8,4 6,8 

Nasjonalt 7,7 8,3 7,0 

Fauske kommune skoleeier, Grunnskole, Mobbing på skolen (prosent), Offentlig, Trinn 
10, Begge kjønn 

 

Skoleeiers egenvurdering 

Resultatene viser at vi som kommune ikke har klart å redusere prosentandelen elever 
som blir mobbet på 7. trinn. For 10. trinn ser vi at færre elever enn tidligere blir mobbet. 
Alle skoler jobber med mitt valg og klasseledelse og relasjoner. Skoleåret 2018-19 har 
det vært jobbet med boken «se eleven innenfra» blant alle ansatte i skolene. Det har 
også vært fokus på hvordan skolene skal forebygge, oppdage og iverksette tiltak  
knyttet til mobbing. Rutiner knyttet til dette er en del av skolenes internkontrollsystem i 
1310.no. Gjennom de prosessene skolene jobber med, har kommunen en forventning 
om å redusere prosentandelen elever som blir mobbet i årene fremover. Samarbeid 
med foreldrene dras også frem som et viktig punkt for å minske andelen elever som 
opplever å ikke ha det bra på skolen.  

3.2.3 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 
Fauske kommune jobber mot en nullvisjon for mobbing. 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform 

I

llustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

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

Illus

trasjonen er hentet fra Skoleporten 

 

 

Skoleeiers egenvurdering 

Årets resultater viser at vi har en høyere grad av mobbing enn landet forøvrig. Egen 
utvikling viser at kommunen har en negativ utvikling for 7. trinn. For 10.trinn blir det 
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stadig færre elever som mobbes. Gjennom «Mitt valg» og jobbing med boka «Se 
eleven innenfra» jobbes det for å bedre elevens læringsmiljø og relasjoner både 
mellom elever og mellom ansatte og elever. Skoleeier har en forventning om at 
frekvensen av mobbing gjennom disse tiltakene reduseres. Det er ikke akseptabelt at 
Fauske kommune presterer såpass svakt. 

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. 

3.2.4 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 

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 
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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 
Prestere på nasjonalt nivå eller bedre. 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform – Lesing 5.trinn 

 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform – 
Regning 5.trinn 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform – 
Engelsk 5.trinn  

 

 

 

Skoleeiers egenvurdering 

Generelt viser nasjonale prøver at vi har mange elever på nivå en og få på nivå 3, noe 
som viser seg i alle fag. Skolenes arbeid med å heve leseferdighetenepå 1.-4. trinn. 
Skoleåret 2018-19 er det satset på lesenettverk på tvers av alle skolene, samt 
lærerspesialister knyttet til begynneropplæringen. Dette er også i tråd med skolenes 
strategiplan. Satningen forventes over et par år å gi økte ferdigheter som vil gi 
ringvirkninger også i regning og engelsk. 

 

3.2.5 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. 
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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 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 
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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 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform – 
Lesing 8.trinn 

  

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform – 
Regning 8.trinn 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - 
Engelsk 

  

 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform – 
Lesing 9.trinn 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform – 
Regning 9.trinn 

 

 

Skoleeiers egenvurdering 

Nasjonale prøver for 8. trinn viser at majoriteten av elever ligger på nivå 2 og 3. 
Prosentandel elever på nivå 1 er litt høyere enn for nasjon. Resultatene viser at 
kommunen har betydelig flere elever på nivå 2 enn nasjon, samtidig har vi færre elever 
på nivå 5 og 6. Det er viktig å jobbe for å redusere antall elever på de laveste nivåene. 
Kommunen kan ikke slå seg til ro med at vi såpass få elever på de høyeste nivåene. 

Resultater for 9.trinn viser at Fauske kommune ligger tilnærmet likt landet for øvrig, det 
er dermed en stor fremgang fra 8.til 9.trinn.   

 

3.2.6 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 
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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 

Indikator og nøkkeltall  2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Norsk hovedmål skriftlig eksamen  

Fauske kommune skoleeier 2,9 3,2 3,1 2,6 3,5 

Kommunegruppe 12 3,2 3,3 3,3 3,2 3,3 

Nordland fylke 3,3 3,4 3,3 3,2 3,4 

Nasjonalt 3,4 3,4 3,5 3,4 3,5 

Norsk hovedmål standpunkt  

Fauske kommune skoleeier 3,7 3,7 3,9 3,7 3,8 

Kommunegruppe 12 3,8 3,7 3,7 3,6 3,8 

Nordland fylke 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 

Nasjonalt 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 

Matematikk skriftlig eksamen  

Fauske kommune skoleeier 2,5 2,6 2,9 3,2 3,1 

Kommunegruppe 12 2,8 2,6 3,1 3,2 3,3 

Nordland fylke 2,8 2,7 3,2 3,3 3,4 

Nasjonalt 3,0 2,9 3,3 3,4 3,6 

Matematikk standpunkt  

Fauske kommune skoleeier 3,1 3,3 3,1 3,3 3,1 

Kommunegruppe 12 3,4 3,3 3,4 3,4 3,6 

Nordland fylke 3,4 3,4 3,4 3,6 3,6 

Nasjonalt 3,5 3,5 3,5 3,6 3,7 

Engelsk skriftlig eksamen  

Fauske kommune skoleeier 3,5 3,3 3,3 3,5 3,1 

Kommunegruppe 12 3,4 3,5 3,4 3,5 3,6 

Nordland fylke 3,6 3,4 3,3 3,7 3,6 

Nasjonalt 3,7 3,7 3,6 3,8 3,7 

Engelsk skriftlig standpunkt  
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Fauske kommune skoleeier 4,0 3,8 3,9 3,5 3,5 

Kommunegruppe 12 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 

Nordland fylke 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

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

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 

 

Skoleeiers egenvurdering 

Eksamen skal fordeles jevnt i de tre skriftlige fagene over tid. I praksis innebærer det 
at ca 30 elever er opp til eksamen i hvert fag. Ut fra denne fordelingen må en regne 
med noe variasjon fra år til år. Eksamen 2018 i norsk viser det beste resultatet Fauske 
kommune har hatt i denne 5 års perioden. Resultatet er likt med gjennomsnittet for 
nasjon. I Matematikk er det en marginal tilbakegang. I engelsk er resultatet 0,3 poeng 
svakere enn fjoråret. 

Det er godt samsvar mellom elevenes eksamensresultater og standpunktkarakterer. 
Det er sammenheng med resultater på nasjonale prøver og eksamensresultater, 
systematisk arbeid med å redusere andelen elever på nivå 1 på nasjonale prøver, vil 
på sikt gi bedre eksamensresultater.  

 

3.2.7 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 

Grunnskolepoengene i Fauske er økt med 0,4 sammenlignet med året før og er på 
samme nivå som i 2015-16. Avstand til nasjonalt nivå har holdt seg relativt lik over tid. 

3.3 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 
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3.3.1 Overgangen fra grunnskole til VGO 
Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter 
uteksaminering fra grunnskolen. 

 

Lokale mål 
Få flest mulig elever over i videregående skole med sosiale ferdigheter og faglige 
kunnskaper som gjør at muligheten for å lykkes i videregående skole er stor. 
 

 

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

Indikator og nøkkeltall  2014 2015 2016 2017 2018 

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

Fauske kommune skoleeier 98,4 97,4 97,8 99 99 

Kommunegruppe 12 98,7 97,6 98,7 97,5 97,7 

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

Nasjonalt 98,3 98,3 98,4 98,1 98,0 

Fauske kommune skoleeier, Grunnskole, Overgangen fra grunnskole til VGO, Alle 
eierformer og Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn 

 

 

Skoleeiers egenvurdering 

Andel elever som er registrert i videregående skole samme år som de avslutter 
grunnskolen har holdt seg relativt jevn. Avviket over de siste 5 år er 1,2%. Det er viktig 
at hver enkelt elev etter avsluttet 10. klasse får et tilbud som er tilpasset elevens 
behov. Dette tilbudet trenger ikke nødvendigvis befinne seg i videregående skole.  
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4. System for oppfølging  

Strategiplan:  

Strategiplan for tidsrommet 2018-2022 ble vedtatt i kommunestyret i desember 2017. 
Klasseledelse og relasjoner, lesing og digitale ferdigheter er kommunens 
satsingsområder i denne perioden. Samtlige skoler og lærere har vært delaktige i 
nettverksarbeid. Kommunen har kjøpt inn boka «se eleven innenfra». Boka er et viktig 
bidrag i arbeidet med felles praksis i Fauske skolen og har blitt fulgt opp i nettverk for 
Klasseledelse og relasjoner. Kommunen har hatt eksterne foreleser om tema på 
planleggingsdager. Nettverket i lesing har vært for kommunens lærer på 1.-4. trinn. 
Fokus i nettverket har vært begynneropplæring i lesing. Det er også satset på 
lærerspesialister knyttet til begynneropplæringen. Fauske kommune samarbeider med 
Nord universitet. IKT nettverket har bestått av utvalgte ansatte fra skolene. I dette 
nettverket har innføring av iPad i skolen vært et viktig tema. 

Mitt valg:  

Mitt valg er et program for utvikling av godt læringsmiljø og læring av sosial og 
emosjonell kompetanse. De aller fleste lærerne i Fauske har deltatt på kursene som 
har vært holdt i regi av Lions. Vi har tro på at den kunnskap og idebank lærerne har 
fått vil bidra til et bedre læringsmiljø. Tilbakemeldingene fra skolene er gode. 

Helsefremmende skoler:  

Fauske kommune har jobbet aktivt for at alle skolene skal bli helsefremmende. Målet 
ble nådd våren 2018. 10 kriterier ligger til grunn for arbeidet med helsefremmende 
skoler. Vi ser at de største utfordringene er knyttet til kosthold og fysisk aktivitet. 
Utfordringene øker jo eldre elevene blir. Manglende energi og evne til konsentrasjon 
på grunn av dårlig eller mangelfullt kosthold gjør at elever ikke får tatt ut sitt faglige 
potensiale i skolen. Det er etablert en egen gruppe som skal ha skolemåltidet i fokus. 
Det gjenstår fortsatt en jobb knyttet til felles rutiner og retningslinjer for skolemåltidet i 
Fauskeskolen.  

Inkluderende barnehage- og skolemiljø (IBSM):  

Fauske kommune avsluttet sin prosjektperiode i desember 2018. Kommunens tre 1-10 
skoler med tilhørende barnehager er deltagere. IBSM skal bidra til 
kompetanseutvikling for barnehager, skoler og eiere om mobbing og andre krenkelser. 
Kunnskap fra nasjonale- og regionale samlinger er tatt inn i nettverk for klasseledelse 
og relasjoner. 
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Vær på skolen – hver dag: 

Veileder for å begrense skolefravær er under arbeid og er forventet ferdig før utgangen 
av skoleåret. Det er allerede utarbeidet rutinebeskrivelse for skolefravær knyttet til 
veilederen.  

1310.no 

Fauske kommune har tatt i bruk internkontrollsystemet 1310.no. Her finnes 
systematisk oversikt over årshjulet og oppgaver gjennom skoleåret.  

Veilederkorpset 

Fauske kommune har oppfølging fra veilederkorpset i perioden januar 2018 til 
desember 2019. Veilederkorpset har vært en viktig bidragsyter i forhold til 
skoleutvikling i Fauskeskolen.  

Fagfornyelsen 

Skoleåret 2018-19 har vært preget av innføring i overordnet del av fagfornyelsen. 
Dette arbeidet må fortsette kommende skoleår, slik at Fauskeskolen er klar til å ta i 
bruk nye fagplaner høsten 2020.  

Fagdag tilstandsrapport gjennomføres 02.05.19  
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5. Konklusjon 

 

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng har vært stabil de siste 4 årene, noe som betyr at vi 
ikke har klart å heve nivået på avgangskarakterene nevneverdig. Det samme gjelder 
eksamensresultatene, selv om det legges merke til at det er kullvariasjoner mellom 
årene.  

Man er fornøyd med andelen elever som starter på videregående opplæring. Ikke alle 
gjennomfører innen normert tid og andelen elever fra kommunen som har fullført og 
bestått videregående opplæring i løpet av de siste 5 år ligger nå på 68 % ifølge data 
fra kommunebarometret. Tilbakemeldinger fra videregående er at flere elever 
gjennomfører ut over normert tid, slik at det reelle tallet er høyere, men det kommer 
ikke frem i statistikken.  

Nasjonale prøver på 5.trinn viser at Fauske kommune har en høyere andel på laveste 
mestringsnivå sammenlignet med nasjon. Gjennomsnittet for de 4 siste årene viser at 
Fauske kommune har 36 % av elevene på dette nivået, mot nasjonen som har et snitt 
på 23,2 % i samme periode. Fauske kommune har også en noe høyere andel på 
laveste mestringsnivå på 8.trinn sammenlignet med landet for øvrig. Fra 8. til 9.trinn 
har Fauske i likhet med nasjonen for øvrig halvert antall elever på laveste 
mestringsnivå.  

Fauske kommune har en mindre andel lærer som oppfyller kompetansekravene i 
norsk, engelsk og matematikk sammenlignet med landsgjennomsnittet, den største 
andelen finner vi på 1.-4.trinn j.fr. GSI.  

Når det gjelder trivsel har vi fortsatt en viktig jobb å gjøre for å løfte kommunens 
resultater til nasjonalt nivå. Det er flere elever som oppgir at de trives på skolen på 
10.trinnet enn på 7.trinnet.  

Andelen elever som mottar spesialpedagogisk hjelp er redusert over flere år, og 
Fauske kommune ligger på landsgjennomsnittet.  

Fauske kommune har færre andel elever som benytter seg av leksehjelp enn landet for 
øvrig. Noe av årsaken kan henge sammen med skoleskyss.  
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Utredning alternativt grunnskoletilbud i Fauskeskolen 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Det opprettes et alternativt grunnskoletilbud for inntil 8 elever fra skoleåret 2020-21. 
· Målgruppen er elever fra 8.-10.trinn, med hovedvekt på avgangselever.   
· Finansiering av tilbudet legges inn i budsjett 2020.  
· Tilbudet organiseres som en avdeling under Vestmyra skole.  
· Tilbudet lokaliseres til Vestmyra barnehage hvit.  

 

 
Vedlegg: 
24.04.2019 Udir-3-2010-Bruk av alternative opplaringsarenaer i grunnskolen 1409303 
 
Sammendrag: 
I forbindelse med budsjettvedtaket K-sak 116/18 13.12.2018 ble følgende vedtatt:  
 
Kommunestyret ber rådmannen utrede og fremlegge en sak hvor elever med særskilte behov på 5. – 10. 
trinn gis individuell opplæring utenfor sin egen nærskole. Formålet må blant annet være å gi elever som 
ønsker det individuell tilpasset opplæring og en følelse av å kunne beherske sine ferdigheter i ulike 
situasjoner de møter i hverdagen.  
 
 
Saksopplysninger: 
 
Rettslig grunnlag for alternativ opplæringsarena:  
En alternativ opplæringsarena karakteriseres av at en eller flere elever mottar sin opplæring på et annet 
sted enn skolens område. Selv om opplæringen gis i andre lokaliteter enn egen nærskole ligger det til 
grunn at all offentlig grunnskoleopplæring skal være i samsvar med opplæringsloven med forskrifter. 
Opplæringsloven åpner for noe fleksibilitet når det gjelder bruk av andre opplæringsarena enn 
skoleanlegget. Kommunen skal sørge for tjenlige grunnskoler, jf. opplæringsloven § 9-5, i dette ligger at 
grunnskoletilbudet skal gis i lokaler som bidrar til å oppfylle opplæringen som gjeldende læreplanverk 
forutsetter. Det vises til rundskriv Udir – 3- 2010 Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen.  
 
I det norske skoletilbudet står likeverdighetsprinsippet og inkluderingsprinsippet sterkt. Det innebærer 
at opplæringen må organiseres og tilrettelegges slik at den virker inkluderende overfor alle elevene.  
Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev. Tilpasset opplæring skal skje 
innenfor den ordinære opplæringen og er ikke et rettslig grunnlag for å gi enkeltelever ene-undervisning 
eller opplæring i andre typer grupper enn det som fremgår av opplæringslovens § 8-2. Når 
opplæringstilbudet til den enkelte elev skal fastsettes må likeverdsprinsippet, prinsippet om inkludering 



og tilpasset opplæring trekkes inn i vurderingen.   
 
Elevene har rett etter opplæringsloven § 8-1 til å gå på nærskolen, i den skolekretsen som de sokner til. 
Retten til å motta opplæring på nærskolen gjelder for alle elever, også de som har rett til 
spesialundervisning. Det finnes unntak som åpner for at en elev får sitt opplæringstilbud på en annen 
skole enn nærskolen. Dersom en elev skal tas ut av opplæringen for å motta eneundervisning, for 
eksempel en alternativ opplæringsarena, må det finnes en særskilt hjemmel. Det er ikke adgang til å 
plassere eleven på en alternativ opplæringsarena kun på grunnlag av foreldrenes samtykke. 
(utdanningsdirektoratets tolkingsuttalelse § 2-3 12.12.2014)  
 
Det mest relevante rettslige grunnlaget for bruk av alternativ opplæringsarena for en enkeltelev, i hele 
eller deler av opplæringen, er spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1. Elever som ikke har eller 
ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen har rett til spesialundervisning, jf. 
opplæringsloven § 5-1 første ledd. Spesialundervisningen skal gi eleven et forsvarlig utbytte av den 
samlede opplæringen, jf. opplæringsloven § 5-1 annet ledd. Dersom det fremgår av enkeltvedtaket at 
bruk av en alternativ opplæringsarena er nødvendig for at eleven skal få et forsvarlig utbytte av 
opplæringen, åpner regelverket for dette under gitte vilkår. 
I vurderingen må det trekkes inn om et opplæringstilbud som innebærer bruk av en alternativ arena er 
nødvendig for at eleven skal få et forsvarlig utbytte av opplæringen ut fra sin situasjon, og om tiltaket 
for øvrig er til barnets beste, jf. barnekonvensjonen art. 3 nr. 1. Dersom det ikke er til barnets beste at 
hun/han mottar deler av opplæringen et annet sted enn skolen, skal ikke en slik arena brukes. 
 
Opplæringstilbudet som gis på en alternativ opplæringsarena skal være i samsvar med kravene til 
offentlig grunnskoleopplæring j.fr. opplæringsloven med forskrifter, herunder det pedagogiske 
innholdet og den organisatoriske tilretteleggingen. Vilkåret for bruk av en alternativ opplæringsarena er 
at det må være fattet enkeltvedtak om spesialundervisning for den aktuelle eleven. I enkeltvedtaket må 
det være fastsatt at eleven skal ha opplæring på alternativ opplæringsarena, og om det gjelder hele eller 
deler av opplæringstiden til eleven (herunder hele dager, deler av dager og antall dager pr uke). Det må 
også være fastsatt i enkeltvedtaket hvilke fag eleven skal ha spesialundervisning i og om eleven skal 
følge ordinære læreplaner i faget. Dersom det er avvik fra kompetansemålene, må dette fremkomme og 
det må være klarlagt hvilke overordnede opplæringsmål eleven skal jobbe mot. Det må også vurderes 
om den alternative opplæringsarenaen er egnet for at eleven skal nå kompetansemålene som er fastsatt 
i enkeltvedtaket og om tilbudet gir eleven et tilfredsstillende utbytte.  
 
Dersom eleven skal motta hele eller deler av opplæringen utenfor basisgruppen/klassen skal dette 
fremgå av enkeltvedtaket, for eksempel at eleven skal ha deler av opplæringen på en alternativ 
opplæringsarena. Dette må være basert på en faglig vurdering og begrunnes i at eleven ikke har 
mulighet til å få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen i klassen/basisgruppen eller 
andre grupper på skolen. 
 
 
Samarbeid med videregående:  
Fauske kommune har et godt samarbeid opp mot videregående skole på flere arenaer.  
Fauske videregående skole har søkt og fått midler til et prosjekt knyttet til nye tiltak og bedre 
koordinerte tjenester for ungdom utenfor opplæring og arbeid. Målgruppen gjelder ungdom over 
grunnskolealder. Målet for prosjektet er å utarbeide fleksible løsninger som skal bidra til systematisk 
oppfølging og tilbakeføring av ungdom utenfor opplæring og arbeid. Tiltakene kan være 
samarbeidsprosjekt med andre aktører, f.eks. kommuner. En viktig faktor for å lykkes med å få unge 
utenfor opplæring og arbeid tilbake til opplæringen, er at ventetiden på skole-, lære- eller 
hospiteringsplass er så kort som mulig.  
Det er sett på om et alternativt grunnskoletilbud kan kobles opp mot prosjektet som nå kjøres av 
videregående. Det som må sikres er hvordan vi som kommune oppfyller elever i grunnskolealder sin rett 



til opplæring j.fr. opplæringsloven.  
 
Andre kommuners tilbud med alternativ opplæringsarena:  
I forbindelse med utredningen har det vært tatt kontakt med 3 andre kommuner som gir opplæring på 
alternativ arena i og utenfor skolen, samt samtale med tidligere lærer ved Regnbuen prosjektet på 
Fauske.  
 
Det har vært befaring ved Alberthaugen i Bodø kommune, LGA (læring gjennom arbeid) i Tromsø 
kommune og Pala ved Rognan ungdomsskole.  
I Tromsø og Bodø er tilbudet organisert som egne skoler med egen ledelse, mens det i Saltdal er 
organisert som en del av Rognan ungdomsskole, lokalisert i skolens lokaler, under ledelse av skolens 
rektor.  
 
Felles for alle 3 tilbudene er utplassering av elevene en dag pr uke der elevene får praksiserfaring og et 
avbrekk fra skoledagen. Praksisplassen følges opp av ansatte ved skolen gjennom besøk og kontakt med 
de ulike arbeidsplassene. De 4 dagene det er skoletilbud er dagene lagt opp med praktisk og variert 
undervisning som tar utgangspunkt i hvor elevene er. Det er også lagt opp til turer og aktivitet ute. Ingen 
dager beskrives som like. Ansatte må ha høy grad av relasjonelle ferdigheter. I tillegg blir fleksibilitet 
dratt frem som en nøkkelegenskap, da dagene ofte ikke blir slik man hadde planlagt dem.  
 
Måltidene på skolene beskrives som en viktig arena for elevene og ansatte, både for å skape gode 
øyeblikk, se hver enkelt og betydningen av et sunt og regelmessig kosthold i forhold til læring. Det er 
lagt opp til mulighet for enkel frokost før dagens aktiviteter starter og alle skolene har felles lunsj. Ved 
LGA og Alberthaugen er elevene selv ansvarlige for å lage lunsj til hverandre gjennom egne 
vaktordninger.  
 
Hvem som får tilbud på de ulike skolene og hvordan utvelgelsen foregår varierer. Dersom en elev ikke 
finner seg til rette ved det alternative skoletilbudet så føres eleven tilbake til egen nærskole. 
Sammensetning av elevgruppen har stor betydning for om man lykkes med en elevgruppe eller ikke. Det 
er likevel vanskelig å forutse på forhånd hvordan elevene vil fungere sammen, selv om det har vært 
gjennomtenkt i forhold til sammensetningen. Alle elevene må på besøk på alternativ arena, og de får 
grundig og god informasjon om tilbudet og hva som forventes. Det legges opp til egne 
avtaler/kontrakter i forhold til opplæringen og egne søknadsprosesser. De ulike tilbudene har et visst 
antall elevplasser, og skolen forbeholder seg retten til å velge hvem som skal gis tilbud.  
 
Det jobbes også tett opp mot avgiverskolen og lærerne til eleven for å danne seg et bilde av hvordan det 
har blitt jobbet med og rundt den enkelte elev, hva som har fungert, hvilke styrker elevene har og 
hvordan man kan jobbe fremover med eleven. Elevene må også være motivert for å motta opplæring på 
alternativ arena. Foreldresamarbeidet er et prioritert område, og hjemmebesøk hos eleven er ikke 
uvanlig hos elever som mottar opplæring på alternativ arena.  
Skolene tar utgangspunkt i og ivaretar elevenes interesser og styrker. Humor og å se den enkelte elev er 
viktige forutsetninger.  
 
Det er ulike grunner til at alternativ undervisningsarena er til beste for den enkelte elev. Det kan være 
fagspesifikke vansker og/eller sosial problematikk. Enkelte ganger drar ansatte hjem og henter elever, 
det kan være både psykiatri, skolevegring og elever som kommer for sent. Forklaringene er forskjellige 
og det handler ofte ikke om skulk, men noe annet som ligger under. Skolene beskriver at det er 
vanskelig å vite hva som egentlig ligger bak og årsaken til at skole blir vanskelig.  
 
Elevene som får opplæring på alternativ arena beskriver en tilfredshet med å ha fått en ny start, og 
muligheten for å komme seg bort fra etablerte mønstre på den gamle skolen.  
 



 
Elevens stemme:  
I tilknytning til utredningen er det foretatt samtaler med noen elever i grunnskolen i Fauske for å få 
elevens stemme inn i tankene rundt alternativ organisering av opplæringstilbudet. Samtalene er 
gjennomført av uhildet part gjennom PPT.  
Elevene som det har vært gjennomført samtaler med er reflekterte over egen skolehverdag og har 
tanker om hva de mener vil være til hjelp. Oppsummeringen viser at flesteparten av respondentene er 
positiv til et alternativt tilbud til tross for at de ser bakdeler, de uttaler strekt at de ønsker en endring og 
at de ønsker å kunne senke skuldrene/slappe av. De beskriver at de har mange medelever som driver 
dem til å gjøre ting de ikke selv ønsker, og det er vanskelig å komme ut av rollen sin. Elever med 
eksternaliserte atferdsvansker (aggressiv og regelbrytende atferd) opplever at det er vanskelig å bryte 
med forventninger og roller som er etablert over tid.  
 
Elevene som har internaliserte vansker (angst, depresjon, tilbaketrekning) opplever at skolen slik den er 
i dag ikke er bra for dem; De beskriver for mange elever og voksne, og de føler ikke at de blir kjent med 
alle, de mister oversikten, og de opplever at klassen blir for mye blandet i friminuttene og ønsker et 
alternativt tilbud. 
Flesteparten ønsker et tilbud på en annen arena utenfor dagens skole, men likevel sentralt. De som ikke 
ønsker dette er utelukkende bekymret for stigmatisering og hvordan dette påvirker det sosiale. 
 
Samtalene har gitt et godt bilde på mangfoldet av utfordringer vi står ovenfor i skolen.  
Elevene som ser mulighetene i et alternativt opplæringstilbud gir beskrivelser som at det ønskes mer 
fleksibilitet i undervisningen, mer praktiske oppgaver, mer fokus på det sosiale i en mindre gruppe, og 
ha aktiviteter som gjør av man blir kjent og trygg på hverandre. De uttrykker bekymring for 
stigmatisering ved å få undervisningen på alternativ arena, og er opptatt av det sosiale ved å være på en 
skole. Elevene er også tydelige på at det må være de riktige voksne som jobber sammen med dem, 
voksne som har en god relasjon og som har tro på dem.  
 
 
Organisering:  
I møtet med tilbudet som gis i andre kommuner er både ledelsen og ansatte tydelig på forutsetninger 
som må være oppfylt for de som skal arbeide på en alternativ opplæringsarena. Ansatte må ha god 
relasjonell kompetanse, være fleksibel og løsningsorientert. Det er ingen dager som er lik, og 
opplæringen må hele tiden ta utgangspunkt i elevenes muligheter for læring.  
SFS 2213 som omhandler lærernes arbeidsår, kan sette begrensninger for en optimal organisering av et 
alternativt grunnskoletilbud. Ansatte på et slik tilbud må være villige til å finne løsninger innenfor 
rammen av hva som er mulig.  
 
Et alternativt grunnskoletilbud kan enten organiseres som en egen skole (j.fr. Alberthaugen i Bodø, og 
LGA i Tromsø) med egen ledelse, eller som en avdeling under en av våre etablerte skoler (j.fr. Pala i 
Saltdal).  
 
Felles for alle alternative skoler er praktisk tilnærming til fagene. Skolene er innredet slik at elevene har 
tilgang til ulike «verksteder», hvor elevene kan arbeide med praktiske oppgaver ut fra interesser og 
innenfor rammen av det skolen kan tilby.    
 
Tilbudene i Tromsø, Bodø og Rognan gis pr i dag utelukkende til ungdomsskoleelever, og da i hovedsak 
10.trinnselever. Det gis også tilbud til elever på 8. og 9.trinn, men disse er i mindretall. Det finnes 
alternative grunnskoler i Norge som også gir et tilbud til elever på mellomtrinnet.  
 
Bemanning og økonomi:  
Andre kommuners erfaringer med alternativ opplæringsarena er tre 100 % stillinger på 8 elever, der en 



av de ansatte har teamlederansvar. Tommelfingerregelen som benyttes er 2,67 barn pr stilling. Selv om 
elevtallet i perioder kan være under 8 elever, kan ikke bemanningen reduseres tilsvarende. Det handler 
om kontinuitet og forutsigbarhet for de elevene som får opplæring på alternativ arena. Som et minimum 
må to av de tre stillingene være besatt av pedagogisk personell for å ivareta opplæringslovens krav til 
innhold og form. Det kan i tillegg brukes assistent/miljøarbeider. Disse skal ikke lede opplæringen, 
herunder ha ansvaret for (spesial)undervisning, men bistår undervisningspersonalet i opplæringen, gi 
annen praktisk hjelp og følger opp elevene utenom opplæringen.  
Det tas sjelden inn vikarer på alternativ opplæringsarena. Dersom 1 av 3 er syk/fraværende en dag, 
dekkes tilbudet opp av de 2 som er igjen. Bakgrunnen er behovet for kjennskap til elevene, kontinuitet 
og forutsigbarhet. Det er kun ved langtids fravær, over flere måneder, at vikarer benyttes.  
 
Gjennomsnittlig pedagoglønn inkludert sosiale kostnader er pr tiden ca 620 000,- pr år. Det må i tillegg 
påregnes husleie, eventuelt kostnader til drift av eget bygg for det alternative tilbudet, samt at det også 
vil påløpe driftskostnader til aktiviteter, materiell og utsyr.  
 
Estimerte kostnader for drift av en alternativ opplæringsarena for inntil 8 elever vil være ca 2,5-3 
millioner pr år avhengig av lokalisering av tilbudet (eid eller leid lokale), dersom det organiseres som 
avdeling under en av våre etablerte skoler. Opprettelse en egen skole, må det i tillegg legges inn 
kostnader knyttet til ledelse av skolen.  
Flere av de alternative skolene, der de er organisert i egne bygg, legger opp til at elevene og skolens 
ansatte gjennomfører renhold selv. Inntektene for denne oppgaven bruker skolene til turer og 
aktiviteter sammen med elevene.  
 
Et alternativt grunnskoletilbud trenger tett oppfølging både fra skoleeier, og også eksterne 
samarbeidspartnere. Erfaring fra oppstart av Alberthaugen var ukentlige møter med skoleeier og PPT, og 
dette ble fremholdt som en av suksessfaktorene.  
 
Dagens situasjon i Fauskeskolen:  
Fauske kommune har ikke et organisert alternativt tilbud for elever som ikke får det til/mestrer 
skolehverdagen av ulike årsaker pr i dag. Elever som har behov for ekstra hjelp og oppfølging får dette i 
egen klasse, eller i form av grupperoms undervisning, alene eller sammen med andre elever. Det finnes 
også tilfeller hvor man forsøker å finne tilbud/tiltak utenfor skolen for å gi elevene nye utfordringer og 
mestringsopplevelse på samme tid. Det gjøres en formidabel innsats for alle elevene hver dag i 
Fauskeskolen, og det er dyktige ansatte som gjør sitt ytterste for å sine elever. Likevel ser man, selv om 
det tilrettelegges innenfor skolens rammer, at man ikke lykkes i like stor grad som man ønsker for alle.  
 
Alternative lokasjoner:  
Det har vært vurdert om et alternativt grunnskoletilbud kunne lokaliseres til Vestmyra skole, j.fr. Pala 
ved Rognan ungdomsskole. En gjennomgang av lokalitetene på Vestmyra viser at det ikke er nok samlet 
areal for å kunne gi et godt alternativt tilbud. For elever med internaliserte vansker vil heller ikke et 
tilbud på Vestmyra være løsningen.  
 
Gjennom samtaler med elevene fremkommer det et ønske om at et slik tilbud må ligge en annen plass, 
men likevel sentralt, og for noen er det et poeng at det ligger i nærheten av Vestmyra skole.  
Pr i dag har ikke kommunen ledige egnede lokaler som oppfyller kriteriet til sentralitet. Dersom det 
tenkes opprettelse av tilbud utenfor Fauske sentrum, vil det påløpe økt grad av skysskostnader, samt at 
man kan risikere at elevene ikke ønsker et slik tilbud. 
Ut fra prinsippet om at vi må utnytte kommunale bygg optimalt, før man vurderer leie, så er det 
følgende lokasjoner som kunne vært brukt til et alternativt grunnskoletilbud.  
 
Vestmyra barnehage hvit:  
Når barnehagen flytter ut, kan deler av disse lokalene benyttes. Det oppfyller kriteriene til beliggenhet 



og har flere rom som kan innredes til ulike formål. Nærheten til Vestmyra skole vil være en fordel, og 
kan gi rom for samarbeid rundt opplegg som gjennomføres. Det vil være gunstig for de ansatte som 
jobber ved det alternative tilbudet som vil være en del av kollegiet ved Vestmyra skole.  
 
Teletunet:  
Lokalitetene, der flyktningetjenesten holder til, er lokaler som kan tilpasses et alternativt 
grunnskoletilbud. Det vil kreve at man finner nye egnede lokaliteter til tjenesten som er der i dag. 
Teletunet er et bygg som vil kreve omfattende renovering i løpet av få år, dersom bygget fortsatt skal 
benyttes til kommunale tjenester.  
 
Sykehusveien:  
Lokalitetene i Sykehusveien er i utgangspunktet planlagt avhendet av kommunen, på samme tid er dette 
lokaliteter som også kan tilpasses et alternativt grunnskoletilbud. Bygget mangler ventilasjon, og vil 
kreve en del påkostninger for å tilfredsstille dagen krav til skolebygg.  
 
Alle 3 mulige lokasjoner vil gi FDVU kostnader for kommunen, på samme tid økes ikke kommunens areal 
ut over det vi eier eller leier pr i dag. Det må også påregnes utgifter til tilpasninger og vedlikehold av 
lokasjon som velges.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
De aller fleste elevene i Fauskeskolen finner seg godt til rette, opplever gode skoledager, mottar god 
læring og gir uttrykk for at de trives på skolen. På samme tid ser man at dagens grunnskoletilbud ikke 
når alle elevene i Fauskeskolen av ulike og ofte sammensatte årsaker. Opplæringstilbudet til den enkelte 
elev skal fastsettes ut fra likeverdsprinsippet, prinsippet om inkludering og tilpasset opplæring og skal 
alltid som hovedregel ligge innenfor rammen av et ordinært grunnskoletilbud. Dersom det skal gis et 
alternativt tilbud, så skal det være for at alle mulige tilrettelegginger innenfor det ordinære tilbudet, og i 
henhold til sakkyndige anbefalinger, er prøvd ut. Det er flere andre kommuner som har opprettet 
alternative skoler, eller avdelinger, som en erkjennelse av at enkelte elever har behov for et alternativt 
opplæringstilbud.  
 
Dersom Fauske kommune skal starte opp et alternativt grunnskoletilbud så anbefales det å begrense 
målgruppen til i hovedsak elever på 10. trinn, samt at elever på 8. og 9.trinn kan vurderes. Det handler 
om en forventning til det ordinære tilbudet, om at alt skal være forsøkt før man velger et alternativt 
tilbud. Ingen elever skal flyttes til et alternativt tilbud uten et eget ønske om det og foresattes samtykke. 
Sakkyndige vurderinger og anbefaling fra nærskolen skal også ligge til grunn. Elevens beste skal være 
grunnleggende i tildeling av plass ved et alternativ tilbud.  
 
Det anbefales videre å begrense tilbudet til inntil 8 elever, med tre 100 % stillinger knyttet til tilbudet. 
Elevene må selv søke om alternativt grunnskoletilbud og overføres til dette tilbudet for et skoleår av 
gangen. Et permanent tilbud der eleven(e) flyttes til alternativ opplæringsarena krever en særskilt 
hjemmel og det må sikres at hjemmelen for å gi dette tilbudet er tilstede. Anbefalinger fra PPT baserer 
seg blant annet på ulike tiltak som har vært iverksatt, uten at ønsket måloppnåelse er oppfylt. Det 
vurderes derfor i utgangspunktet som uheldig å tenke at alternativ opplæringsarena skal anbefales til 
elever helt ned til 5.trinnet.  
 
Sammensetning av elevgruppen på et alternativt tilbud vil ha stor betydning for om vi lykkes eller ikke i 
møtet med elevene. Det er avgjørende for at et eventuelt tilbud skal lykkes at elevene, som skal jobbes 
så tett sammen, matcher hverandre. Det må gjøres grundige intervjuer med potensielle elever for å 
sikre at tilbudet blir det riktige for hver enkelt. Skolen i samarbeid med PPT må forbeholde seg retten til 
å velge ut hvilke elever som kommer inn under et slikt tilbud. Det utarbeides rutiner for søknad om 



skoleplass, samt kriterier for tildeling av plass.  
 
Det anbefales at tilbudet organiseres under Vestmyra skole som en egen avdeling til å begynne med, og 
at man i første omgang ikke oppretter en egen skole. Rektor ved Vestmyra skole vil også være rektor 
ved det alternative grunnskoletilbudet.  
 
En sentral beliggenhet vil gjøre tilbudet tilgjengelig for hele kommunen, der det også er mulig for elever 
fra Sulitjelma og Valnesfjord å benytte tilbudet.  
 
Ansatte som skal jobbe på et alternativt grunnskoletilbud vil ha egne arbeidsavtaler innenfor de ytre 
rammene av hva som er mulig. Det må utarbeides egne arbeidsavtaler i samarbeid med organisasjonene 
som sikrer arbeidstakernes rettigheter og på samme tid ivaretar kontinuiteten elevene har behov for.  
 
Finansiering av alternativt grunnskoletilbud:  
Fauskeskolen er inne i en stor omstillingsprosess gjennom budsjettvedtaket for 2019 og endring av 
skolestruktur, der rammen for drift av grunnskole reduseres med 15 millioner i helårseffekt. Rådmann 
ser det derfor som vanskelig å finne dekning for hele tilbudet innenfor dagens rammer. Elevene som vil 
få tilbud om alternativ opplæringsarena har ofte ressurser knyttet opp til undervisningen pr i dag, enten 
alene, i gruppe eller i klassen. Noe av synergiene rundt dagens organisering vil forsvinne, og det er 
dermed ikke mulig å tenke at tilbudet skal finansieres i sin helhet over dagens budsjetter.  Det kan være 
mulig å finne dekning, estimert til ett årsverk innenfor dagens rammer, det resterende må dekkes inn i 
fremtidige budsjettvedtak.  
 
Det tilrås at lokalisering vurderes til Vestmyra barnehage hvit. Nærheten til Vestmyra skole er av 
betydning for tilrådningen, samt byggets funksjonaliteter.  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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lagt til "for eksempel der eleven mobber en eller flere medelever" i tråd med i punkt

3.1 om skoleplassering i tråd med endringen i opplæringsloven. 

endret språket i avsnittet om særskilt språkopplæring i punkt 4. 

oppdatert referanser til annet regelverk. For eksempel er referanser til lovparagrafer

og lenker til annen informasjon på udir.no oppdatert. 

Oppdatert 21. januar 2013
Vi har endret fra halvårsrapport til årsrapport i siste avsnitt i punkt 5.1.2.

1. Innledning
Kommunen skal sørge for tjenlige grunnskoler, jf. opplæringsloven § 9-5. Grunnskolene skal

kunne tjene som lokaler for den opplæringen som Læreplanverket for Kunnskapsløftet

forutsetter, for eksempel naturfag, mat og helse og kroppsøving. Dette rundskrivet gir

informasjon om skoleeiers adgang til bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen.

En alternativ opplæringsarena karakteriseres av at en eller flere elever mottar sin opplæring

på et annet sted enn skolens område. Eksempel på alternative opplæringsarenaer kan være

leirskoler, bedrifter og bondegårder.

All offentlig grunnskoleopplæring skal være i samsvar med opplæringsloven med forskrifter,

herunder Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Opplæringsloven åpner for noe fleksibilitet

når det gjelder bruk av andre opplæringsarenaer enn skoleanlegget. I vurderingen av

adgangen til bruk av en alternativ arena må det ses på om tiltaket omfatter alle elever i en

gruppe eller kun enkeltelever, om dette er et permanent eller midlertidig tiltak og hvor store

deler av opplæringen som skal gis på den alternative arenaen.

Nedenfor behandles kravene som må være oppfylt for at bruk av en alternativ

opplæringsarena skal være i samsvar med opplæringsloven med forskrifter. I kapittel 2

redegjøres det for sentrale prinsipper for grunnopplæringen som har betydning for

organiseringen av elevenes opplæringstilbud. I kapittel 3 behandles elevens rett til offentlig

grunnskoleopplæring ved nærskolen i klassen/basisgruppen etter opplæringsloven §§ 8-1

og 8-2 og muligheten for bruk av alternative opplæringsarenaer etter § 2-3 første ledd. I

kapittel 4 behandles rettslige grunnlag i opplæringsloven som kan åpne for at enkeltelever

mottar hele eller deler av opplæringen på en alternativ arena. Kapittel 5 omhandler vilkårene

for bruk av alternativ arena for elever med enkeltvedtak om spesialundervisning, herunder

•

•

•
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krav til enkeltvedtaket og avtale med de ansvarlige for den alternative opplæringsarenaen. I

kapittel 6 ses det på rettigheter eleven har etter opplæringsloven som skoleeier/skolen må

sikre at blir oppfylt for elever på alternative opplæringsarenaer. I kapittel 7 er kravene til

skoleeiers forsvarlige system etter opplæringsloven § 13-10 annet ledd oppsummert.

2. Sentrale prinsipper av betydning for
organiseringen av opplæringen
I Norge har fellesskolen lange tradisjoner. Fellesskolen er gjennomsyret av prinsippene om

inkludering, likeverd og tilpasset opplæring. Skolen skal være for alle uavhengig av blant

annet bakgrunn, funksjonshemminger og kjønn. Likeverdsprinsippet handler om at elevene

skal bli møtt med utfordringer de kan strekke seg etter, og at ingen elever skal

diskvalifiseres fra fellesskapet på grunn av forutsetninger, interesser, talenter, kjønn, alder,

sosial, geografisk, kulturell eller språklig bakgrunn. Dette prinsippet forutsetter at ”alle elever

skal ha like muligheter til å utvikle seg gjennom arbeidet med fagene i et inkluderende

læringsmiljø” .

Et annet prinsipp er prinsippet om inkludering. Innholdet i dette er at alle elever skal

inkluderes i opplæringen og få være en del av klassen/basisgruppen. Dette betyr at

opplæringen må organiseres og tilrettelegges slik at den virker inkluderende overfor alle

elever. En konsekvens av dette er at opplæringen, så langt som råd er, skal tilrettelegges slik

at behovet for individuell tilpasning blir løst innenfor rammen av opplæring i

klassen/basisgruppen. Inkluderingsprinsippet er tydeliggjort i blant annet opplæringsloven

§§ 1-1, 8-1 og 8-2.

En nødvendig forutsetning for både likeverdsprinsippet og prinsippet om inkludering er

tilpasset opplæring. Dette prinsippet er fastsatt i opplæringsloven § 1-3. Her fremgår det at

”opplæringa skal tilpassast evnane og føresetnadane hjå den enkelte eleven, lærlingen og

lærekandidaten”. Det understreket at tilpasset opplæring skal skje innenfor den ordinære

opplæringen, og ikke er et rettslig grunnlag for å gi enkeltelever ene-undervisning eller

opplæring i andre typer grupper enn det som fremgår av opplæringsloven § 8-2. Tilpasset

opplæring handler om at læreren i sin virksomhet skal ta hensyn til den enkelte eleven. En

måte å gjøre dette på er ved å ta i bruk ulike arbeidsmåter. 

Når elevens opplæringstilbud skal fastsettes må likeverdsprinsippet, prinsippet om

inkludering og tilpasset opplæring trekkes inn i vurderingen.
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3. Elevens rett til offentlig
grunnskoleopplæring og organiseringen av
opplæringen

3.1 Skoleplassering – opplæringsloven § 8-1

Eleven har etter opplæringsloven § 8-1 første ledd rett til å gå på nærskolen. Med nærskolen

menes den skolen som ligger nærmest eller skolen i nærmiljøet som eleven sokner til.

Retten til å motta opplæring på nærskolen gjelder for alle elever, også elever som har rett til

spesialundervisning.  Det skal treffes et enkeltvedtak om elevens skoleplassering.

Foreldrene kan søke om at eleven plasseres på en annen skole enn nærskolen, jf.

opplæringsloven § 8-1 annet ledd. Skoleeier skal da treffe et enkeltvedtak hvor det tas

stilling til søknaden. Skoleeier kan også treffe et enkeltvedtak om plassering av en elev på

en annen skole enn nærskolen på grunnlag av informert samtykke fra foreldrene uten at

foreldrene har søkt om dette. Dersom foreldrene ikke samtykker til dette, har eleven rett til å

gå på nærskolen.

Det foreligger en begrenset adgang i opplæringsloven § 8-1 fjerde ledd til å flytte

enkeltelever til en

annen skole uten samtykke fra foreldrene, for eksempel der eleven mobber en eller flere

medeelever. Vilkårene er at hensynet til de andre elevene tilsier det, det foreligger et særlig

tilfelle og andre tiltak på nærskolen er utprøvd. Dette skal være en siste utvei. Skoleeier må

treffe enkeltvedtak om dette.

Enkeltvedtak som skoleplassering kan påklages til fylkesmannen av eleven/foreldrene, jf.

opplæringsloven § 15-2 første ledd.

3.2 Organisering av elever i grupper - § 8-2

Alle elever skal tilhøre en klasse/basisgruppe, jf. opplæringsloven § 8-2. Hoveddelen av

elevens opplæring skal gis innenfor klassen/basisgruppen. Klassen/basisgruppen skal

ivareta elevens behov for sosial tilhørighet og har en viktig funksjon i forbindelse med

inkludering av elever. Klassen/basisgruppen skal ikke inndeles etter faglig nivå, kjønn eller
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etnisk tilhørighet, jf. § 8-2 første ledd tredje punktum. Det er for eksempel ikke adgang til å

organisere elevene i klasser/basisgrupper på grunnlag av elevens faglige resultater eller

karakterer. Skoleeier velger hvordan klassene/basisgruppene organiseres i forhold til

størrelse. Men organiseringen må være sikkerhetsmessig og pedagogisk forsvarlig.

Klassen/basisgruppen skal ha en eller flere kontaktlærere. Dersom klassen/basisgruppen

deles mellom flere kontaktlærere, skal det være klargjort hvilke elever den enkelte

kontaktlæreren har ansvaret for. En elev skal ikke ha flere kontaktlærere. De som er

kontaktlærere har et særlig ansvar for de praktiske, administrative og sosialpedagogiske

gjøremålene som gjelder klassen/basisgruppen. Også elever som har enkeltvedtak om

spesialundervisning skal ha en kontaktlærer.

Opplæringsloven § 8-2 åpner for at skolen/læreren kan dele elevene inn i større/mindre

grupper etter behov, det vil si i andre undervisningsgrupper enn klassen/basisgruppen.

Disse gruppene kan brukes i deler av opplæringen. Bruken av andre grupper må ikke brukes

i større grad enn at elevens sosiale tilhørighet til klassen/basisgruppen ivaretas. Bruken av

andre grupper er begrenset til en mindre del av opplæringen. Videre skal heller ikke denne

organiseringen av andre grupper ”til vanleg” skje etter faglig nivå, kjønn eller etnisk

tilhørighet. Det kan bare unntaksvis gjøres avvik fra dette og det må da foreligge saklige og

tungtveiende grunner for organiseringen, eksempelvis at annen organisering er nødvendig

for at elevene skal kunne få tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Ingen grupper må før

øvrig være større enn det som er pedagogisk og sikkerhetsmessig forsvarlig.

Opplæringsloven § 2-3 gir skoleeier/skolen noe fleksibilitet når det gjelder bruk av andre

opplæringsarenaer, særlig tiltak for en kortere tid for klassen/basisgruppen. Paragraf 2-3

første ledd annet punktum lyder:

Ein del av undervisningstida etter § 2-2 kan brukast til fag og aktivitetar som skolen og

elevane vel, til leirskoleopplæring og til opplæring på andre skolar eller på ein arbeidsplass

utanfor skolen.

Også denne opplæringen må være innenfor rammene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.

Aktivitetene må kunne kobles til kompetansemål i læreplanene for fag. Eksempler på fag og

aktiviteter som § 2-3 første ledd annet punktum åpner for, er leirskoleopphold, opplæring på

andre skoler eller en arbeidsplass som arbeidsuke og liknende. Dersom bruken av en

alternativ opplæringsarena gjelder for klassen/basisgruppen eller andre grupper og er

knyttet til en kortere tidsperiode, er det ikke nødvendig med noe særskilt grunnlag for denne
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tilretteleggingen. Dette vil være en del av lærerens tilpassede opplæring og en del av den

fleksibiliteten som § 2-3 første ledd annet punktum åpner for.

Opplæringsloven § 8-2 gir derimot ikke hjemmel for å ta enkeltelever ut av opplæringen for

ene-undervisning (bortsett fra en del av en enkeltstående time, for eksempel for å lese høyt

for en lærer) eller for opplæring på en annen opplæringsarena. Det som reguleres her er

inndeling av klasser/basisgrupper og en inndeling av disse i andre grupper for en mindre del

av opplæringen. Hovedregelen er at eleven skal ha opplæringen sin i klassen/basisgruppen,

eventuelt for en mindre del av opplæringen i en annen gruppe. Dersom en elev skal tas ut av

opplæringen for å motta ene-undervisning, for eksempel på en alternativ opplæringsarena,

må det finnes en særskilt hjemmel. Det vises til kapittel 4, der det redegjøres for hvordan

bestemmelsene om spesialundervisning og eventuelt også særskilt språkopplæring kan gi

rettslig grunnlag for å gi en elev opplæring på en alternativ opplæringsarena.

4. Rettslige grunnlag som kan åpne for bruk
av alternative opplæringsarenaer
Det praktisk mest relevante rettslige grunnlaget for bruk av alternative opplæringsarenaer

for en enkeltelev, i hele eller deler av opplæringen, er spesialundervisning etter

opplæringsloven § 5-1. Elever som ikke har eller ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av

den ordinære opplæringen har rett til spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-1 første

ledd. Spesialundervisningen skal gi eleven et forsvarlig utbytte av den samlede

opplæringen, jf. opplæringsloven § 5-1 annet ledd. Dersom det fremgår av enkeltvedtaket at

bruk av en alternativ opplæringsarena er nødvendig for at eleven skal få et forsvarlig utbytte

av opplæringen, åpner regelverket for dette under gitte vilkår. Dette utdypes i kapittel 5.

Etter opplæringsloven § 2-8 kan elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og

samisk ha rett til særskilt språkopplæring. Særskilt språkopplæring er en samlebetegnelse

på særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Særskilt

norskopplæring er forsterket opplæring i norsk. Morsmålsopplæring er opplæring i

morsmålet, mens tospråklig fagopplæring betyr at eleven får opplæring i ett eller flere fag på

to språk. En minoritetsspråklig elev har rett til særskilt norskopplæring frem til eleven har

tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig

har elevene rett til morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring, i tillegg til særskilt
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norskopplæring.

Morsmålsopplæringen kan legges til en annen skole enn den eleven til vanlig går på. Hvis

morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring ikke kan gis av egnet

undervisningspersonale, skal kommunen legge til rette for annen opplæring tilpasset

forutsetningene til elevene.

Kommuner kan tilby et innføringstilbud til nyankomne elever etter opplæringsloven § 2-8

femte ledd. Bestemmelsen innebærer at kommunen kan organisere opplæringen av

nyankomne elever i egne grupper, klasser eller skoler. Kommune kan selv velge om de

ønsker å tilby et særskilt opplæringstilbud, dersom det regnes for å være det beste for

eleven. Det er likevel frivillig å gå i et særskilt opplæringstilbud for nyankomne elever. Det

kreves derfor samtykke fra elev eller foresatte før det fattes vedtak om slik opplæring. Alle

elever har rett til å gå i en ordinær klasse/basisgruppe etter opplæringsloven § 8-2. 

Les mer i veilederen om innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever.

Kommunen skal kartlegge elevens ferdigheter i norsk før det fattes vedtak om særskilt

språkopplæring og eventuelt opplæring i et innføringstilbud.

Mal for enkeltvedtak om særskilt språkopplæring.

I tillegg kan det også være adgang til å gi elever som oppfyller vilkårene i bestemmelsene

nedenfor opplæring på et annet sted enn nærskolen:

elever med rett til tegnspråkopplæring, jf. opplæringsloven § 2-6

elever med finsk-kvensk bakgrunn med rett til finsk opplæring når skolen ikke har

egnet undervisningspersonale, jf. forskrift til opplæringsloven § 7-1

elever med rett til opplæring på samisk utenfor samisk distrikt etter § 6-2 og forskrift

til opplæringsloven § 7-1.

Videre åpner forskrift til opplæringsloven § 1-15 for at elever på ungdomstrinnet kan få

tilbud om enkelte fag fra videregående opplæring, se for øvrig rundskriv Udir- 4-2013. Det

vises også til fagene utdanningsvalg og arbeidslivsfag.

Det er ikke adgang til å plassere eleven på en alternativ opplæringsarena kun på grunnlag av

foreldrenes samtykke. Bruk av en alternativ arena er et såpass stort inngrep i elevens

rettigheter at det ikke er tilstrekkelig med kun samtykke.

•

•

•
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Den adgangen skolene har til å omdisponere inntil 25 % av timene for enkeltelever er heller

ikke hjemmel for å gi elever opplæring på en alternativ opplæringsarena. Det er redegjort

nærmere for denne adgangen i pkt. 1.2 i rundskriv Udir-8-2010 Kunnskapsløftet.   

5. Særlig om bruk av alternativ
opplæringsarena for elever med rett til
spesialundervisning
Det er en snever adgang for skoleeier til å ta i bruk alternative opplæringsarenaer, jf.

opplæringsloven § 2-3, for enkeltelever med rett til spesialundervisning etter

opplæringsloven § 5-1. Direktoratet understreker at det skal være hensynet til eleven, ikke

hensynet til skolen eller kommunen som er det avgjørende for bruk av en alternativ

opplæringsarena. I vurderingen må det trekkes inn om et opplæringstilbud som innebærer

bruk av en alternativ arena er nødvendig for at eleven skal få et forsvarlig utbytte av

opplæringen ut fra sin situasjon og om tiltaket for øvrig er til barnets beste, jf.

barnekonvensjonen art. 3 nr. 1. Dersom det ikke er til barnets beste at hun/han mottar deler

av opplæringen et annet sted enn skolen, skal ikke en slik arena brukes.

Opplæringstilbudet som gis på en alternativ opplæringsarena skal være i samsvar med

kravene til offentlig grunnskoleopplæring i opplæringsloven med forskrifter, herunder det

pedagogiske innholdet og den organisatoriske tilretteleggingen. Opplæringen som skjer på

en alternativ opplæringsarena er skolens ansvar. Opplæringen skal være sikkerhetsmessig

forsvarlig, i dette ligger også at eleven må være undergitt skoleeiers tilsyn. Hvilke krav i

opplæringsloven som kommunen må sørge for at oppfylles for eleven behandles nedenfor i

kapittel 6.

For at en elev med rett til spesialundervisning skal kunne motta opplæring på en annen

opplæringsarena er det noen vilkår som må være oppfylt:

eleven har et enkeltvedtak om spesialundervisning og den alternative

opplæringsarenaen er hjemlet i vedtaket, se pkt. 5.1.

det må foreligge en avtale om bistand til gjennomføring av spesialundervisning

mellom kommunen (skolen) og tilbyder av tiltaket, se pkt. 5.2.

•

•

Side 8 av 23  



5.1 Enkeltvedtak om spesialundervisning som foreskriver
alternativ arena

Det første vilkåret for bruk av en alternativ opplæringsarena er at det må være fattet et

enkeltvedtak om spesialundervisning for den aktuelle eleven. I dette enkeltvedtaket må det

være fastsatt at eleven skal ha opplæring på en alternativ opplæringsarena.

Opplæringstilbudet til elever med rett til spesialundervisning skal være slik at eleven får et

forsvarlig utbytte av opplæringen, jf. opplæringsloven § 5-1 andre ledd. Når det skal avgjøres

hva som er et forsvarlig utbytte av opplæringstilbudet skal elevens utviklingsmuligheter

særlig vektlegges. Opplæringstilbudet skal gi eleven mål å strekke seg etter. I vurderingen

av hva som er et forsvarlig utbytte av et opplæringstilbud skal det ses hen til utbyttet andre

elever forventes å få av sitt opplæringstilbud, og i hvilken grad det er mulig å sette inn tiltak

for å bedre elevens utbytte slik at det er mulig for eleven å få et likeverdig opplæringstilbud.

Kravet til et likeverdig tilbud er ikke et krav om at opplæringstilbudet skal være likt, men at

eleven skal ha omtrent de samme mulighetene for å nå de målene som er realistiske å

sette for han/henne, som andre elever har for å nå sine mål med det ordinære

opplæringstilbudet. Det skal også vurderes hvilke opplæringsmål som er realistiske for

eleven og hva som kan være et forsvarlig utbytte av opplæringen. Dersom

opplæringstilbudet til eleven ikke gir eleven forsvarlig utbytte, oppfyller tilbudet ikke elevens

rett. Det må da vurderes hvordan opplæringen kan tilrettelegges på andre måter for at

eleven skal få et forsvarlig utbytte av opplæringen.

Elever med rett til spesialundervisning har rett til samme timetall som andre elever, jf.

opplæringsloven § 5-1 annet ledd.

Les mer i Veilederen spesialundervisning.

5.1.1 Krav til enkeltvedtaket

Enkeltvedtaket om spesialundervisning må klart og tydelig fastsette hvilket

opplæringstilbud eleven skal ha, jf. opplæringsloven § 5-3. Enkeltvedtaket skal si noe om

elevens behov og hva som er et forsvarlig opplæringstilbud. Før det treffes et enkeltvedtak

om spesialundervisning skal det foreligge en sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten. PP-

tjenesten må her blant annet ta stilling til hvilken opplæring som vil gi et forsvarlig

opplæringstilbud, herunder organiseringen av opplæringen. Dersom enkeltvedtaket avviker

fra den sakkyndige vurderingen er det en særskilt begrunnelsesplikt, jf. § 5-3 siste ledd.
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Dersom vedtaket fastsetter at eleven skal ha opplæring på en alternativ arena må det i

vedtaket begrunnes hvorfor dette er et forsvarlig opplæringstilbud for eleven. Det må videre

sies klart og tydelig noe om forholdet mellom opplæringen på den alternative

opplæringsarenaen og den ordinære opplæringen/spesialundervisningen på skolen.

Enkeltvedtaket om spesialundervisning skal blant annet si noe om:

innholdet i opplæringen

organiseringen av opplæringen

omfanget av spesialundervisning

kompetansen til den som gjennomfører opplæringen

Vedtaket skal si noe om innholdet i opplæringen til eleven. Hovedregelen er at alle elever

skal følge Læreplanverket for Kunnskapsløftet, herunder læreplanen for fag og fag- og

timefordelingen. For elever med rett til spesialundervisning er det mulig å gjøre avvik fra

dette, jf. opplæringsloven 5-5 første ledd. Det må være fastsatt i enkeltvedtaket hvilke fag

eleven skal ha spesialundervisning i og om eleven skal følge de ordinære læreplanene for

disse fagene. Det er adgang til å fastsette i enkeltvedtaket at eleven ikke skal følge hele

læreplanen for et fag eller at eleven skal jobbe mot lavere kompetanse i faget. Dersom det

skal gjøres avvik fra kompetansemålene, for eksempel ved at noen av kompetansemålene i

læreplanen for faget velges bort, må dette være fastsatt i enkeltvedtaket. Det skal da være

fastsatt i enkeltvedtaket hvilke overordnede opplæringsmål eleven skal jobbe mot. Dersom

det er fastsatt at eleven skal motta opplæring på en alternativ opplæringsarena må det også

vurderes om arenaen er egnet til at eleven kan nå opplæringsmålene som er fastsatt i

enkeltvedtaket. Dersom opplæringen ikke er egnet til dette, vil ikke opplæringstilbudet på

den alternative arenaen være forsvarlig.

Enkeltvedtaket må videre si noe om hvordan elevens opplæring skal organiseres for at

opplæringstilbudet skal gi eleven et forsvarlig utbytte. Dersom eleven skal motta hele eller

deler av opplæringen utenfor basisgruppen/klassen skal dette fremgå av enkeltvedtaket, for

eksempel at eleven skal ha deler av opplæringen på en alternativ opplæringsarena. Dette

må være basert på en faglig vurdering og begrunnes i at eleven ikke har mulighet til å få

tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen i klassen/basisgruppen eller andre

grupper på skolen. Dersom det skal brukes alternativ opplæringsarena må det også i

vedtaket skisseres hva slags alternativ arena. Direktoratet understreker at et enkeltvedtak

ikke er noen blankofullmakt til å ta enkeltelever ut av opplæring og gi eleven opplæring på en

•

•

•

•
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alternativ arena. Dette skal være forsvarlig og klart fastsatt i vedtaket.

Enkeltvedtaket må også fastsette omfanget av spesialundervisning. Omfanget skal være

fastsatt i timer. Dersom det tilrås bruk av alternativ opplæringsarena skal det i vedtaket

være fastsatt om dette gjelder for hele eller deler av opplæringstiden til eleven. Dersom det

tilrås bruk av alternativ opplæringsarena i deler av opplæringen må det være fastsatt for

hvilke fag det gjelder. Enkeltvedtaket skal også fastsette hvor lang tidsperiode eleven skal

motta opplæring på en alternativ opplæringsarena, om det er hele dager eller deler av dager

og antall dager per uke eleven skal være på den alternative opplæringsarenaen. En

angivelse i årstimer vil her ikke gi tilstrekkelig informasjon om opplæringstilbudet til eleven

og det er behov for en særskilt konkretiseringsgrad her siden opplæringen på den alternative

arenaen og på skolen skal samordnes.

Enkeltvedtaket om spesialundervisning må også fastsette om det er behov for personer

med særskilt kompetanse for gjennomføringen av spesialundervisning. Skolen ved rektor

eller den rektor bemyndiger har ansvaret for opplæringen på den alternative

opplæringsarenaen, men det kan brukes assistenter. Det er ikke krav til assistentenes

kompetanse. Dette har sammenheng med at assistenter ikke skal lede opplæringen,

herunder ha ansvaret for spesialundervisning. Assistentene kan kun bistå

undervisningspersonalet i opplæringen, gi annen praktisk hjelp eller følge opp elevene

utenom opplæringen. Det kan ikke i et enkeltvedtak om spesialundervisning fastsettes at en

person som ikke oppfyller kompetansekravene i opplæringsloven § 10-1, skal ha

hovedansvaret for opplæringen til eleven (unntaket for dette er spesialpedagoger og

logopeder). Det må være nær kontakt mellom undervisningspersonalet og assistenten.

I enkeltvedtak som fastsetter bruk av alternativ opplæringsarena må det også sies noe

hvordan skolen kan sikre en tilstrekkelig oppfølging av eleven og tilbudet eleven blir gitt.

Vedtaket må derfor fastslå hvordan skolens ansvar for tilsyn med tiltaket skal ivaretas.

Dette kan gjøres ved å fastslå omfanget av lærers tilstedeværelse og forholdet mellom

undervisningspersonale og ekstern assistent. Det foreligger ikke krav om at lærer alltid skal

være til stede. Det avhenger av hvert vedtak hvor mye læreren må være tilstede når eleven

er utplassert.

5.1.2 Om gjennomføringen av opplæringen på den
alternative arenaen

Etter at enkeltvedtaket er truffet skal skolen utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP)
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for eleven, jf. opplæringsloven § 5-5. IOP-en skal være i samsvar med enkeltvedtaket. Det er

enkeltvedtaket som fastsetter rammen for hva slags spesialundervisning eleven har krav på

og hvilke avvik som eventuelt skal gjøres fra opplæringsloven med forskrifter, herunder

Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Elevens IOP er en operasjonalisering av vedtaket og

kan ikke inneholde nye rettigheter. IOP-en skal ligge innenfor vedtakets rammer. Dette

innebærer at dersom det ikke går frem av enkeltvedtaket at eleven skal motta hele eller

deler av opplæringstilbudet på en alternativ opplæringsarena, så kan skolen ikke med

hjemmel i IOP-en fastsette at dette skal brukes.

IOP-en skal vise:

mål for opplæringen

innholdet i opplæringen

hvordan opplæringen skal drives

Les mer i punkt 7.5 i veilederen om spesialundervisning. 

Læreren må vite hva som skjer på den alternative opplæringsarenaen og må kommunisere

med assistenten for å få kunnskap om hvorvidt opplæringsmålene nås gjennom

aktivitetene det legges til rette for. Det er viktig med en helhetlig tilnærming til elevens

opplæring slik at en opplæring på den alternative arenaen blir en del av helheten og ikke et

fragment som ikke harmoniseres med den øvrige opplæringen eleven får.

Skolen skal dessuten utarbeide en årsrapport for elever med enkeltvedtak om

spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-5 annet ledd. Årsrapporten skal være skriftlig og

inneholde en oversikt over opplæringen eleven har fått og en vurdering av denne. Dersom

en elev i hele eller deler av opplæringen deltar på en annen arena skal også denne

opplæringen inngå i årsrapporten.1

1 Oppdatert fra halvårsrapport til årsrapport etter en lovendring i 2013.

5.2 Avtale om bistand til gjennomføring av
spesialundervisning

Dersom elevene skal få sin opplæring på en alternativ opplæringsarena, jf. enkeltvedtak om

spesialundervisning, må det foreligge en avtale om bistand til gjennomføring av

•

•

•
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spesialundervisning mellom skoleeier og den alternative opplæringsarenaen. Skoleeier kan

ikke fastsette i avtalen at den alternative opplæringsarenaen overtar ansvaret for

opplæringen. Det er skoleeier som har dette ansvaret og det kan ikke overføres. Den

alternative opplæringsarenaen bistår skolen i å gjennomføre den opplæringen som er

fastsatt i enkeltvedtaket.

I avtalen må forholdet mellom skolen og den alternative opplæringsarenaen avklares.

Avtalen bør inneholde:

hvilke arbeidsoppgaver tiltaket skal bistå skolen med

rammene for oppgavene tiltaket skal utføre, antall elever og varighet

kontakten mellom skolen og tiltaket, herunder pliktene til de ansvarlige for den

alternative opplæringsarenaen, skoleeier, rektor og lærer

hvordan kravene til forsvarlig tilsyn med eleven skal ivaretas

krav om politiattest fra de som er i kontakt med eleven

aktivitetsplikt for å sikre at eleven har et trygt og godt skolemiljø etter

opplæringsloven § 9 A-4 og 9 A-5

plikt til å varsle barnevernet ved bekymring etter opplæringsloven § 15-3.

I tillegg bør avtalen omhandle honoraret som tiltaket mottar, herunder vilkår for oppsigelse

av avtalen. Avtalen må ikke være til hinder for at eleven når som helst kan trekkes ut av

tiltaket.

6 Nærmere om opplæringstilbudet
Selv om kommunen inngår en avtale om bistand til gjennomføringen av opplæringen til en

elev på en alternativ opplæringsarena, er det fortsatt kommunen som har ansvaret for

opplæringen, jf. opplæringsloven § 13-1. Opplæringstilbudet eleven mottar skal være i

samsvar med de kvalitative og kvantitative kravene i opplæringsloven og elevens

enkeltvedtak om spesialundervisning. Det kan være fastsatt avvik fra bestemmelser i

opplæringsloven eller forskrifter i enkeltvedtaket. Nedenfor gis det informasjon om

kvalitative og kvantitative krav som oppstilles i opplæringsloven med forskrifter som må

være ivaretatt også ved bruk av en alternativ opplæringsarena. Oversikten er ikke

uttømmende.

•

•

•

•

•

•

•
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6.1 Skoletilhørighet

Elever, som mottar hele eller deler av opplæringen sin, på en alternativ opplæringsarena skal

være elever ved en skole. Hovedregelen er at dette skal være nærskolen etter

opplæringsloven § 8-1 første ledd, jf. kapittel 3. Dette gjelder også når eleven i en kortere

eller lengre periode mottar et heltidstilbud utenfor selve skolen.

Rektor har det samme ansvaret for oppfølging av opplæringstilbudet en av skolens elever

mottar på en alternativ opplæringsarena som for opplæringen som gis på skolen. Dette

innebærer at rektor må ha god kjennskap til opplæringen som gis på den alternative

arenaen og kontrollere at opplæringen gjennomføres i samsvar med opplæringsloven med

forskrifter, herunder elevens enkeltvedtak om spesialundervisning og individuelle

opplæringsplan. Rektor må også sørge for at det er et nært samarbeid mellom skolen og de

som bistår på den alternative opplæringsarenaen. Opplæringen eleven får på den

alternative arenaen må integreres med opplæringen eleven får for øvrig, slik at opplæringen

blir helhetlig.

6.2 Gruppetilhørighet

Alle elever skal tilhøre en klasse/basisgruppe, jf. opplæringsloven § 8-2. Dette gjelder også

for elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1.

Konsekvensen av dette er at også elever som hele eller deler av tiden får opplæring på en

alternativ arena skal være registrert som elev i en bestemt klasse/basisgruppe på skolen.

Skolen skal legge til rette for at elevens tilhørighet til klassen/basisgruppen ivaretas.

6.3 Forsvarlig tilsyn med elevene

Skoleeier har plikt til å sørge for at tilsynet med elevene er forsvarlig i forhold til risikoen for

at skade eller ulykke kan skje, jf. forskrift til opplæringsloven § 12-1. Dette betyr at skolen

må sikre at det er tilstrekkelig tilsyn med elevene, denne plikten gjelder også for opplæring

på en alternativ arena. Hva som vil være et forsvarlig tilsyn må vurderes konkret.

For at opplæringen skal være trygghetsmessig forsvarlig skal det som hovedregel alltid

være noen som har tilsyn med elevene, for eksempel assistenter, lærere eller andre voksne

som er tilknyttet opplæringen.

Skoleeiers ansvar har blitt behandlet i domstolene flere ganger. I disse sakene har

Side 14 av 23  



domstolen lagt til grunn et strengt ansvar for forsvarlig tilsyn med elevene. Flesteparten av

sakene er knyttet til kroppsøvingstimer, men er relevant også for andre tilfeller.

Når det skal vurderes hvor omfattende skoleeiers tilsyn med tiltaket skal være må det blant

annet vurderes:

hvor risikofylt er situasjonen? Her må det ses på farlige omgivelser, medelever,

skoleanlegget/opplæringsstedet etc.

er det forhold ved eleven selv eller andre som øker risikoen?

antallet elever?

hvordan er skoleanlegget/opplæringsstedet tilrettelagt, er det sikret? Dersom det er

usikrede/farlige maskiner kan dette medføre et økt krav til tilsyn.

elevens alder? Yngre elever vil som hovedregel kreve mer tilsyn enn eldre.

6.4 Innhenting av politiattest

Skolen må i vurderingen av personen(e) som utfører tilsynet sørge for at dette ikke er

personer som kan skade elevene på noen måte, blant annet ved å kreve politiattest av

disse. På en del alternative opplæringsarenaer vil eleven være alene med assistenten deler

av tiden. Det er viktig at organiseringsformen ikke fører til at det er større risiko for at eleven

for eksempel utsettes for seksuelle overgrep enn om eleven hadde oppholdt seg på skolens

område.

For personer som har tilsyn med eleven uten å være ansatte av kommunen og som

regelmessig oppholder seg på området som brukes til opplæring, vil det også kunne kreves

politiattest etter opplæringsloven § 10-9 annet ledd. Dette innebærer at når, for eksempel en

bondegård eller en bedrift, defineres som et opplæringssted vil det være adgang til å kreve

politiattest fra personer som oppholder seg på området regelmessig, jf. § 10-9 annet ledd.

Politiattesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep

mot barn. Personer som er siktet for seksuelle overgrep mot barn kan ikke ha tilknytning til

elevens opplæring. Dette gjelder både det pedagogiske opplegget og tilsyn med eleven.

Når det skal avgjøres hvem det skal kreves politiattest fra må det trekkes en grense mellom

personer som har noe med opplæringen å gjøre og personer som ikke har det. Personer på

opplæringsstedet som verken har noe med det pedagogiske opplegget å gjøre eller fører

tilsyn med elevene, er det ikke adgang til å kreve en politiattest fra. Disse vil være for

•

•

•

•

•
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perifere.

I denne sammenheng understrekes det at tilsynsansvaret også vil innebære å ha oversikt

over andre personer som jevnlig befinner seg på det stedet opplæringen finner sted og at

disse ikke på noen måte skader eleven.

Skoleeier bør i tillegg fastsette i avtalen med opplæringsarenaen at alle som har tilknytning

til opplæringen skal fremlegge politiattest.

6.5 Et trygt og godt skolemiljø

Alle elever har etter opplæringsloven § 9A-2 en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø

som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevens egen subjektive oppfatning som avgjør

om skolemiljøet er trygt og godt.

Denne retten gjelder for alle elever, også for opplæring som gis på en alternativ

opplæringsarena. For å sikre elevene denne retten, har skolen en aktivitetsplikt etter

opplæringsloven § 9 A-4. Formålet med denne aktivitetsplikten er å sikre at skolene handler

raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen.

Skolens aktivitetsplikt gjelder på skoleområdet eller der undervisning eller aktiviteter knyttet

til skolen foregår. Retten til et trygt og godt skolemiljø gjelder for alle elever, også for elever

som får opplæring på en alternativ opplæringsarena.

Aktivitetsplikten er delt i fem handlingsplikter. Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge

med, gripe inn og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt

og godt skolemiljø. Skolen har plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak som sørger for

at eleven får et trygt og godt skolemiljø.

Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov. Skolen skal innredes slik

at det blir tatt hensyn til de elevene ved skolen som har funksjonsnedsettelse. Dette

fremgår av opplæringsloven § 9A-7 tredje ledd. Bestemmelsen innebærer at skoleeier må

sørge for at det vurderes om eleven, uavhengig av om eleven har funksjonshemminger, har

en arbeidsplass som er tilrettelagt. Bestemmelsen innebærer at alle elever har krav på

ekstraordinært utstyr, inventar og læremidler som er nødvendig for at de blant annet skal

kunne få tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Dette gjelder også for alternative

opplæringsarenaer.
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6.6 Ordensreglementet

Ordensreglementet som gjelder for skolen vil også gjelde for opplæring gitt på en alternativ

opplæringsarena. Ordensreglementet er en lokal forskrift og fastsetter elevens rettigheter

og plikter, hva som er uønsket oppførsel, tiltak dersom eleven opptrer i strid med

ordensreglementet og eventuelle særlig prosedyrer for sanksjonering, jf. opplæringsloven §

9 A-10. Det kan ikke fastsettes særskilte ordensregler knyttet til den alternative arenaen

med mindre dette inntas i skolens ordensreglement. At skolens ordensreglement også

gjelder for opplæring på den alternative arenaen innebærer at de som er knyttet til dette

tiltaket må ha god kjennskap til dette reglementet.

6.6.1 Særlig om bruk av tvang

Det er ikke adgang til å bruke tvang på den alternative opplæringsarenaen (eller i

grunnopplæringen for øvrig). Tvang er et svært stort inngrep overfor enkeltindividet og bruk

av dette krever en særskilt hjemmel i lov. Opplæringsloven har ikke hjemmel til å bruke

tvang overfor elever. Utover skolebytte i grunnskolen, sanksjoner nedfelt i skolens

ordensreglement og konkrete tiltak i en skolemiljøsaker er det heller ikke hjemmel i

opplæringsloven til å bruke andre inngripende tiltak overfor elever. Etter andre regler er det

en viss adgang til å bruke tvang og andre inngripende tiltak overfor elever når dette er

nødvendig. Det kan oppstå situasjoner hvor skolens personale opplever at det er nødvendig

å gripe inn med tvang overfor en elev, eller hvor det er behov for andre former for

inngripende tiltak.

Vi viser til vår artikkel om nødrett/nødverge og andre inngripende tiltak i skolen.

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleeiers-ansvar/Bruk-av-nodrett-og-

andre-inngripende-tiltak/ for mer informasjon om dette.

6.7 Undervisningspersonalets kompetanse

Opplæringsloven § 10-1 oppstiller krav til undervisningspersonalets kompetanse. I § 10-1

fremgår det at ”[d]en som skal tilsetjast i undervisningsstilling i grunnskolen og i den

vidaregåande skolen, skal ha relevant fagleg og pedagogisk kompetanse.” Hva som ligger i

relevant faglig og pedagogisk kompetanse er utdypet i forskrift til opplæringsloven kapittel

14. Disse kravene skal være oppfylt ved tilsetting i stilling som undervisningspersonale.

Kravene til undervisningspersonalets kompetanse vil også gjelde for opplæring som gis på

en alternativ arena. Skoleeier må påse at ansvaret for opplæringen er lagt til en person som
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oppfyller kompetansekravene. Opplæringslovens § 10-2 gir regler om hva som er relevant

kompetanse.

I tillegg til den som har hovedansvaret for opplæringen, kan det brukes assistenter. Se

opplæringsloven § 10-11. Assistenter skal ha nødvendig rettledning. Det er ikke krav til

assistentenes kompetanse. Dette har sammenheng med at assistenter ikke skal lede

opplæringen, herunder ha ansvaret for spesialundervisning. Assistentene kan kun bistå

undervisningspersonalet i opplæringen, gi annen praktisk hjelp eller ha tilsyn med eleven.

Eksempelvis er det i strid med opplæringsloven å la assistenter eller andre ufaglærte lede

opplæringen. Dette gjelder både for den ordinære opplæringen og for spesialundervisning.

6.8 Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Opplæringen skal være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet, jf.

opplæringsloven § 2-3 og forskrift til opplæringsloven § 1-1. Med mindre det er fastsatt i

enkeltvedtaket om spesialundervising at eleven skal ha avvik fra læreplanen for fag, skal

opplæringen være i samsvar med læreplanen. Dette gjelder også for elever på alternative

opplæringsarenaer. Opplæringen skal være egnet til at eleven kan kompetansemålene i

læreplanen for fag, eventuelt de individuelle målene som er fastsatt i enkeltvedtaket. Det

betyr at aktivitetene det legges opp til på den alternative opplæringsarenaen må være

relevante og forankres i kompetansemålene i læreplanene for fag, eventuelt målene i

elevens individuelle opplæringsplan. Rektor må sikre at det som skjer på den alternative

arenaen faktisk er opplæring i samsvar med elevens enkeltvedtak om spesialundervisning

og opplæringsloven.

Opplæringen skal være i samsvar med fag- og timefordelingen for grunnskolen, med mindre

noe annet er fastsatt i elevens enkeltvedtak om spesialundervisning. Det påpekes at elever

med rett til spesialundervisning har rett til det samme antallet timer som andre elever, jf.

opplæringsloven § 5-1 annet ledd. Det er ikke adgang til at skolene fraviker dette for enkelt

elever. Aktiviteter i regi av skolen eller andre som ikke kan relateres til kompetansemål, jf.

ovenfor, vil ikke regnes med i elevens timetall. Med timer menes 60 minutters enheter.

Elevens opplæring skal også være i samsvar med fagfordelingen i Læreplanverket for

Kunnskapsløftet. Dette innebærer at med mindre noe annet er fastsatt i elevens

enkeltvedtak om spesialundervisning, skal eleven ha det samme antallet timer i de ulike

fagene som det som er fastsatt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.

Opplæringen på den alternative arenaen må harmoniseres med opplæringen i den ordinære
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gruppen til eleven, slik at hele opplæringen innrettes mot elevens enkeltvedtak om

spesialundervisning og IOP. Opplæringen skal være integrert, slik at opplæringen på den

alternative arenaen ikke betraktes som noe uavhengig av annen opplæring eleven får. Dette

innebærer at det må være jevnlig dialog mellom lærerne/de ansvarlige for opplæringen og

de som bistår til å gjennomføre opplæringen på den alternative arenaen.

6.9 Individuell vurdering

Alle elever har rett til individuell vurdering, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-1. Denne retten

til vurdering innebærer en rett til underveisvurdering, sluttvurdering og en rett til

dokumentasjon av opplæringen. Retten til underveisvurdering betyr at eleven løpende og

systematisk skal få tilbakemeldinger med begrunnet informasjon om sin kompetanse i fag

og meldinger om hvordan eleven kan øke sin kompetanse i fagene, forskrift til

opplæringsloven jf. § 3-11. Også for opplæring gitt i på en alternativ arena skal eleven ha

disse meldingene og de skal gis løpende og systematisk. Disse meldingene skal gis i forhold

til de opplæringsmålene elevene følger, disse kan enten være å finne i læreplanen for fag

eller i IOP-en. Skoleeier skal også sikre at det dokumenteres at underveisvurdering er gitt.

Et annet krav er at eleven skal være kjent med målene for opplæringen og hva som blir

vektlagt i vurderingen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-1 fjerde ledd. Den som er ansvarlig

for det pedagogiske opplegget på den alternative opplæringsarenaen må sørge for at

målene for opplæringen og hva som vektlegges er kjent for eleven, også for opplæringen

som gis på en alternativ arena. Dette vil ofte innebære at eleven gjøres kjent med

opplæringsmålene som er fastsatt i IOP-en og hvordan elevens kompetanse i forhold til

disse vurderes. Dette fordrer også en bevist jobbing med IOP-en og at alle aktiviteter kobles

mot denne planen.

Eleven har krav på en samtale med kontaktlærer, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-11

tredje ledd. Denne samtalen skal handle om elevens utvikling i forhold til

kompetansemålene for faget etter læreplanen. For elever med IOP, vil IOP-en helt eller

delvis være utgangspunktet for samtalen og elevens utvikling i forhold til denne. Det er

kontaktlæreren som har ansvaret for gjennomføringen av samtalen, og samtalen skal også

omfatte opplæring som skjer på en alternativ arena. Det er ikke adgang til å dispensere fra

kravet til samtalen for den delen av opplæringen som gis på en annen arena. Det er heller

ikke adgang til å delegere samtalen til en assistent eller andre som ikke er ansvarlig for

opplæringen.
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Eleven skal ha halvårsvurdering i fag uten karakter og med karakter fra 8. årstrinn, jf.

forskrift til opplæringsloven § 3-13. Dersom eleven er fritatt fra vurdering med karakter etter

§ 3-20 første ledd, skal eleven likevel ha halvårsvurdering uten karakter. Elever som har et

enkeltvedtak om spesialundervisning som avviker fra kompetansemålene i fag, skal ha en

halvårsvurdering uten karakter som er basert på målene i IOP-en. Dette ansvaret gjelder

også dersom deler av opplæringen i faget gjennomføres på en alternativ arena.

Eleven har også rett til vurdering i orden og i oppførsel, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-15.

Det er ikke adgang til å gi fritak fra vurdering i orden og oppførsel, ei heller for elever som får

opplæring på en alternativ opplæringsarena. Her må kontaktlærer sørge for at hun/han har

tilstrekkelig grunnlag for å gjennomføre disse vurderingene, jf. § 3-15 siste ledd.

Eleven skal videre ha mulighet til egenvurdering, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-12. I

dette ligger en rett til å vurdere eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig utvikling. 

6.10 Kontakten med hjemmet

Hjem og skole skal samarbeide om elevens opplæring, jf. opplæringsloven § 1-1.

Kommunens plikt til å legge til rette for foreldresamarbeid er også presisert i

opplæringsloven § 13-3d. For grunnskolen er det fastsatt i forskrift til opplæringsloven § 20-

3 at skolen skal holde kontakt med hjemmet gjennom hele året. Dette innebærer at skolen

skal sørge for at foreldrene får nødvendige informasjonen. Foreldrene har i tillegg rett til en

samtale i halvåret med kontaktlærer. Foreldresamtalen skal omhandle hvordan eleven

jobber til daglig og elevens kompetanse i fagene. For elever med IOP i et eller flere fag vil

IOP-en være utgangspunktet for samtalen i disse fagene. Videre skal elevens utvikling i

forhold til opplæringsloven § 1-1, Læreplanverket for Kunnskapsløftets generelle del og

prinsipp for opplæringen samtales om. Samtalen skal klarlegge hvordan eleven, foreldrene

og skolen skal samarbeide om elevens utvikling og læring. For elever med alternativ

opplæringsarena skal også opplæringen her omtales i samtalen under de relevante

punktene.

6.11 Gratis opplæring

Elevene har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring, jf. opplæringsloven § 2-15.

Kommunen kan ikke kreve at eleven eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med

grunnskoleopplæringen. Dette gjelder eksempelvis transport i skoletiden, ekskursjoner og

andre turer som er en del av opplæringen. Tilsvarende gjelder for opplæring på en alternativ
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arena. Dersom det er fastsatt i enkeltvedtaket om spesialundervisning at eleven for

eksempel skal motta hele eller deler av opplæringen i en bedrift eller på en bondegård, er

det ikke adgang til å kreve at foreldrene finansieringen hele eller deler av denne

opplæringen. Kommunen er også ansvarlig for at eleven på den alternative arenaen får

gratis trykte og digitale læremidler.

Eleven har rett til gratis skyss også til den alternative opplæringsarenaen, jf.

opplæringsloven § 7-1. Dette er også omtalt i rundskriv Udir-3-2009 side 6:

”Når elevane etter kommunen sitt skjønn får gå på ein annan skole enn den som ligg

nærast, eller som dei soknar til, vil det etter Utdanningsdirektoratet si vurdering kunne vere

urimeleg at fylkeskommunen skal dekkje ekstrakostnadene ved ei slik avgjerd. Eksempel på

dette vil vere ved byte av skole ved fritt val av skole eller at kommunen ikkje har klart å syte

for eit tilfredsstillande psykososialt skolemiljø for einskilde elevar. Det same vil gjelde

dersom den ordinære opplæringa ein eller fleire dagar i veka er lagt utanfor skolen sitt

geografiske område. Når det gjeld sistnemnde vert det også vist til at kommunen er

ansvarleg for å dekkje reiseutgifter til aktivitetar utanfor skolen sitt område, jf.

opplæringslova § 2–15.”

Dette innebærer at det er kommunen som må dekke ekstrakostnader forbundet ved skyss

til elever til stedet hvor opplæringen gis. At eleven/foreldrene ikke skal dekke skyssen følger

av gratisprinsippet, se over.

6.12 Ulykkesforsikring

Kommunen plikter å ulykkesforsikre elevene, jf. opplæringsloven § 13-3b og kapittel 8 i

forskrift til opplæringsloven. Elever som mottar hele eller deler av opplæringen på en

alternativ arena skal også være dekket av forsikringen i tiden han/hun er på denne arenaen.

6.13 Andre rettigheter

Videre kan også elever på alternative opplæringsarenaer ha:

rett til særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8

rett til tegnspråkopplæring, jf. opplæringsloven § 2-6

rett til punktskriftopplæring m.m., jf. opplæringsloven § 2-14

rett til sosialpedagogisk og utdannings- og yrkesrådgivning rådgivning, jf.

•

•

•

•
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Oppgrader til en støttet nettleser for å få en reCAPTCHA-utfordring.

opplæringsloven § 9-2 og forskrift til opplæringsloven kapittel 22

Listen er ikke uttømmende.

7 Kommunens forsvarlige system
Kommunen må ha et forsvarlig system for å oppfylle ovennevnte lovkrav, jf.

opplæringsloven § 13-10 annet ledd. Systemkravet innebærer at skoleeier må ha en aktiv,

planmessig og kontinuerlig styring med hensyn til å sikre at kravene i opplæringsloven med

forskrifter blir oppfylt. Lovens krav til forsvarlig system etter opplæringsloven § 13-10

innebærer blant annet at:

systemet skal være ”eigna til å avdekkje eventuelle forhold som er i strid med lov og

forskrift”

systemet skal sikre ”at det blir sett i verk adekvate tiltak der det er nødvendig.”

et forsvarlig system forutsetter jevnlig resultatoppfølging og vurdering av om

regelverket blir fulgt

skoleeierne står fritt til å utforme sine egne system, tilpasset lokale forhold.

kommunen skal ha rutiner som sikrer at opplæringen er i samsvar med regelverket

og som sikrer oversikt over de elevene som til enhver tid på alternative

opplæringsarenaer

det kreves rutiner for at foreldrene blir informert om elevens opplæringsinstitusjon

det må være rutiner for at det ikke gjøres avvik fra Læreplanverket for

Kunnskapsløftet uten vedtak om spesialundervisning.

Ovennevnte krav må kunne dokumenteres i kommunens forsvarlige system for å oppfylle

gjeldende lovkrav, jf opplæringsloven § 13-10. Systemet skal være skriftlig for å sikre

kontinuitet og at det er tilstrekkelig kjent.

•

•

•

•

•

•

•
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Hvorfor skjer dette?
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