
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 
 
Tid: 28.05.2020 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Kommunestyresalen, administrasjonsbygget 
 
 
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: Skole 
 
Pga. situasjonen med å håndtere korona har vi ikke mulighet til å levere sak til Utvalg for 
oppvekst og kultur om Statistikk familiesenteret. Dette er en årlig orienteringssak som bes utsatt 
til 3. september. 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 3/2020 
Sak nr. Sakstittel  
012/20 Godkjenning av møtebok  
013/20 Referatsaker i perioden  
014/20 Tilstandsrapport for grunnskolen i Fauske kommune 2020  
015/20 Prolongering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og 

friluftsliv 
 

016/20 Festivaltilskudd 2020  
017/20 Kulturstøtte 2020  
018/20 Kontingent kulturskolen - vår 2020 fra 12. mars  
019/20 Kommunal planstrategi 2020-2023  
020/20 Foreldreundersøkelse i barnehagene i 2019  
021/20 Årsmelding for barnehager i Fauske kommune 2019  
022/20 Barnehageopptaket 2020  
023/20 Klage på tilbud om barnehageplass Unntatt 

offentlighet 
 
 
 
Fauske, 20.05.20 
 
 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas 
Utvalgsleder 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/2835     
 Arkiv sakID.: 20/413 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
012/20 Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 2/2020 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
20.02.2020 Protokoll - Oppvekst- og kulturutvalg - 20.02.2020 1434302 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 

 

Møtedato: 20.02.2020 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 2/2020 Til kl. 13:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Trine Nordvik Løkås AP 
Wiggo Lund AP 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas FRP 
Jens Bertel Kyed KRF 
Øystein Gangstø SP 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Inger-Lise Busch Hansen 
Ketil Hugaas 
Terje Valla 
Tom Erik Holteng 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

Dagsorden ble enstemmig godkjent. 

Tema: Enhet kultur og idrett  

 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 20.02.20 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Kassandra E. B. Petsas 
utvalgsleder 

representant representant 

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

 
 
  



Side 2 
 

Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
002/20 Godkjenning av møtebok  

003/20 Referatsaker i perioden  

004/20 Nasjonale prøver 2019  

005/20 Orienteringssak ressurstildeling skole skoleåret 2020-2021  

006/20 Orienteringssak tilskudd private barnehager 2020  

007/20 Rullering årshjul oppvekst og kultur  

008/20 Valg av bygdeboknemnd for perioden 2020 - 2023  

009/20 Valg av representant med vararepresentant til styret i 
Fauske Frivilligsentral for perioden 2020 - 2023 

 

010/20 Valg av representant til Sjønstå gård for perioden 2019 - 
2023 

 

011/20 Valg av representant og vararepresentant til LHL for 
perioden 2020 - 2023 

 

 
 
  



Side 3 
 

002/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 6/2019 og 1/2020 godkjennes. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 20.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmmig vedtatt. 
 
OPKU- 002/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 6/2019 og 1/2020 godkjennes. 

 
 
 
003/20: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 20.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 003/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
004/20: Nasjonale prøver 2019 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Nasjonale prøver 2019 tas til orientering. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 20.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 004/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Nasjonale prøver 2019 tas til orientering. 



Side 4 
 

 
 
 
005/20: Orienteringssak ressurstildeling skole skoleåret 2020-2021 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 20.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 005/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
006/20: Orienteringssak tilskudd private barnehager 2020 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 20.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 006/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
007/20: Rullering årshjul oppvekst og kultur 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Vedlagt årshjul vedtas som veiledende for oppvekst- og kulturutvalget for 2020. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 20.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 007/20 Vedtak: 
Vedtak: 

 
Vedlagt årshjul vedtas som veiledende for oppvekst- og kulturutvalget for 2020. 

 



Side 5 
 

 
 
008/20: Valg av bygdeboknemnd for perioden 2020 - 2023 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som bygdeboknemnd for perioden 2020 – 2023 velges følgende: 
· Ragnhild Dreier, leder 
· Lillian Slettvold 
· Gunnar Rabben 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 20.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 008/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Som bygdeboknemnd for perioden 2020 – 2023 velges følgende: 
· Ragnhild Dreier, leder 
· Lillian Slettvold 
· Gunnar Rabben 

 
 
 
009/20: Valg av representant med vararepresentant til styret i Fauske Frivilligsentral for 
perioden 2020 - 2023 
 
 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 20.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Følgende omforente forslag ble fremmet: 
Som fast representant til styret i Fauske Frivilligsentral for perioden 2020 - 2023 velges: 
Trine Nordvik Løkås 
Som vararepresentant til styret i Fauske Frivilligsentral for perioden 2020 - 2023 velges: 
Wiggo Lund 
 
Oppvekst- og kulturutvalget ønsker at kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede 
velger en representant og vararepresentant.  
 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 009/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Som fast representant til styret i Fauske Frivilligsentral for perioden 2020 - 2023 velges: 
Trine Nordvik Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord 
 
Som vararepresentant til styret i Fauske Frivilligsentral for perioden 2020 - 2023 velges: 
Wiggo Lund, Glastunes 7B, 8230 Sulitjelma 
 
Oppvekst- og kulturutvalget ønsker at kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede 
velger en representant og vararepresentant.  



Side 6 
 

 
 
 
010/20: Valg av representant til Sjønstå gård for perioden 2019 - 2023 
 
 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 20.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Jens B. Kyed (KRF) foreslo: 
Som representant til Sjønstå gård for perioden 2019 - 2023 velges: 
Odd Wollbakk 
 
Trine Nordvik Løkås (AP) foreslo: 
Som vararepresentant til Sjønstå gård for perioden 2019 - 2023 velges: 
Sverre Hagen 
 
KRF's og AP's forslag ble enstemmig vedtat. 
 
OPKU- 010/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Som representant til Sjønstå gård for perioden 2019 - 2023 velges: 
Odd Wollbakk, Haubakken 6, 8209 Fauske 
 
Som vararepresentant til Sjønstå gård for perioden 2019 - 2023 velges: 
Sverre Hagen, Linerlevn. 16, 8207 Fauske 

 
 
 
011/20: Valg av representant og vararepresentant til LHL for perioden 2020 - 2023 
 
 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 20.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Kassandra E. B. Petsas (FRP) foreslo: 
Som representant til styre for LHL dag og aktivitetssenter på Teletunet for perioden 2020 - 2023 
velges: 
Marit Stemland 
Som vararepresentant til styre for LHL dag og aktivitetssenter på Teletunet for perioden 2020 - 
2023 velges: 
Ester Wollbakk 
 
FRP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 011/20 Vedtak: 
Vedtak: 
Som representant til styre for LHL dag og aktivitetssenter på Teletunet for perioden 2020 - 2023 
velges: 
Marit Stemland, Trivselsvn. 161, 8215 Valnesfjord 

 
Som vararepresentant til styre for LHL dag og aktivitetssenter på Teletunet for perioden 2020 - 
2023 velges: 
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Ester Wollbakk, Haubakken 6, 8209 Fauske 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/7443     
 Arkiv sakID.: 20/413 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
013/20 Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
1, Barnevernstjenesten - Månedsrapport februar 2020 
 
 
2, Barnevernstjenesten - Månedsrapport mars 2020 
 
 
3, Varsel om oppsigelse / reforhandling av avtale om sceneinstruktørordningen 
 
 
4, Aktiv sommer - Økonomisk bevilgning 
 
 
5, Sulitjelma barnehage - lukking av avvik - vedtak om driftsgodkjenning 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 

 

 
Fauske den 28.02.2020 
 
 
 
Ulf Flønes 
Barnevernleder 

 

 

FAUSKE 
KOMMUNE 
BARNEVERNTJENESTEN 

MÅNEDSRAPPORT 
FEBRUAR 2020 

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   

 

6 10 Hittil i år: 18 17 

Av disse - henlagte meldinger: 
Dvs. undersøkelser innledes ikke 

 

    Meldinger i aktive saker: 
                              Utløser ikke nye 
undersøkelser 

 

3 
 
3 

1 
 
 
3 
 
 

Hittil i år: 
 
Hittil i år: 

5 
 
6 

1 
 
 
8 
 
 
 

Undersøkelser innledet: 
 

8 7 Hittil i år: 15 13 

Undersøkelser sluttført: 
 

7 7 Hittil i år: 25 16 

Av disse - sluttført innen frist: 
 

7 7 Hittil i år: 25 16 

Status pr 28.02.      

Venter på undersøkelse: 
 

1 3   

Under undersøkelse: 18 17   

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

iverksatt 

 
0 

 
 
0 
 

  

   
 

Tiltak totalt for Fauske kommune 
 

 Pr d.d Samme tid i fjor 
Barn plassert i fosterhjem:          21          22 
Barn plassert i institusjon:            1                    2 
Barn hjelpetiltak 0 - 18 år :          44          47   
Tiltak ettervern over 18 år:          10                                                                            13    

http://riskmanager/


 
 

 

 
Kommentar: Ingen merkbar endring på meldinger inn i disse koronatider. Endringer etter 
åpning av skole/barnehage vil framkomme i rapport for april. 
 
 
 
Fauske den 31.03.2020 
 
Ulf Flønes 
Barnevernleder 

 

FAUSKE 
KOMMUNE 
BARNEVERNTJENESTEN 

MÅNEDSRAPPORT 
MARS 2020 

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   

 

13 14 Hittil i år: 31 31 

Av disse - henlagte meldinger: 
Dvs. undersøkelser innledes ikke 

 

    Meldinger i aktive saker: 
                              Utløser ikke nye 
undersøkelser 

 

2 
 
3 

2 
 
 
5 
 
 

Hittil i år: 
 
Hittil i år: 

7 
 
9 

7 
 
 
13 
 
 
 

Undersøkelser innledet: 
 

10 10 Hittil i år: 25 23 

Undersøkelser sluttført: 
 

7 5 Hittil i år: 32 21 

Av disse - sluttført innen frist: 
 

5 5 Hittil i år: 30 21 

Status pr 31.03      

Venter på undersøkelse: 
 

0 5   

Under undersøkelse: 21 27   

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

iverksatt 

 
2 

 
 
0 
 

  

   
 

Tiltak totalt for Fauske kommune 
 

 Pr d.d Samme tid i fjor 
Barn plassert i fosterhjem:          21          22 
Barn plassert i institusjon:            1                2 
Barn hjelpetiltak 0 - 18 år :          48          44 
Tiltak ettervern over 18 år:          11                                                                             9  



 
 

 

http://riskmanager/


 Vår dato:  30.12.2019 
Vår referanse: 
JournalpostId:  

19/19115- 1   
19/155533 

Deres dato:   
Deres 
referanse:  

 

Org.nr: 964 982 953 
 

Adresse: Postmottak Tlf.:  76 92 33 30  Kultur, miljø og folkehelse 
 Fylkeshuset E-post: post@nfk.no  Musikk i Nordland 
 8048 Bodø   Vibeke Forshaug 
    Tlf: 959 27791 / 76 92 33 30 
Besøksadresse: Kongensgate 44, Narvik   

 
 

Fauske kommune 
Postboks 93 
 
8201 FAUSKE 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

VARSEL OM OPPSIGELSE/REFORHANDLING AV AVTALE OM 
SCENEINSTRUKTØRORDNINGEN   
 
Nordland fylkeskommune vil med dette varsle om at det kan bli fremtidige endringer i driften. 

Spesielt fra og med 2021 vil økonomiske utfordringer stille krav til at all virksomhet må vurderes i 

en større helhet. 

 

Det vises også til regionreformen, der fylkeskommunene har fått en utvidet rolle som 

samfunnsutvikler og også vil få en større og endret rolle innen kulturfeltet fra 2021.  

For å skape et nødvendig handlingsrom fra 2021, vil Nordland fylkeskommune gå gjennom alle 

avtaler med kommunene om felles finansiering av kulturinstitusjoner og faste tiltak innen 

kulturfeltet. I henhold til avtalens bestemmelser om oppsigelse og automatisk fornyelse, varsles det 

derfor om at den med dette sies opp med tanke på reforhandling i 2020 med virkning fra 2021.  

 

Hensikten er å gi et nødvendig handlingsrom for å kunne utvikle tilbudene innen kulturfeltet i tråd 

med framtidens behov og økonomi, slik at vi skaper et godt grunnlag for videre utvikling.  

 

Det vil bli invitert til dialog om det videre engasjementet og samarbeidet i 2020, og vi kommer 

tilbake med forslag til en prosess på nyåret.  

 

Vi vil også benytte anledningen til å takke for et godt samarbeid i 2019 med ønske om en god jul 

og et godt nytt år 

 

Vennlig hilsen 
 
Stine Qvigstad Jenvin 
Etatssjef kultur, miljø og folkehelse 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
Hovedmottakere: 
Alstahaug kommune Strandgata 52 8800 SANDNESSJØEN 
Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 
Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD 
Bindal kommune Oldervikveien 5 7980 TERRÅK 



 
 

2 

Hovedmottakere: 
Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 
Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 
Bø kommune Veaveien 50 8475 STRAUMSJØEN 
Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 
Flakstad kommune . 8380 RAMBERG 
Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 
Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES 
Hamarøy kommune Oppeid 8294 HAMARØY 
Herøy kommune Silvalveien 1 8850 Herøy 
Leirfjord kommune Skoledalsveien 39 8890 Leirfjord 
Lurøy kommune Rådhuset 8766 LURØY 
Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN 
Meløy kommune Gammelveien 5 8150 Ørnes 
Saltdal kommune Kirkegata 23 8250 ROGNAN 
Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 
Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD 
Sømna kommune Kystveien 84A 8920 SØMNA 
Sørfold kommune RÅDHUSET 8226 STRAUMEN 
Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA 
Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 
Vega kommune Rørøyveien 10 8980 VEGA 
Vestvågøy kommune Postboks 203 8376 LEKNES 
Vevelstad kommune Kommunehuset 8976 VEVELSTAD 
Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE 

 
    

 

 
  

 

 
 



  Fauske                       
      
 
 
 
 
  Ressurs- og aktivitetssenter 

 

                                                                                                                                        

                                                                                   

                                               

Postadresse:       P.b. 188,  8201 Fauske                                Web:   https://fauske.frivilligsentral.no/           
Besøksadresse:     Sjøgt. 71, 8200 Fauske                                E-post:   frivilligsentralen@fauske.kommune.no   

Bedriftsnr.        980 558 959    Tlf.    75 60 43 54 

Organisasjonsnr.     972 418 021    Mobil.    48 05 68 10  

Utskrift:14.05.2020 

 

 
 
 

13.05.2020 
 
Oppvekst- og Kulturutvalg i 
Fauske kommune 
 
 
 
Fauske Frivilligsentral og Ungdommens hus har bestemt at vi i år ikke skal gjennomføre vår 
tradisjon med «Aktiv Sommer».  
 
Bakgrunn for vår beslutning er selvfølgelig Covid19. Det har ikke vært en lett avgjørelse, men vi 
har kommet fremt til at det blir riktig, og at det blir et av våre bidrag til at smittesituasjonen her i 
vår kommune skal forbli lav fremover. 
 
Vi vil samtidig takke kommunestyret for at de også i år bevilget kr 150 000.- for å kunne 
gjennomføre Aktiv sommer, det setter vi umåtelig pris på.  
 
Men siden vi ikke skal ha Aktiv Sommer, anser vi det som naturlig at politikken kan ønske å inndra 
hele summen for å bøte på de enorme økonomiske overskridelsene i kommunen. Vi ser selvfølgelig 
det urimelige i at vi skal tviholde på hele summen, all den tid vi har store økonomiske utfordringer.  
 
Det vi ønsker at politikken kan ta stilling til er: kan vi få beholde kr 70 000.- slik at vi har midler 
stående til å kjøre aktiviteter senere i år, hvis smittesituasjonen tillater det. Eller at den summen kan 
bli overført til vårt fond, tjeneste 2310 aktivitetstilbud barn og unge. Slik at vi neste år har en 
sikkerhet for å kunne kjøre aktiviteter for barn og unge så snart smittevernreglene tillater den type 
aktiviteter.   
 
 
Vennlig hilsen fra  
 
Leder av Ungdommens Hus    Daglig leder av Fauske Frivilligsentral 
Gunn Lisbeth Pedersen      Gro-Anita Olsen  

 

https://fauske.frivilligsentral.no/


Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 
Stormyrveien 25, 8008 Bodø 

Tlf. 40 00 77 77   e-post: post@hmts.no   Org.nr. 986 504 907   www.hmts.no 
Saksbehandler e-post:  tm@hmts.no  

 

 

  

 

 
Sulitjelma barnehage 
Sandnes 6 
 
8230  SULITJELMA 
 
 

Sulitjelma barnehage - lukking av avvik - vedtak om 
driftsgodkjenning 

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS (HMTS) viser til godkjenningsbefaring utført ved virksomheten 
12.04.2019, vedtak om utbedring datert 24.05.2019, og oppfølgende vedtak datert 09.01.2020.  
 
Bakgrunn for godkjenningsbesøk - lovhjemmel 
Godkjenningsbesøket ble utført i henhold til lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) §13, og 
forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 
 
Kommunen har tilsynsansvaret etter dette regelverket og kan fatte vedtak om utbedringer med 
hjemmel i folkehelselovens kapittel 3 om miljørettet helsevern. HMTS fører tilsyn og fatter vedtak 
etter delegert myndighet fra kommunen. Vår saksbehandling skjer i samråd med 
kommuneoverlegen.  
 
Lukking av avvik 
Med bakgrunn i godkjenningsbesøket ble det utarbeidet et vedtak med krav om utbedring av 8 
avvik – virksomheten måtte få: 
 

1. utbedret sprekker i lekeapparatene som barnas hettesnorer kan hekte seg fast i (§14) 
2. skåldesikret vannarmaturer som kan benyttes av barna (§14) 
3. utført en kompetent vurdering av lekeapparater med slitt preg (§14) 
4. på plass rutiner for å redusere ulykkesrisiko knyttet til store snømengder rundt 

lekeapparat/benker på uteområdet (§14) 
5. etablert en egnet/oversiktlig/trafikksikker parkeringsplass for bringe/hentesituasjonen (§14) 
6. kartlagt radonkonsentrasjonen (§19) 
7. på plass solavskjermende tiltak med dokumentert god effekt i tilknytning til vinduer med 

sterk solinnstråling (§19) 
8. utbedret ventilasjonsstøyen i hovedoppholdsrommet og deretter få dokumentert at 

lydforholdene tilfredsstiller klasse C i NS8175:2012 (§21) 
 
Vi har tidligere mottatt tilbakemelding fra virksomheten om at alle avvik, unntatt avvik nr. 6, var 
lukket. Den 27.04.2020 mottok vi analyseresultater fra radonkartlegging trinn 1, som var utført i 
virksomhetens lokaler. Alle analyseresultatene viste tilfredsstillende måleverdier. Som en følge av 
dette lukker vi også avvik nr.6.  
 

Dato:   ............................................................ 12.05.2020 

Saksbehandler:   ................................ Trond Mathiassen 
Telefon direkte:   .......................................... 98 22 39 31 

Deres ref:   ......................................................................  
Løpenr.:   .......................................................... 333/2020 
Saksnr/vår ref:   ................................................. 2015/76 
Arkivkode:   ............................................................... A10 
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Med bakgrunn i tilbakemeldingene fra virksomheten/Fauske kommune fatter vi derfor følgende 
vedtak: 
 
Vedtak 
Med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler §6, driftsgodkjennes 
Sulitjelma barnehage. 
 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til lov av 24.06.2011 nr.29 om folkehelsearbeid 
§ 19, og lov av 10.02.1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28. En 
eventuell klage bes sendt Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, Stormyrveien 25, 8008 Bodø, eller pr. e-
post til: post@hmts.no. Klagen må fremsettes innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt.   
 
Opplysnings- og informasjonsplikt 
I hht. forskriftens §5 plikter virksomhetens leder å informere foreldre/foresatte og /eller elever om 
utfordringer som virksomheten har i forhold til å overholde de ulike kravene i forskriften. Vi ber 
derfor om at kopi av dette vedtaket blir videreformidlet til foreldre/foresatte, gjerne representert ved 
FAU/SU. 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 

 Katalin Nagy  
 daglig leder  

 
  Trond Mathiassen 
  Overingeniør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 
 
 
Kopi: Fauske kommune - Rådmannen, kommuneoverlegen, kommunalsjef oppvekst og kultur, 
    enhetsleder barnehage og kommunalsjef eiendom, plan og  
    samfunnsutvikling  
 



Fra: Trond Mathiassen <tm@hmts.no> 
Sendt: fredag 15. mai 2020 12.54 
Til: Siv Lillian Johansen; Postmottak 
Kopi: Geir Mikkelsen; Kommuneoverlege; Terje Valla; Tom Erik Holteng; Trond 

Heimtun 
Emne: Sulitjelma barnehage - lukking av avvik - vedtak om driftsgodkjenning 
Vedlegg: Sulitjelma barnehage - lukking av avvik - vedtak om driftsgodkjenning.pdf 
 
Hei!  
 
Vedlagt finnes driftsgodkjenningsvedtak for Sulitjelma barnehage, siden vi har fått skriftlig 
tilbakemelding om at alle avvik nå er lukket. Dokumentet sendes kun i digital form.  
 
“Postmottak” i kommunen mottar også mailen for journalføring. 
 
Kopi sendes til rådmannen, kommuneoverlegen, kommunalsjef oppvekst, enhetsleder barnehage og 
kommunalsjef eiendom. 
 
Med vennlig hilsen 

Trond Mathiassen 
Overing. 
 
Stormyrveien 25, 8008 Bodø 
Mob. 98 22 39 31 
Tlf. 40 00 77 77 
E-post: tm@hmts.no  
Web: www.hmts.no  
Facebook: www.facebook.com/hmtsiks   
 

 
 Kompetente, ansvarlige, tilgjengelige 
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Tilstandsrapport for grunnskolen i Fauske kommune 2020 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Tilstandsrapport for 2020 tas til orientering.  
 
 

 
Vedlegg: 
19.05.2020 Tilstandsrapport 2020  grunnskolen i Fauske 1441544 

19.05.2020 Tidsplanlegger for prøver 2019-2020 1441492 

19.05.2020 Tilbakemelding tilstandsrapport 2020  Vestmyra skole 1441493 

19.05.2020 Tilbakemelding tilstandsrapport 2020 Finneid skole 1441494 

19.05.2020 Tilbakemelding tilstandsrapport 2020  Sulitjelma skole 1441495 

19.05.2020 tilbakemelding tilstandsrapport 2020 Valnesfjord skole 1441496 
 
Sammendrag: 
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 har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på 
grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av skolen på en god måte. 
Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, jf. opplæringsloven § 13-10 
andre ledd.  
 
Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og 
rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. Formålet med 
kvalitetsvurderingssystemet er å legge til rette for prosesser for å forbedre opplæringen gjennom å gi 
lokale skolemyndigheter tilgang på informasjon om elevenes læringsutbytte, gjennomføring og 
læringsmiljø. Slik kan det på en bedre måte iverksettes tiltak det avdekkes behov for. 
 
Statistikkene og tallmaterialet i tilstandsrapporten er hentet fra de nasjonale databasene som skole 
rapporterer til, GSI, PAS og Skoleporten. 
 
Saksopplysninger: 
Å sørge for høy kvalitet i opplæringen er en av de viktigste oppgavene for lærere, skoleledere, lokale og 
nasjonale myndigheter. For å kunne sette konkrete mål, og utforme en strategi for hvordan disse 
målene skal nås, er det viktig å få kunnskap om elevenes læring og utvikling. (Meld. St. 21, 2016 – 2017 
Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen)  
 
Det viktigste utviklingsarbeidet skjer hver dag i skolen, hvor læreren må gjøre selvstendige vurderinger 
og gi tilbakemeldinger for å bidra til elevenes læring og utvikling. Læreren må ha et kunnskapsgrunnlag 



for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningen slik at elevene får et godt læringsutbytte. 
Utover at elevene har krav på sluttvurdering og underveisvurdering regulerer ikke opplæringsloven 
hvilke former for vurdering lærerne skal gjennomføre. Skolene i Fauske har et felles årshjul (se vedlegg) 
som omhandler alle tester og lærings-støttende prøver som skal gjennomføres som et minimum i løpet 
av skoleåret.  
 
Et helhetlig system for kvalitetsvurdering, dagens tilstandsrapport, ble innført i 2003. Det ble lagt vekt 
på åpenhet om resultatene for å synliggjøre de ulike aktørenes ansvar, og for å sikre at elevenes 
rettigheter ble oppfylt. 
 
Det viktigste med kvalitetsvurderingssystemet er at det skal skape prosesser for å forbedre 
opplæringen. 
Dette gjennomføres ved å 

· innhente informasjon 
· etablere et kunnskapsgrunnlag 
· identifisere utfordringer  
· sette mål for hva man vil oppnå 
· planlegge og gjennomføre tiltak 

 
Gjennom å gi kunnskap om læringsresultater, gjennomføring og læringsmiljø skal 
kvalitetsvurderingssystemet legge et godt grunnlag for å analysere utfordringer, sette mål og prioritere 
tiltak for å forbedre opplæringen. Dette er også viktig for å skape en kultur som setter elevenes læring 
og utvikling på dagsorden på alle nivåer i utdanningssystemet. 
 
Å utvikle et profesjonsfellesskap og endre praksis forutsetter involvering og dialog innad på den enkelte 
skole og mellom de ulike nivåene i systemet. Det er derfor lagt vekt på å utvikle lærernes, skoleledernes 
og skoleeiernes evne til å ta i bruk denne kunnskapen til målrettede utviklingsprosesser.  
Kvalitetsvurderingssystemet skal bidra til å styrke lærerens kunnskap om eleven. Læreren skal bruke 
kunnskapsgrunnlaget til å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningen slik at elevene får et godt 
læringsutbytte. Lærere skal kunne bruke informasjon og data fra forskjellige kvalitetsutviklingssystemer 
til å tilpasse opplæringen på en måte som er læringsfremmende for eleven. 
 



 
Figur 1: Kvalitetssystem i skolen (meld.st. 21) 
Rektor har ansvaret for at skolen jevnlig gjennomfører en skolebasert/virksomhetsbasert vurdering. 
Dette innebærer å vurdere organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen i skolen, og i 
hvilken grad disse faktorene bidrar til elevenes måloppnåelse i læreplanen. Kunnskapsgrunnlaget fra 
kvalitetsvurderingssystemet skal bidra til utvikling på den enkelte skole. 
 
Strategiplan for Fauske-skolen  
Fauske kommune vedtok strategiplan for Fauskeskolen for perioden 2018-2022, basert på informasjon 
knyttet til elevenes læringsutbytte og trivsel. Den innehar 3 satsningsområder i perioden. 
 
A) Klasseledelse og relasjonsarbeid  
B) Lesing  
C) Digital kompetanse  
 
Skoleåret 2018-2019 leste alle ansatte boka "se eleven innenfra". Boka var et viktig bidrag for å etablere 
en felles praksis i Fauske skolen. Inneværende år har ikke kommunen hatt nettverk knyttet til 
klasseledelse og relasjoner. Satsingen er likevel fulgt opp med en felles fagdag i november 2019 der en 
av bokens forfattere var forelesere. I tillegg er det utviklet KRAFT plakat for Fauske-skolen som 
omhandler visjon, verdi og verdigrunnlaget for skolene, skolens misjon og hvilke handlinger, holdninger 
og kunnskap som skal ligge i bunn ved skolens møte med omgivelsene. 

Det har vært gjennomført nettverk i lesing som har vært forbeholdt 1.-4. trinn også dette året. Nord 
Universitet har deltatt på to nettverksamlinger. Fokuset i nettverket ligger på begynneropplæring og 
erfaringsdeling. Bakgrunnen for universitetets deltakelse i lese nettverket er koblingen mellom 
satsningsområdet lesing og kommunens satsning innenfor desentralisert kompetanseutvikling. 
Desentralisert ordning skal bidra til å gjøre utviklingsarbeidet mer forutsigbart og langsiktig for både 
skoleeiere, universitet og høyskoler. Utviklingsarbeidet skal bygge på utfordringer den enkelte skole 
eller kommune har, og føre til bedre læring for elevene. Universitetet er en viktig bidragsyter for å gi 
innspill på begynneropplæringen i Fauske-skolen, gjennom forskningsbasert kunnskap. Det var planlagt 
ytterligere nettverkssamlinger i samarbeid med universitetet våren 2020, men disse har måtte vike med 



bakgrunn i nedstenging av skolene (Covid-19).  

Det har også vært et IKT nettverk som består av utvalgte lærer fra de 4 grunnskolene. Fauskeskolen har 
fra høsten 2020 1:1 bruk av læringsbrett og PC for alle elever i skolen, og det er en målsetting å få en 
mer tydelig og helhetlig satsning på IKT. Fra skoleåret 2020-21 tilsettes det derfor en pedagogisk 
veileder innenfor IKT i skolen, som skal bidra til å samle ressursene innenfor IKT i skolene, bistå med 
opplæring, oversikt og organisering, og tydeliggjøre retningen innenfor satsningsområdet.  

Tilstandsrapport 2020  
 
Elevundersøkelsen for årets 7. og 10. klasse viser mange resultater godt over det elever i Nordland og 
nasjon rapporterer. Langt de fleste elevene trives på skolen, noe som naturlig gir seg utslag på 
indikatorene i tilstandsrapporten. Fauske kommune har hatt satsning på elevenes trivsel gjennom 
deltakelse i inkluderende skole og barnehagemiljø og som eget satsningsområde i kommunens 
strategiplan. Resultatene viser at det arbeides godt i skolene i Fauske og vi har en høy grad av trivsel i 
skolene. Selv om vi har gode tilbakemeldinger fra elevundersøkelsen dette året, er arbeid med elevenes 
trivsel et kontinuerlig oppdrag som vi fortsatt må holde fokus på i skolene i Fauske.  
 
Nasjonale prøver viser at kommunen har redusert prosentandelen elever på mestringsnivå 1 for 5. 
trinn, både i lesing, engelsk og regning. Fortsatt er det en vei å gå for at flere elever skal ha bedre 
grunnleggende ferdigheter. Nasjonale prøver på ungdomstrinnet viser at 9. trinn ligger tett opp mot 
nasjonalt nivå i lesing og regning. Resultatene for 8. trinn som måler elevenes grunnleggende 
ferdigheter etter 7. trinn er noe svakere. I kommunens strategiplan har vi lesing som satsningsområde, 
og det er høyt fokus, spesielt på 1.-4.trinn, for hvordan vi kan heve elevenes leseferdigheter. Fauske 
kommune satser fortsatt på lesing i skolene og fra høsten 2020 er målet at alle skolene i Fauske skal ha 
lærerspesialister knyttet til lesing på 1.-4.trinn.  
 
Den viktigste ressursen for læring og trivsel er at ansatte på skolene har høy nok, og riktig kompetanse. 
Fauske kommune kommer fortsatt til å satse på videreutdanning av våre lærere, for å heve 
kompetansen i skolene og elevenes læringsutbytte. Det er viktig at de ansatte på skolene videreutvikler 
en profesjonell samarbeidskultur hvor hver ansatt tar et felles ansvar for elevene. Lærerne på skolen må 
ta eierskap til resultater på egne skole, og bruke resultatene til å utvikle skolens praksis for å heve 
elevenes læringsutbytte. Kunnskapen må brukes som grunnlag for kvalitetsutvikling i skolen. Det er 
bygget på at lærerne i fellesskap bruker informasjonen i utviklingen av sin pedagogiske praksis. Det 
profesjonelle handlingsrommet er avgjørende for kvalitetsutvikling på egen skole.  Det er ledelsens 
oppgave å legge til rette for dette. 
 
Skolene i Fauske er en del av et regionalt kompetansenettverk knyttet til desentralisert skoleutvikling. 
Det samarbeides med RKK, andre kommuner, Fylkesmann og Nord universitet for å utvikle kompetansen 
i skolene for slik å bidra til å øke elevenes læring, trivsel og utbytte. Det pågående arbeidet med 
implementering av nye læreplaner – Fagfornyelsen – vil være et viktig forbedringstiltak for å heve 
resultatene i Fauske-skolen. 
 
Veilederkorpset  
Veilederkorpset tilbyr veiledning som støtte til skoleeiere og skoleledere som ønsker å styrke 
kvalitetsutviklingsarbeidet i skolen. Veilederkorpset er initiert og finansiert av utdanningsdirektoratet. 
Fauske kommune ba om bistand fra veilederkorpset våren 2018, for å få bistand til utvikling av innholdet 
i skolen. Oppfølgingen fra veilederkorset ble avsluttet til jul 2019. Gjennom samarbeidet med 
veilederkorpset har skolene i Fauske fått et økt fokus på å se sammenhengen fra ekstern skolevurdering 
med skolenes milepælsplaner og kommunes strategiplan. Nasjonale prøver med for- og etterarbeid er 
lagt inn i skoleeiers årshjul. KRAFT plakaten er utviklet og skal ligge i bunn for arbeidet som skjer i 



skolene. Skolene har fått mer system og struktur på fellestiden, og de skiller i større grad mellom drift og 
utvikling. Etter ekstern skolevurdering utarbeidet alle skolene en milepælsplan som skolene i stor grad 
har fulgt. Leseplanen har vært i fokus på skolene og skolene har vurdert seg selv i forhold til den 
kommunale leseplanen («Hvor står vi- hvor skal vi- hvordan gjør vi det- hvordan gikk det»). 
 
Plangruppene i skolene har kompetanse og kapasitet til å drive bærekraftig utviklingsarbeid. Det har i 
perioden blitt mer tydelig sammenhengen mellom kommunes strategiplan og skolens utviklingsarbeid, 
og det har blitt en økt bevissthet i forhold til tidsbruk og fordeling av oppgaver.  I forhold til å bygge et 
solid og selvgående system for utviklingsarbeid, har skolene arbeidet med, og fått erfaring med 
initierings- og implementeringsfasen. 
 
Fagdag  
De siste årene har det, i forbindelse med behandling av tilstandsrapporten, vært gjennomført fagdag 
med skoleledelsen, FAU representanter, elever, oppvekst og kulturutvalget, organisasjonene, 
støttetjenester og administrativ skoleeier. Dagens situasjon rundt Covid-19 har medført at fagdagen ikke 
kan gjennomføres som planlagt. Skolene har hatt forslag til tilstandsrapport til behandling på hver enkelt 
skole, der de også har sett på egne målsettinger innenfor vedtatte satsningsområder. Skolenes 
tilbakemelding følger saken til politisk behandling.   
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Resultatene fra elevundersøkelsen viser at det arbeides godt i skolene i Fauske og vi har en høy grad av 
trivsel i skolene. Selv om vi har gode tilbakemeldinger fra elevundersøkelsen dette året, er arbeid med 
elevenes trivsel et kontinuerlig oppdrag som vi fortsatt må holde fokus på i skolene i Fauske.  
 
Tilstandsrapport for 2020 og informasjon om skolens resultater viser at vi fortsatt ikke er i mål knyttet til 
grunnleggende ferdigheter spesielt på 1.-4.trinn. Det er av betydning at skolene, de ansatte i skolene og 
skoleeier fortsatt har et forskende blikk på hvordan vi kan organisere undervisningen for å forbedre 
elevenes læring.  Resultatene fra nasjonale prøver i lesing skal danne grunnlag for underveisvurdering og 
forbedret leseopplæring i alle fag. Det er derfor viktig at alle lærerne engasjerer seg i etterarbeidet og 
oppfølgingen av resultatene. Når ledelsen og lærerne i fellesskap bruker resultatene som utgangspunkt 
for å reflektere over egen praksis, blir også undervisningen bedre. 
 
Skolens ledelse har de 2 siste årene hatt stort fokus på fagfornyelsen i møter med profesjonsfellesskapet 
på skolen. Fagfornyelsen vil fortsatt ta mye tid de kommende skoleårene, inntil ny læreplan er forsvarlig 
implementert i alle deler av skolen, på samme tid vil fokuset i større grad rettes mot identifisering av 
utfordringer og vurdering av kvalitet og innhold.   
 
Våren 2020 startet skolene innføring av klassemøter/klassegjennomgang, i første omgang på 1.-4.trinn. 
Klassemøtene skal gjennomføres 2 ganger i året og er et møte med skolens ledelse (rektor, inspektør 
eller teamleder) og lærere knyttet til klassen. Klassegjennomgangen skal som et minimum ta for seg 
følgende områder:   

· gjennomgang av alle elvenes kartleggingsresultater både innenfor fag og elevenes trivsel og 
klassemiljø  

· drøfting av enkeltelevers faglige ståsted, trivsel og sosiale kompetanse  
· igangsatte og aktuelle tiltak drøftes for enkeltelever/klassen, videre oppfølging besluttes 

 
Det skal også sees på hvordan foresatte og elever involveres i elevenes læring, utvikling og trivsel. 
 
Skolene i Fauske, spesielt i sentrum, har vært preget av skolestrukturdebatt over flere år, før den ble 
gjennomført skoleåret 2019-2020. Det er viktig å anerkjenne at usikkerheten rundt struktur over flere 



år, har påvirket ansattes fokus med tanke på skoleutvikling. Også inneværende skoleår har 
sammenslåing av skoler og etablering av felles kultur bidratt til fokus bort fra innholdet og utvikling av 
elevenes læring. Endringsarbeid og forbedring av læringsresultater er en langsom prosess, og det tar tid. 
Resultatmessig har vi flere områder hvor vi forventer forbedring i årene som kommer. Fagfornyelsen og 
skolenes satsningsområder vil være sentrale for å utvikle innholdet i Fauske skolen. Det arbeides godt i 
den enkelte skole, og fokuset fremover vil være å utvikle profesjonsfellesskapene for å gi rom for 
vurdering og utvikling av praksis.   
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Innledning  
Opplæringsloven fastsetter at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i 

opplæringen. St.meld.nr 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen fremhever viktigheten av at styringsorganene 

i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på 

grunnopplæringen for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Den årlige 

tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos 

skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. 

Rapport om tilstanden i opplæringen  
Rapporten om tilstanden i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den 

årlige rapporten skal drøftes av skoleeier, det vil si kommunestyret, jf. opplæringsloven § 13-10 andre 

ledd. 

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem  
Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har 

fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i 

grunnopplæringen. Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi 

grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene.    

Krav til innhold i tilstandsrapporten  
Tilstandsrapporten skal, som et minimum, omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Det er data 

fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden. 

Skoleporten er en nettportal for vurdering av kvalitet i grunnopplæringen. Hensikten med Skoleporten 

er at skoler, skoleeiere, foresatte, elever og andre interesserte skal få tilgang til relevante og pålitelige 

nøkkeltall for grunnskoleopplæringen. 

Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes 

ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. 

Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. 

Kvalitetsvurderingssystemet 
Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille 

informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i en 

kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. 

Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er 

god kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen mellom kvalitet på 

opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og resultatene i dialogen med skoleeieren. 

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. Rapporteringen tar utgangspunkt i kommunen som helhet for å unngå 

indentifisering av grupper og elever.  
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1. Sammendrag 
Vedtatte mål og utviklingsområder  
Kunnskapsdepartementet har satt følgende mål for grunnopplæringen i tildelingsbrev til 

utdanningsdirektoratet for år 20201:   

 Alle har et godt og inkluderende læringsmiljø       

 Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial        

 De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse        

 Alle lykkes i opplæringen og utdanningen     

Departementet forventer at målsettingene skal danne grunnlag for prioritering av faglige mål og 

temaområder, og for utvikling av nye tiltak og virkemidler. 

Utviklingsområdene i Fauske kommunes strategiplan for skole 2018-2022 er  

 kklasseledelse og relasjoner 

 lesing  

 digital kompetanse 

Disse områdene understøtter Kunnskapsdepartementets mål for grunnopplæringen.  

Fagdag 
Fauske kommune har de siste årene arrangert en fagdag der tema er tilstandsrapporten. Deltagere på 

fagdagen har vært elever, foreldre, OPKU, representanter fra skolene og organisasjoner. Intensjonen 

med fagdagen er å reflektere over rapportens innhold sammen med skolens samarbeidspartner  før 

den går til endelig behandling i kommunestyret. Med bakgrunn i årets situasjon rundt Corona, vil det 

ikke arrangeres fagdag. Utkast til rapport er sendt skolene for vurdering og tilbakemelding, der hver 

enkelt skole har satt egne mål innenfor kommunens satsningsområder for kommende skoleår.  

Elever og undervisningspersonalet  
Årets rapport viser reduksjon av elevtallet i kommunen, noe som samsvarer med fremskrevet 

elevtallsutvikling fra SSB. Lærertettheten for 1.-7. trinn er lavere enn tidligere (flere elever pr lærer). 

Ved endring av skolestruktur har klassene blitt større på 1.-4.trinn. Også 8.-10. trinn har lavere 

lærertetthet enn fjoråret. Det henger sammen med endret skolestruktur fra høsten 2019 og reduksjon 

i antall årsverk. 

Elevundersøkelsen og læringsmiljø  
Elevundersøkelsen viser positive resultater både for  7. og 10. trinn. På de aller fleste indikatorene har 

elevene skåret høyere enn fjoråret. Særlig positivt er det at elever som opplever mobbing 2-3 ganger i 

måneden eller oftere er lavt. I tilstandsrapporten oppgis ikke prosentantall for Fauske kommune, i 

elevundersøkelsen kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. Det er viktig 

at arbeidet mot en null visjon for mobbing fortsetter, en elev som mobbes er en for mye. Det er grunn 

til å tro at kommunens aktive jobb med relasjonsbygging og godt skolemiljø er medvirkende til lave 

                                                      
11 https://www.regjeringen.no/contentassets/d7ff3b0447e446a0865cdc409d857825/tildelingsbrev-til-
utdanningsdirektoratet-for-2020-l1683507.pdf  

https://www.regjeringen.no/contentassets/d7ff3b0447e446a0865cdc409d857825/tildelingsbrev-til-utdanningsdirektoratet-for-2020-l1683507.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/d7ff3b0447e446a0865cdc409d857825/tildelingsbrev-til-utdanningsdirektoratet-for-2020-l1683507.pdf


Fauske kommune // tilstandsrapport 2020 - Grunnskole // Side 5 

mobbetall. Elevtallet i Fauske kommune er imidlertid ikke større enn at kullvariasjon vil forekomme, og 

kan derfor gi større utslag i positiv eller negativ retning.   

Nasjonale prøver  
Nasjonale prøver arrangeres for 5., 8. og 9. trinn.  For 5. trinn ser vi at prosentandel elever på 

mestringsnivå 1 (lavest) er redusert i lesing, regning og engelsk. Fauske kommune har mange elever 

som når mestringsnivå 3 (høyest) i lesing i 5. trinn. Kommunen har generelt for mange elever på 

mestringsnivå 1 og må fortsette å jobbe bevisst for å øke elevenes grunnleggende kompetanse i 

fagene.  

Resultatene for 8. trinn viser at resultatene har vært relativt stabile over tid. Generelt viser resultatene 

at kommunen har for mange elever på mestringsnivå 1 og 2 (lavest)  og for få på mestringsnivå 4 og 5 

(høyest).                                                                                                                                   

Også inneværene år er 9. trinn nærmest nasjonalt snitt. 9.trinn har samme prøver som 8. trinn. I 

kommunen ser vi at elevene har god faglig utvikling fra 8. til 9. trinn. 

Kommunen som skoleeier følger opp skolene i arbeidet med nasjonale prøver. Resultatene mellom de 

ulike skolene varierer noe. Skolene prøver å trekke lærdom av hverandre. Lesenettverket for 1.-4. trinn 

har i så måte vært en god arena. Skoleeier har en klar oppfatning av at nasjonale prøver, som måler i 

hvilken grad skolen lykkes i lære elevene grunnleggende ferdigheter, tas på alvor i skolene. Det jobbes 

godt for å heve elevenes grunnleggende ferdigheter. Skoleeier følger opp skolene i arbeidet med 

nasjonale prøver og har fokus på forberedelse, gjennomføring og etterarbeid. Nasjonale prøver gir 

gode muligheter for å følge skolenes utvikling over tid. Årskullvariasjoner må påregnes ut fra elevtallet i 

Fauske kommune. 

Grunnskolepoeng og eksamensresultater  
Grunnskolepoeng regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som er ført på vitnemålet legges 

sammen og deles på antall karakterer, slik at det fremkommer et gjennomsnitt. Deretter multipliseres 

gjennomsnittet med 10.  For skoleåret 2018-19 ligger Fauske kommune 1,1 poeng lavere enn nasjonalt 

nivå. Den samme tendensen ser vi på eksamensresultatene, her er avstanden på 

gjennomsnittskarakteren litt lavere, og varierer fra 0,1 til 0,7 i snitt.  

Tilpasset opplæring og spesialundervisning 
Skoleåret 2019-20 mottok 5 prosent av fauskeelevene spesialundervisning. Det er nedgang i andel 
elever som får spesialundervisning i Fauske fra 8 prosent året før. Landssnittet for 2019-20 er 7,7 
prosent, også landssnittet har gått ned fra 7,8 prosent året før.  
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2. Hovedområder og indikatorer 
2.1 Elever og undervisningspersonale 
2.1.1 Antall elever og lærerårsverk 
Antall elever 

Oversikten viser tallet på elever som er registrert ved grunnskoler i Fauske kommne per 1. oktober 

skoleåret 2019-20. Den omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til 

grunnskoleopplæring. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. 

 

 

Årsverk for undervisningspersonale 

Oversikten viser sum årsverk for undervisningspersonalet for de siste 3 årene. 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.  

 

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 Fauske kommune. Det nasjonale snittet 

skoleåret 2019-20 var 96,1 %, og snittet i kostragruppe 12 var 95,2 %.  

1041 1042

1014

2017-18 2018-19 2019-20

1004 991 986 983 967 964

2021 2022 2023 2024 2025 2040

133,5 133,7

118,3

2017-18 2018-19 2019-20
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Kommunalt mål 1: 

Heve prosentandelen undervisning av personale med godkjent utdanning. 

Stabilitet i ressursdisponering i skolen 

 

Skoleeiers egenvurdering 

Elevtallet i kommunen er redusert over flere år, og nærmer seg nå kurven for utflating. Elevtallet vil 

stabilisere seg på mellom 960 – 970 elever i årene fremover, j.fr. befolkningsfremskriving fra SSB.  

Reduksjon av antall årsverk henger sammen med både nedgang i elevmassen og endring av 

skolestruktur skoleåret 2019-2020. Budsjettrammen til skole er også redusert og vil føre til en 

ytterligere reduksjon i antall lærerårsverk. Når elevtallet stabilisere seg i kommunen er det av 

betydning at ressursene til skolen stabiliseres. Endring av skolestruktur og gjentakende nedtrekk av 

ressurser har ført til utfordringer i skolen til å disponere ressursene langsiktig, og følge opp tiltak i et 

langsiktig perspektiv for å heve resultatene i skolen.  

Det er positivt at andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning er økt 

til 92,8 prosent. Kommunen har over år gjennomført videreutdanning for ansatte i tråd med 

nasjonale føringer, og det forventes at andel undervisning gitt at personale med godkjent utdanning 

vil øke ytterligere i årene fremover. Fauske kommune ligger fortsatt under snittet til landet for øvrig, 

og kostragruppe 12.  

De siste årene har skolene i Fauske vært preget av endring i skolestruktur og nedtrekk i ressurser til 

skole. Det er en medvirkende årssak til at vi har kommet sent i gang med tilsetting av pedagogisk 

personale i skole, som igjen har ført til midlertidig tilsetting av personer uten godkjent utdanning. 

Det vil være mulig å øke antall undervisningspersonale med godkjent utdanning, dersom vi kommer 

tidligere i gang med tilsettingsprosesser, samt stabilitet i ressursfordelingen til skole.   

 

2.1.2 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. 

88,1 87
92,8

2017-18 2018-19 2019-20
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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. I Fauske kommune føres lærerressurser, 

spesialundervisning og særskilt norskopplæring på den enkelte skole.  

  

8,5 8,7
9,9

10,5 10,5 10,3

13 12,8 12,5

2017-18 2018-19 2019-20

Fauske kommunegruppe12 Nasjonalt

12,2

10,9
11,5

12 12 11,8

14,4 14,3 14,1

2017-18 2018-19 2019-20

Fauske kommunegruppe12 Nasjonalt

12,6
11,5

12,9
14 13,9

13,4

16,8 16,4
15,9

2017-18 2018-19 2019-20

Fauske kommunegruppe12 Nasjonalt
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Kommunalt mål 2:  

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 2 på 1.-4.trinn skal være 15 eller lavere, 

gjennomsnittlig gruppestørrelse på 5.-10.trinn skal være 20 eller lavere.  
 

Skoleeiers egenvurdering 

Høsten 2019 ble det innført nasjonale krav for gruppestørrelse 2 i grunnskolene. Gruppestørrelse 2 

skal være 15 elever på 1-4. trinn og 20 på 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. Gruppestørrelse 2 er en 

indikator som viser antall elever per lærer i ordinær undervisning, hvor ressurser til 

spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk ikke regnes med. Oversikten viser at Fauske 

kommune oppfyller kravet til gjennomsnittlig gruppestrørrelse 2 for alle hovedtrinn i kommunen.  

For 1.-7.trinn vises en gradvis større antall elever pr lærer. En medvirkende årsak til denne 

utviklingen er endret skolestruktur fra høst 2019. I tillegg har Fauske kommune redusert antall 

årsverk for undervisningspersonale med 15,4 stillinger fra 2018-19 til 2019-20. Fauske kommune 

ligger nå tett opp mot kommunegruppe 2 på lærertetthet. For ungdomstrinnet ser vi også et økt 

antall elever pr lærer sammenlignet med fjoråret. Tallene viser at det har vært en svak nedgang i 

gruppestørrelsene nasjonalt, på samme tid som Fauske kommune har en svak oppgang, det 

indikerer at vi får flere elever pr lærer i vår kommune, der trenden nasjonalt er færre elever pr 

lærer.  

Tallene for lærertetthet i ordinær undervisning viser at Fauske kommune nærmer seg de vi 

sammenligner oss med. 

Organisering og fordeling av ressurser til skolene krever en viss forutsigbarhet, for å kunne sette inn 

gode tiltak over tid. Det er derfor viktig at kommunen får stabilisert ressursene til skole, slik at 

skolelederne kan gjennomføre langsiktige vurderinger med tanke på ressursstyring i skolen, j.fr. mål 

1.  

2.2 Læringsmiljø 
 

2.2.1 Elevundersøkelsen 
Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å 

gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i 

Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra 

Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er følgende 

læringsmiljøindekser obligatoriske: 

9,29 9,01

11,27

13,98
12,70 12,52

16,67

14,00
15,37

2017-18 2018-19 2019-20

Gruppestørrelse 2, 1.-4. trinn Gruppestørrelse 2, 5.-7. trinn Gruppestørrelse 2, 8.-10. trinn
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 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. 
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10.trinn Fauske kommune

Støtte fra lærerne Vurdering for læring Læringskultur

Mestring Elevdemokrati og medvirkning
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Fauske kommune sammenlingnet geografisk 7.trinn
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Fauske kommune sammenlignet geografisk 10.trinn
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Skoleeiers egenvurdering 

Undersøkelsene gir informasjon om elevenes trivsel, motivasjon, læring, og om elevvurdering og 

veiledning, arbeidsmiljø og elevmedvirkning. Dette gir et grunnlag for å vurdere skolenes sosiale og 

faglige læringsmiljø, elevenes faglige motivasjon, deres medvirkning og opplevelse av kvaliteten på 

undervisningen. 

Resultatene av elevundersøkelsen som oppgis i skoleporten viser at elevene på 7. trinn skårer 

høyere enn de vi sammenligner oss med på alle indikatorer, med unntak av mestring der resultatet 

er likt med kommunegruppe 12, fylket og nasjon. Sammenlignet med fjoråret er årets resultater 

bedre på alle områder. I snitt er forbedringen 0,3 poeng. Kommunen skårer 0,2 poeng høyere enn 

nasjonen. 

Også 10.trinn skårer høyt på de utvalgte indikatorene. Fauske kommune ligger over nasjon på alle 

områder, med unntak av mestring der skåren er lik. Kommunal forbedring fra fjoråret er i snitt 0,15 

poeng.  

Resultatene over år viser en positiv økning. Det kan tyde på at innsatsen knyttet til inkludrende 

skolemiljø, klasseledelser og relasjonsbygging gir resultater.  

2.2.2 Mobbing på skolen (prosent) 
Mobbing på skolen (prosent) viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, 

mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 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. 

Kommunalt mål 4: 

Fauske kommune jobber opp mot en null visjon der ingen barn skal oppleve å bli mobbet 

 

 

Kommunalt mål 3: 

Prestere på nasjonalt nivå eller bedre. 
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Fauske kommune sammenlignet geografisk 7.trinn  

 

Fauske kommune sammenligning geografisk 10.trinn  

 

 

Skoleeiers egenvurdering 

Prosentandel elever som har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere er i tilstandsrapporten 

for Fauske kommune markert med stjerne-tegn for skoleåret 2019-20, dette innebærer at tallene er 

så lav at de er under grensenivået for publisering. Mobbetall vil ikke bli offentliggjort dersom færre 

enn 5 elever har krysset av for at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere. I så måte er 

årets elevundersøkelse for 7. og 10. trinn oppløftende. Selv om det er under 5 elever som oppgir at 

de blir mobbet må temaet fortsatt tas på største alvor. 

2.3 Resultater 
Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter 

som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. 
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2.3.1 Nasjonale prøver 5. trinn 
Om lesing 

Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 

grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

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

1. finne informasjon 

2. forstå og tolke 

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Om regning 

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

for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for 

fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. 

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

 tall 

 måling 

 statistikk 

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

dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: 

 kan løse en gitt utfordring 

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 

 kan vurdere om svarene er rimelige 

 kan ha effektive strategier for enkel tallregning 

Om engelsk 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i 

læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. 

Oppgavene (på 5. trinn) er knyttet til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 

 forstå hovedinnholdet i enkle tekster 

 forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid 

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

 bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 

gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. 

Dette er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. trinn plasseres elevene på 3 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

Kommunalt mål 5: 

Prestere på nasjonalt nivå eller bedre. 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform  

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - 

Lesing 

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

Regning 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - 

Engelsk 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og 

engelsk. I grunnskolen er prøvene obligatoriske for elever på 5. og 8. trinn. For elever på 9. trinn er 

det obligatorisk med nasjonale prøver i lesing og regning.  

Fauske-skolen har de siste to årene hatt lesing som et av satsingsområdene i strategiplanen. 

Kommunen har eget lesenettverk for ansatte 1.-4. trinn. Nettverket samarbeider med Nord 

universitet. 

Det er positivt at kommunen har en stor prosentandel elever på nivå 3 i lesing. Prosentvis har 

kommunene litt flere elever på dette nivået enn nasjonen. Prosentandel elever på nivå 1 er litt lavere 

enn fjoråret. Kommunen beveger seg i riktig retning, men har fortsatt for stor andel elever på nivå 1. 

Det er relativt kort avstand til kommunegruppe 2 og fylket. 

Regning viser at i overkant av 40 prosent av elevene er på nivå 1, det er litt færre enn fjoråret og 

det nest beste resultatet over en 5 års periode. Kommunen har ikke over tid klart å heve 

prosentandel elever på nivå 3, selv om en sammenligning med fjoråret viser 10% flere elever på nivå 

3. 

Engelsk er det faget kommunen er nærmest nasjonalt snitt på nivå 1. Kommunen har i løpet av de 

siste 5 årene ikke hatt færre elever på nivå 1. Kommunen har mange elever på nivå 2 og relativt få 

på nivå 3. 

Selv om resultatene på nivå 1 peker i riktig retning er det viktig å holde et sterkt fokus på å lære 

elevene grunnleggende ferdigheter både i lesing, engelsk og regning. Forskning bygger opp under at 

elever som presterer bra på nasjonale prøver i 5. trinn drar dette med seg og har større muligheter 

for å lykkes i det videre skoleløpet. 

2.3.2 Nasjonale prøver ungdomstrinn 
Om lesing 

Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene 

for den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i 

LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. 

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

1. finne informasjon 

2. forstå og tolke 

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Om regning 

Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for 

den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i 

LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De 

nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

 tall 

 måling 

 statistikk 
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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 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. 

Kommunalt mål 6: 

Prestere på nasjonalt nivå eller bedre 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform  

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

Regning 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - 

Lesing 

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

Engelsk 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform  

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

Regning 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - 

Lesing 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

Rapportgeneratoren viser ikke tallene for kommunegruppe 12 for 8.trinn.   

Resultater 8. trinn: 

Lesing: Prosentvis antall elever på nivå 1 og 2 har vært relativt stabilt over de siste 5 årene. 

Inneværende år er det positivt at kommunen har flere elever på nivå 4 og 5 enn tidligere. 

Regnining: Liten prosentvis endring på nivå 1 og 2 over de siste 5 år. Kommunen ligger relativt nært 

fylket når det gjelder prosentandel elever på nivå 4 og 5. 

Engelsk: Også i engelsk har det over tid vært liten prosentvis endring på nivå 1 og 2. Det samme 

gjelder for nivå 4 og 5. 

Generelt har kommunen for mange elever på nivå 1 og 2. Det er viktig at det jobbes planmessig og 

strukturet for å bedre elevenes grunnleggende ferdigheter på  mellomtrinnet. 

Resultater 9. trinn. (Elevene har samme prøve som 8. trinn) 

Lesing: Kommunen har de siste 5 årene hatt stadig færre elever på nivå 1 og 2, det er positivt. På 

disse mestringsnivåene ligger kommunen på samme nivå som de vi sammenligner oss med. 

Kommunen har over tid hatt varierende resultat på nivå 4 og 5 og ligger her litt bak nasjonen. 

Regning:  Kommunen hat tilnærmet samme prosentantall elever på nivå 1 som de vi sammenligner 

oss med. Kommunen har litt færre elever på nivå 4 og 5. 

Fra 8. til 9. trinn er det forventet at elevene skal ha en ønkning på 4 skalapoeng i lesing og regning. 

Gjennomsnittet i Fauske viser at elevene har hevet seg med 5 skalapoeng. 9. trinn er det trinnet 

elevene i Fauske ligger nærmest det nasjonale snittet. 

Både inenfor regning, lesing og engelsk viser resultatene at vi, sammenlignet med kommunegruppe 

2, fylket og nasjon har prosentvis flere elever på nivå 1 og 2. Samtidig har kommunen færre elever 

på nivå 4 og 5. Det er særlig viktig for elevenes videre skolegang å heve nivået på grunnleggende 

ferdigheter slik at færrest mulig ligger på nivå 1 og 2. For å få dette til vil det kreve systematisk 

jobbing over tid. Elevenes trivsel (se elevundersøkelsen) er en viktig faktor for faglige prestasjoner. 

 

2.3.3 Karakterer - matematikk, norsk og engelsk 
Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør 

sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. 

Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 

 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 

 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 

 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 

 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 

 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 

 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget 

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. 
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Kommunalt mål 7

Prestere på nasjonalt snitt eller bedre.

Fauske kommune sammenlinget geografisk
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Norsk hovedmål skriftlig eksamen
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Norsk hovedmål standpunkt
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Matematikk skriftlig eksamen
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Matematikk standpunkt
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Engelsk skriftlig eksamen
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Skoleeiers egenvurdering

I alle skriftlifge eksamensfag ser vi at det er rimelig godt samsvar mellom standpunktkarakterer og
eksamenskarakterer. Det viser at lærerne gjør gode vurderinger med tanke på elevenes kunnskap og
ferdighetsnivå. Det er vanlig at standpunktkarakterer ligger noe over eksamenskarakterer. For
Fauske sin del er avviket siste år: Norsk 0,6 karakterpoeng, matematikk 0,2 poeng og engelsk 0,4
poeng. Elevene i Fauske presterer litt svakere enn nasjon, noe som ut fra nasjonale prøver på mange
måter er forventet.

2. 3. 4 Grunnskolepoeng
Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med
karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er
beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med
10.

Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for
eleven. Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal.

Kommunalt mål 8

Prestere på nasjonalt nivå eller bedre.

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

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skoleeiers egenvurdering
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Fauske kommune har i likhet med de vi sammenligner oss med hevet poengsummen på 

grunnskolepoeng. Fauske kommune har i denne perioden hatt den største forbedringen med en 

økning på 0,7 poeng. 

2.4 Gjennomføring 
Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. 
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet.  

2.4.1 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 faglige kunnskaper og 

sosiale kompetansen som gjør at de vil gjennommføre videregående skole. 

 

 

 

Skoleeiers egenvurdering 

Andelen elever som har begynt i videregående 

skole samme høst som de avsluttet 

grunnskolen har vært 99 % de siste 2 årene. 

Tall for 2019 er enda ikke offentliggjort.  Det 

viktigste er at elever får det tilbudet som 

passer best for den enkelte når de er ferdig 

med grunnskolen. Det er vanskelig å peke på 

en årsak for at alle elever ikke starter i 

videregående etter endt grunnskole. 

Reduksjon i lokale tilbud i videregående skole 

kan knyttes til at færre elever begynner i 

videregående skole. 

  



Fauske kommune // tilstandsrapport 2020 - Grunnskole // Side 28 

3. System for oppfølging (internkontroll) 
Strategiplan: 

I alle skolene jobbes det aktivt med strategiplanen for tidsrommet 2018-2022. Satsingsområdene er 

klasseledelse og relasjoner, lesing og digitale ferdigheter. I tillegg er det etablert nettverk for 

skolenes plangrupper. 

Skoleåret 2018-2019 leste alle ansatte boka "se eleven innenfra". Boka var et viktig bidrag for å 

etablere en felles praksis i Fauske skolen. Inneværende år har ikke kommunen hatt nettverk knyttet 

til klasseledelse og relasjoner. Satsingen ble imidlertid fulgt opp med en felles fagdag i november 

2019 der en av bokens forfattere var forelesere. Nettverk i lesing har vært forbeholdt 1.-4. trinn 

også dette året. Nord Universitet som har deltatt på to nettverksamlinger. Fokuset i nettverket ligger 

på begynneropplæring og erfaringsdeling. IKT nettverket har bestått av utvalgte lærer. 

Veilederkorpset: 

Fauske kommune har hatt oppfølging av veilederkorpset i perioden januar 2018 til desember 2019. 

Veilederkorpset har vært en viktig brikke i skoleutviklingen i perioden. Veilederkorpset har fungert 

som sparringspartner særlig for skoleeier og skoleledere og bidratt med forelesinger knyttet til 

satsingsområdene i Fauske skolen der også skolenes plangrupper har deltatt. 

Fagfornyelsen: 

Nye fagplaner skal innføres for 1.-9. trinn høsten 2020 og 10. trinn høsten 2021. Arbeidet med 

fagfornyelsen har tatt mye av skolenes planleggingstid, noe som har vært helt nødvendig for å være 

forberedt til skolestart høsten 2020. Innføring av fagfornyelsen har dermed ført til at det ikke har 

vært mulig å bruke like mye tid på emnene i strategiplanen som før.  

Helsefremmende skoler: 

Alle skolene i Fauske er ble kategorisert som helsefremmende våren 2018. Det er vedvarende fokus 

på de 10 kriteriene som ligger til grunn for å være en helsefremmende skole. Fortsatt er 

utfordringene størst knyttet til fysisk aktivitet og kosthold. Utfordringer knyttet til mangelfullt 

kosthold blir tydeligere jo eldre elevene er.  Redusert evne til konsentrasjon og manglende energi 

gjør at en del elever ikke klarer å ta ut sitt faglige og sosiale potensiale i skolen. 

1310.no 

Opplæringsloven § 13-10 pålegger skoleeier å ha et forsvarlig system for å vurdere om og følge opp 

at skoleeier etterlever opplæringslovverket. Alle kommuner er pålagt å ha et forsvarlig system som 

sikrer at opplæringsloven blir fulgt. Skolene har et eget inernkonrollsystem som bidrar til å sikre 

oppfølging av lovpålagte oppgaver i skolen, samt lokale satsningsområder.  
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4. Konklusjon 
Den årlige tilstandsrapporten for skolene i Fauske er kanskje et av de viktigste dokumentene for 

politikere, foreldre og ansatte i skolen når vi skal beskrive hvordan tilstanden er. Meldingen legges 

frem for behandling i oppvekst og kultur og kommunestyret hver vår. Rapporten er i tillegg et 

utgangspunkt for å drøfte videre utviklingsområder og prioriteringer. I rapporen kan vi lese om 

elever som trives, og som får gode læringsresultater. Dette fremgår av oversikten over 

læringsresultater på nasjonale prøver, elevundersøkelse, grunnskolepoeng og overgang til 

videregående skole.  

Elevundersøkelsen for årets 7. og 10. klasse viser mange resultater godt over det elever i Nordland 

og nasjon rapporterer. Langt de fleste elevene trives på skolen, noe som naturlig gir seg utslag på 

indikatorene i tilstandsrapporten. Fauske kommune har hatt satsning på elevenes trivsel gjennom 

deltakelse i inkluderende skole og barnehagemiljø og som eget satsningsområde  i kommunens 

strategiplan. Resultatene viser at det arbeides godt i skolene i Fauske og vi har en høy grad av 

trivsel i skolene. Selv om vi har gode tilbakemeldinger fra elevundersøkelsen dette året, er arbeid 

med elevenes trivsel et kontinuerlig oppdrag som vi fortsatt må holde fokus på i skolene i Fauske.  

Nasjonale prøver viser at kommunen har redusert prosentandelen elever på mestringsnivå 1 for 5. 

trinn, både i lesing, engelsk og regning. Fortsatt er det en vei å gå for at flere elever skal ha bedre 

grunnleggende ferdigheter. Nasjonale prøver på ungdomstrinnet viser at 9. trinn ligger tett opp mot 

nasjonalt nivå i lesing og regning. Resultatene for 8. trinn som måler elevenes grunnleggende 

ferdigheter etter 7. trinn er noe svakere. I kommunens strategiplan har vi lesing som 

satsningsområde, og det er høyt fokus, spesielt på 1.-4.trinn, for hvordan vi kan heve elevenes 

leseferdigheter. Fauske kommune satser fortsatt på lesing i skolene og fra høsten 2020 er målet at 

alle skolene i Fauske skal ha lærerspesialister knyttet til lesing på 1.-4.trinn.  

Den viktigste ressursen for læring og trivsel er at ansatte på skolene har høy nok, og riktig 

kompetanse. Fauske kommune kommer fortsatt til å satse på videreutdanning av våre lærere, for å 

heve kompetansen i skolene og elevenes læringsutbytte. Det er viktig at de ansatte på skolene 

videreutvikler en profesjonell samarbeidskultur der hver ansatt tar et felles ansvar for elevene. 
Lærerne på skolen må ta eierskap til resultater på egne skole, og bruke resultatene til å utvikle 

skolens praksis for å heve elevenes læringsutbytte. Kunnskapen må brukes som grunnlag for 

kvalitetsutvikling i skolen. Det bygger på at lærerne i fellesskap bruker informasjonen i utviklingen 

av sin pedagogiske praksis. Det profesjonelle handlingsrommet er avgjørende for kvalitetsutvikling 

på egen skole.  Det er ledelsens oppgave å legge til rette for dette. 

Skolene i Fauske er en del av et regionalt kompetansenettverk knyttet til desentralisert 

skoleutvikling. Det samarbeides med RKK, andre kommuner, Fylkesmann og Nord universitet for å 

utvikle kompetansen i skolene for slik å bidra til å øke elevenens læring, trivsel og utbytte. Det 

pågående arbeidet med implementering av nye læreplaner – Fagfornyelsen – vil være et viktig 

forbedringstiltak for å heve resultatene i Fauske-skolen. 

 

 



TIDSPLANLEGGER FOR PRØVER 2019 -  2020  
  

Oversikt over faste prøver i Fauskeskolen. NB! Karakterstøttende prøver og 

lærings-støttende prøver må bestilles i PAS. Det samme gjelder 

kartleggingsprøvene for 1.-4.trinn som ikke er obligatoriske.  

I tillegg til nasjonalt fastsatte prøver gjennomføres:  

Karakterstøttende prøver i naturfag og sam.fag 10 trinn 

Lærings-støttende prøve i lesing og regning 6. trinn, matematikk 5-10 (flere emner) 

Lærings-støttende prøve digitale ferdigheter 8.trinn (flere emner)  

Kartleggingsprøver regning 1. og 3. trinn, Engelsk 3.trinn, digitale ferdigheter 

4.trinn 

  
 

PRØVE/KARTLEGGING STARTER SLUTTER 

NASJONALE PRØVER 5.,8.,9.KL 02.09.2019 27.09.2019 

EKSAMEN NORSK 10.TRINN 25.05.2020 27.05.2020 

   

EKSAMEN ENGELSK 10.TRINN 19.05.2020 20.05.2020 

EKSAMEN MATTE 10.TRINN 19.05.2020 19.05.2020 
 

PROSJEKTFASE STARTER SLUTTER 

KARAKTERSTØTTENDE OG 
LÆRINGSSTØTTENDE PRØVER 

14.10.2019 31.10.2019 

KARTLEGGINGSPRØVER 1.-4.KL 09.03.2020 03.04.2020 

MUNTLIG PERIODE 10.TRINN 01.06.2020 12.06.2020 

ELEVUNDERSØKELSEN  18.11.2019 20.12.2019 

ELEVFRIE DAGER [Velg dato] [Velg dato] 
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https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/kartlegging-gs/#datoer-for-provene


 



Tilbakemelding fra Vestmyra skole 

Tilstandsrapport 2020 skolene i Fauske  
 

Å sørge for høy kvalitet i opplæringen er en av de viktigste oppgavene for lærere, skoleledere, lokale 

og nasjonale myndigheter. For å kunne sette konkrete mål, og utforme en strategi for hvordan disse 

målene skal nås, er det viktig å få kunnskap om elevenes læring og utvikling. (Meld. St. 21 2016–2017 

Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen)  

 

Det viktigste utviklingsarbeidet skjer hver dag i skolen, der læreren må gjøre selvstendige vurderinger 

og gi tilbakemeldinger for å bidra til elevenes læring og utvikling. Læreren må ha et kunnskapsgrunnlag 

for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningen slik at elevene får et godt læringsutbytte. 

Utover at elevene har krav på sluttvurdering og underveisvurdering regulerer ikke opplæringsloven 

hvilke former for vurdering lærerne skal gjennomføre. 

 

I løpet av 90 tallet ble det innført et krav om at skoler kontinuerlig skal vurdere om organiseringen, 

tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen bidrar til å nå skolens mål. I forbindelse med 

innføring av Kunnskapsløftet innførte staten i 2003 et helhetlig system for kvalitetsvurdering, som er 

dagen tilstandsrapport. Formålet med kvalitetsvurderingssystemet var å legge til rette for prosesser 

for å forbedre opplæringen gjennom å gi nasjonale og lokale skolemyndigheter tilgang på informasjon 

om elevenes læringsutbytte, gjennomføring og læringsmiljø. Det ble lagt vekt på åpenhet om 

resultatene for å synliggjøre de ulike aktørenes ansvar, og for å sikre at elevenes rettigheter ble oppfylt. 

 

Det viktigste med kvalitetsvurderingssystemet er at det skal skape prosesser for å forbedre 

opplæringen. 

Dette gjennomføres ved å 

 innhente informasjon 

 etablere et kunnskapsgrunnlag 

 identifisere utfordringer  

 sette mål for hva man vil oppnå 

 planlegge og gjennomføre tiltak 

 

Gjennom å gi kunnskap om læringsresultater, gjennomføring og læringsmiljø skal 

kvalitetsvurderingssystemet legge et godt grunnlag for å analysere utfordringer, sette mål og prioritere 

tiltak for å forbedre opplæringen. Dette er også viktig for å skape en kultur som setter elevenes læring 

og utvikling på dagsorden på alle nivåer i utdanningssystemet. 

 

Å utvikle et profesjonsfellesskap og endre praksis forutsetter involvering og dialog innad på den 

enkelte skole og mellom de ulike nivåene i systemet. Det er derfor lagt vekt på å utvikle lærernes, 

skoleledernes og skoleeiernes evne til å ta i bruk denne kunnskapen til målrettede utviklingsprosesser.  

Kvalitetsvurderingssystemet skal bidra til å styrke lærerens kunnskap om eleven. Læreren skal bruke 

kunnskapsgrunnlaget til å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningen slik at elevene får et godt 

læringsutbytte. Lærere skal kunne bruke informasjon og data fra forskjellige 

kvalitetsutviklingssystemer til å tilpasse opplæringen på en måte som er læringsfremmende for eleven. 



 
Figur 1 Kvalitetssystem i skolen (meld.st. 21) 

 

Rektor har ansvaret for at skolen jevnlig gjennomfører en skolebasert/virksomhetsbasert vurdering. 

Dette innebærer å vurdere organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen i skolen, og 

i hvilken grad disse faktorene bidrar til elevenes måloppnåelse i læreplanen. Kunnskapsgrunnlaget fra 

kvalitetsvurderingssystemet skal bidra til utvikling på den enkelte skole. Rektor skal også formidle viktig 

informasjon til og samarbeide med lokale myndigheter, og sørge for at lærere arbeider sammen om å 

bedre undervisningspraksisen. Skoleeieren og skolelederen må skape en felles forståelse av hvilke 

utfordringer som avdekkes, uttrykke klare forventninger og ta ansvar for at skolen på denne bakgrunn 

setter seg ambisiøse, men realistiske mål. Skoleeiere som ivaretar sitt ansvar, bruker informasjon om 

læringsmiljø, læringsutbytte og gjennomføring i styringen av skolene og som grunnlag for 

kvalitetsutvikling. Gode skoleeiere forventer og følger opp at kunnskap er grunnlaget for 

utviklingstiltak på den enkelte skole. Gode skoleledere legger til rette for et profesjonelt fellesskap som 

sammen vurderer hvilke utfordringer skolen har, og hvordan opplæringen kan bli bedre. 

 

Felles kunnskap gir grunnlag for dialog på den enkelte skole og mellom nivåene i grunnopplæringen, 

til å sette felles mål og prioriteringer til elevenes beste. Det er viktig at elever og foreldre får en aktiv 

rolle i å bestemme hvordan informasjonen fra kvalitetsvurderingssystemet bør følges opp, og at 

systemet bidrar til å skape en god dialog med foresatte og elever om elevens læringsutbytte og 

utvikling i skolen. Lærerne på skolen må ta eierskap til resultater på egne skole, og bruke resultatene 

til å utvikle skolens praksis for å heve elevenes læringsutbytte. Kunnskapen må brukes som grunnlag 

for kvalitetsutvikling i skolen. Det er bygget på at lærerne i fellesskap bruker informasjonen i 

utviklingen av sin pedagogiske praksis. Det profesjonelle handlingsrommet er avgjørende for 

kvalitetsutvikling på egen skole.  

 



Evalueringer av kvalitetsvurderingssystemet viser at det er stor variasjon i hvordan skoler og 

kommuner forstår og tolker resultater, og hvordan informasjonen brukes til å utvikle kvaliteten i 

opplæringen.  

Med bakgrunn i overstående informasjon, strategiplan og vedlagte utkast til tilstandsrapport 2020;  

 

Hvilke lokale utviklingsmål har din skole på følgende områder for kommende skoleår:  

 

 Klasseledelse og relasjoner   

 Lesing   

 Digitale ferdigheter   

Vestmyra skoles utviklingsmål 2019-2020 

 

MÅL 1: TILTAK: 
Forbedre elevenes 

grunnleggende 

ferdigheter med fokus 

på lesing. 

 

Aktiv bruk av leseplan for Fauske kommune: Lesing er alle 

fags mor.  

 

Alle lærere er lesemotivator i alle fag. 

 

Elevene skal få gode 

lese- og 

mestringsopplevelser, 

uavhengig av 

ferdighetsnivå. 

 

 

 

 

Elevene skal lese daglig.  

 

Det skal være to leseprosjekter årlig fra 1.-10.trinn. 

 Lesekvart – alle trinn 

 Klassevise prosjekter etter oppsatt plan 

 

Lesekonferanser på 1. og 4. trinn.  

 

Tidlig innsats med modellering av Aski Raski og Språk-

sprell 1.-2. klasse. 

 

Elevene skal kunne 

forstå de fleste ordene 

de møter i tekstene. 

Elevene skal jobbe med tekst og innlæring av begreper i 

alle fag.  

 

Elevene skal aktivt 

bruke lesestrategier. 

 

Lesestrategier introduseres og modelleres for elevene. 

 

MÅL 2: TILTAK: 

Klasseledelse: 

Utvikle klasser med 

godt læringsmiljø med 

spesielt fokus på 

struktur og regler og 

støttende relasjoner 

Fokus på skolens ordensreglement med lik forståelse og 

praktisering av reglementet. Trene på å følge reglene. 

 

Felles struktur/regler for gjennomføring av timer. 

 

Hver klasse utarbeider fire egne trivselsregler som henges 

opp i klasserommene. Tas opp jevnlig. 

 

Aktiv jobbing med å utvikle positive relasjoner mellom 

lærer-elev, elev-elev. 

 

Utvikle et læringsmiljø som preges av gjensidig respekt og 

gode relasjoner. 

 

 



MÅL 3: TILTAK: 

Digitale ferdigheter: 

Alle elevene skal lære 

seg å bruke digitale 

verktøy, medier og 

ressurser. 

Aktiv bruk og av digital læringsplattform – Skooler. 

 

Økt bruk av smart-tavle i undervisningen. 

 

Opplæring og bruk av Office 365. 

 

Aktiv bruk av i-Pad og pc i undervisning/opplæring 

 

Hvordan skal elevresultatene brukes til å 

utvikle egen praksis ved skolen innenfor egne 

utviklingsmål skoleåret 2020-21?  

Vi ser at det er behov for å jobbe ytterligere med å få 

en god og helhetlig leseopplæring. Det er alt for 

mange elever som scorer lavt på de nasjonale 

prøvene, spesielt på 5. trinn, men også på 8. og 9. 

trinn.  

 

Fokus på de grunnleggende ferdighetene, samt 

dybdelæring vil være sentrale ved utvikling av praksis.  

 

Elevundersøkelsen viser at målene i forhold til 

klasseledelse og digitale ferdigheter er i stor grad 

innfridd. Her vil vi justere mål/tiltak – sørge for at vi 

setter oss målbare mål – og ytterligere bedre vår 

praksis. 

Hvordan skal profesjonsfellesskapet jobbe for 

å utvikle praksis innenfor egne utviklingsmål 

skoleåret 2020-21?  

Bruke utviklingstid til utvikling av 

undervisningsopplegg knyttet til satsningsområdene. 

 

Få til et formalisert samarbeid med 1.-4.trinn på 

Finneid skole. ( Mottakerskole) 

 

Knytte jobbingen med fagfornyelsen til 

satsningsområdene. 

 

Jevnlig erfaringsutveksling – deling av praksisopplegg. 

 

Skjele til satsningsområdene også når vi skal utvikle 

opplegg i forhold til tverrfaglige temaer. 

 

NB! Vi må også innlemme ny samhandlingsplan 

«Laget rundt barnet» i skolens virksomhetsplan. 

Hvordan skal foreldre og elever involveres i 

utviklingsmålene skoleåret 2020-21? 

Involvere FAU/elevråd. 

 

Synliggjøre målene i klasserommet – be om jevnlig 

tilbakemelding via elevrådene. 

 



Evaluering – virksomhetsplanen  -årlig, justere planen 

med bakgrunn i evalueringerog elevundersøkelsen/ 

resultater på nasjonale prøver/kartleggingsprøver. 

 

Hvordan evalueres utviklingsmålene før 

neste tilstandsrapport?  

Worksshop på tvers av skolens elevråder – få med 

rep. lærere og FAU. 

 

Dersom skolen har egne lokale utviklingsmål som ikke er nedfelt i kommunens strategiplan for skole, 

fremkomme disse også under eget punkt, med beskrivelse av målet, samt hvordan det skal arbeides 

ved skolen skoleåret 2002-21 for å nå målet.  

 

Frist for tilbakemelding til skoleeier er fredag 8.mai 2020 

 

 



Tilstandsrapport 2020 skolene i Fauske  
 

Å sørge for høy kvalitet i opplæringen er en av de viktigste oppgavene for lærere, skoleledere, lokale 

og nasjonale myndigheter. For å kunne sette konkrete mål, og utforme en strategi for hvordan disse 

målene skal nås, er det viktig å få kunnskap om elevenes læring og utvikling. (Meld. St. 21 2016–2017 

Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen)  

 

Det viktigste utviklingsarbeidet skjer hver dag i skolen, der læreren må gjøre selvstendige vurderinger 

og gi tilbakemeldinger for å bidra til elevenes læring og utvikling. Læreren må ha et kunnskapsgrunnlag 

for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningen slik at elevene får et godt læringsutbytte. 

Utover at elevene har krav på sluttvurdering og underveisvurdering regulerer ikke opplæringsloven 

hvilke former for vurdering lærerne skal gjennomføre. 

 

I løpet av 90 tallet ble det innført et krav om at skoler kontinuerlig skal vurdere om organiseringen, 

tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen bidrar til å nå skolens mål. I forbindelse med 

innføring av Kunnskapsløftet innførte staten i 2003 et helhetlig system for kvalitetsvurdering, som er 

dagen tilstandsrapport. Formålet med kvalitetsvurderingssystemet var å legge til rette for prosesser 

for å forbedre opplæringen gjennom å gi nasjonale og lokale skolemyndigheter tilgang på informasjon 

om elevenes læringsutbytte, gjennomføring og læringsmiljø. Det ble lagt vekt på åpenhet om 

resultatene for å synliggjøre de ulike aktørenes ansvar, og for å sikre at elevenes rettigheter ble oppfylt. 

 

Det viktigste med kvalitetsvurderingssystemet er at det skal skape prosesser for å forbedre 

opplæringen. 

Dette gjennomføres ved å 

 innhente informasjon 

 etablere et kunnskapsgrunnlag 

 identifisere utfordringer  

 sette mål for hva man vil oppnå 

 planlegge og gjennomføre tiltak 

 

Gjennom å gi kunnskap om læringsresultater, gjennomføring og læringsmiljø skal 

kvalitetsvurderingssystemet legge et godt grunnlag for å analysere utfordringer, sette mål og prioritere 

tiltak for å forbedre opplæringen. Dette er også viktig for å skape en kultur som setter elevenes læring 

og utvikling på dagsorden på alle nivåer i utdanningssystemet. 

 

Å utvikle et profesjonsfellesskap og endre praksis forutsetter involvering og dialog innad på den 

enkelte skole og mellom de ulike nivåene i systemet. Det er derfor lagt vekt på å utvikle lærernes, 

skoleledernes og skoleeiernes evne til å ta i bruk denne kunnskapen til målrettede utviklingsprosesser.  

Kvalitetsvurderingssystemet skal bidra til å styrke lærerens kunnskap om eleven. Læreren skal bruke 

kunnskapsgrunnlaget til å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningen slik at elevene får et godt 

læringsutbytte. Lærere skal kunne bruke informasjon og data fra forskjellige 

kvalitetsutviklingssystemer til å tilpasse opplæringen på en måte som er læringsfremmende for eleven. 



 
Figur 1 Kvalitetssystem i skolen (meld.st. 21) 

 

Rektor har ansvaret for at skolen jevnlig gjennomfører en skolebasert/virksomhetsbasert vurdering. 

Dette innebærer å vurdere organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen i skolen, og 

i hvilken grad disse faktorene bidrar til elevenes måloppnåelse i læreplanen. Kunnskapsgrunnlaget fra 

kvalitetsvurderingssystemet skal bidra til utvikling på den enkelte skole. Rektor skal også formidle viktig 

informasjon til og samarbeide med lokale myndigheter, og sørge for at lærere arbeider sammen om å 

bedre undervisningspraksisen. Skoleeieren og skolelederen må skape en felles forståelse av hvilke 

utfordringer som avdekkes, uttrykke klare forventninger og ta ansvar for at skolen på denne bakgrunn 

setter seg ambisiøse, men realistiske mål. Skoleeiere som ivaretar sitt ansvar, bruker informasjon om 

læringsmiljø, læringsutbytte og gjennomføring i styringen av skolene og som grunnlag for 

kvalitetsutvikling. Gode skoleeiere forventer og følger opp at kunnskap er grunnlaget for 

utviklingstiltak på den enkelte skole. Gode skoleledere legger til rette for et profesjonelt fellesskap som 

sammen vurderer hvilke utfordringer skolen har, og hvordan opplæringen kan bli bedre. 

 

Felles kunnskap gir grunnlag for dialog på den enkelte skole og mellom nivåene i grunnopplæringen, 

til å sette felles mål og prioriteringer til elevenes beste. Det er viktig at elever og foreldre får en aktiv 

rolle i å bestemme hvordan informasjonen fra kvalitetsvurderingssystemet bør følges opp, og at 

systemet bidrar til å skape en god dialog med foresatte og elever om elevens læringsutbytte og 

utvikling i skolen. Lærerne på skolen må ta eierskap til resultater på egne skole, og bruke resultatene 

til å utvikle skolens praksis for å heve elevenes læringsutbytte. Kunnskapen må brukes som grunnlag 

for kvalitetsutvikling i skolen. Det er bygget på at lærerne i fellesskap bruker informasjonen i 

utviklingen av sin pedagogiske praksis. Det profesjonelle handlingsrommet er avgjørende for 

kvalitetsutvikling på egen skole.  

 



Evalueringer av kvalitetsvurderingssystemet viser at det er stor variasjon i hvordan skoler og 

kommuner forstår og tolker resultater, og hvordan informasjonen brukes til å utvikle kvaliteten i 

opplæringen.  

Med bakgrunn i overstående informasjon, strategiplan og vedlagte utkast til tilstandsrapport 2020;  

 

Hvilke lokale utviklingsmål har din skole på følgende områder for kommende skoleår:  

 

 Klasseledelse og relasjoner  Følge opp kommunens satsing på området. 

Klassegjennomgang, tilbakemeldinger fra foresatte i 

møter og FAU vil være kanaler for å få kunnskap 

rundt dette. God og tydelig klasseledelse som tema 

på ulike personalmøter/samlinger.  

Gode relasjoner og utvikling av disse mellom alle på 

skolen vil være grunnlaget for vår virksomhet og stå 

sentralt i forbindelse med vårt utviklingsarbeid. 

 Lesing  Her vil vi få på plass leseveiledere og lage et system 

for bedre oppfølging av elever som har behov for 

ekstra bistand. 

Leseplanen skal være godt kjent blant lærere og 
fagarbeiderne. Elementer fra den skal være godt 
synlig i miljøet.  
Målet er å få gode lesere, ha god oversikt over 

prøver, kartlegginger og tester. Alle skal være gode 

og bevisste leselærere. 

 Digitale ferdigheter  Ta i bruk tilgjengelig verktøy i undervisningen og i 

kommunikasjon internt og ut mot foresatte. 

Gjennomføre nødvending brukeropplæring. 

Videreutvikle bruk av Ipad i forbindelse med 

begynneropplæringen. Ta i bruk relevante apper og 

digitale læreverk der det er tilgjengelig. 

 

 

Hvordan skal elevresultatene brukes til å 

utvikle egen praksis ved skolen innenfor egne 

utviklingsmål skoleåret 2020-21?  

Med bakgrunn i kartleggingsprøvene og øvrig 

kunnskap om elevenes kunskaper og ferdigheter, 

evalueres våre undervisningsopplegg og metodikk. 

I dette ligger særlig bruk av klassegjennomgang, 

medarbeidersamtaler og skolens utviklingstid. 

Hvordan skal profesjonsfellesskapet jobbe for 

å utvikle praksis innenfor egne utviklingsmål 

skoleåret 2020-21?  

Som en del av fagutviklingen og implementeringen 

av de nye læreplanene. 

Hvordan skal foreldre og elever involveres i 

utviklingsmålene skoleåret 2020-21? 

På individnivå: 

- Etablere gode vurderings- og tilbakemeldings-

rutiner (VFL) 

- Tett og god dialog mellom skole og hjem. 

På systemnivå (klasse- og skoelnivå) 



- Sette dette opp som tema i forbindelse 

skole/hjem samarbeidet, foreldremøter mv 

 

Hvordan evalueres utviklingsmålene før 

neste tilstandsrapport?  

I forbindelse med fastsetting av utviklingsmålene 

avtales sjekkpunkter og hvordan utviklingsmålene 

evalueres/rulleres. 

 

 

Dersom skolen har egne lokale utviklingsmål som ikke er nedfelt i kommunens strategiplan for skole, 

fremkomme disse også under eget punkt, med beskrivelse av målet, samt hvordan det skal arbeides 

ved skolen skoleåret 2002-21 for å nå målet.  

 

 

 



Tilstandsrapporten: 

 

Hvilke lokale utviklingsmål har din skole på følgende områder for kommende skoleår:  

 

 Klasseledelse og relasjoner  Fortsette å ha dette i fokus både i 

utviklingstiden, team og i 

elevgjennomgangene. Bygge videre på skole-

hjem samarbeidet. 

 Lesing  Bruk av lesegrupper, ulike leseprogram og 

lesevenn (for eksempel pensjonister, 

sanitetforeningen, dyr etc) 

Lage plan for lese- og læringsstrategier slik at 

vi vet at elevene har vært innom flere av disse 

i løpet av 1.-10.kl slik at de har gode 

studieteknikker. 

 Digitale ferdigheter  Vi har hatt utfordringer med bruk av 

ipadene, men er nå i start- og utviklingsfasen 

med å ta ipadene mer og mer i bruk i 

undervisningen. Vi setter av tid til at lærerne 

kan sette seg inn i ulike app`er og hvordan 

disse fungerer. Vi skal også lage en plan for 

krav til digitale ferdigheter fra  

1.-10.klasse. Lærerne bør også få økt sine 

digitale ferdigheter for at de skal kunne lære 

elevene det de skal kunne. Ikke alle har 

denne fagkunnskapen. Pr nå lærer vi opp 

hverandre. 

 

Hvordan skal elevresultatene brukes til å 

utvikle egen praksis ved skolen innenfor egne 

utviklingsmål skoleåret 2020-21?  

Bruk av elevundersøkelsen til å forbedre egen praksis. 

Fokus på varierte arbeidsmetoder, praktiske 

aktiviteter og elevmedvirkning. 

Vi bruker resultatene i arbeidet med faggrupper 

knyttet opp mot fagfornyelsen. Vi starter først med 

matematikk, engelsk og norsk.  

Hvordan skal profesjonsfellesskapet jobbe for 

å utvikle praksis innenfor egne utviklingsmål 

skoleåret 2020-21?  

Vi jobber sammen på team og i utviklingstiden for å 

diskutere og komme frem til felles praksis. Lære opp 

hverandre og dele kunnskaper. Bruk av 

teamkontrakter. 

Hvordan skal foreldre og elever involveres i 

utviklingsmålene skoleåret 2020-21? 

Informasjon til FAU om det arbeidet vi skal i gang med 

eller er i gang med, foreldremøter, kontaktmøter, god 

dialog skole-hjem og inkludere elevene i «ny og 

bedre» praksis 

Hvordan evalueres utviklingsmålene før 

neste tilstandsrapport?  

Vi evaluerer på team og i utviklingstiden. Dette gjør vi 

jevnlig. Det vi skal i gang med blir et hovedfokus i 



faggruppene som en del av arbeidsoppdraget der. 

Tilbakemeldinger fra elever, foreldre, resultater fra 

elevundersøkelsen og innspill fra lærere er tatt med i 

arbeidsoppdraget til faggruppene. Så arbeidet blir fra 

fag til fag og alle blir inkludert. 

 



Tilstandsrapport 2020 skolene i Fauske  
 

Å sørge for høy kvalitet i opplæringen er en av de viktigste oppgavene for lærere, skoleledere, lokale 

og nasjonale myndigheter. For å kunne sette konkrete mål, og utforme en strategi for hvordan disse 

målene skal nås, er det viktig å få kunnskap om elevenes læring og utvikling. (Meld. St. 21 2016–2017 

Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen)  

 

Det viktigste utviklingsarbeidet skjer hver dag i skolen, der læreren må gjøre selvstendige vurderinger 

og gi tilbakemeldinger for å bidra til elevenes læring og utvikling. Læreren må ha et kunnskapsgrunnlag 

for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningen slik at elevene får et godt læringsutbytte. 

Utover at elevene har krav på sluttvurdering og underveisvurdering regulerer ikke opplæringsloven 

hvilke former for vurdering lærerne skal gjennomføre. 

 

I løpet av 90 tallet ble det innført et krav om at skoler kontinuerlig skal vurdere om organiseringen, 

tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen bidrar til å nå skolens mål. I forbindelse med 

innføring av Kunnskapsløftet innførte staten i 2003 et helhetlig system for kvalitetsvurdering, som er 

dagen tilstandsrapport. Formålet med kvalitetsvurderingssystemet var å legge til rette for prosesser 

for å forbedre opplæringen gjennom å gi nasjonale og lokale skolemyndigheter tilgang på informasjon 

om elevenes læringsutbytte, gjennomføring og læringsmiljø. Det ble lagt vekt på åpenhet om 

resultatene for å synliggjøre de ulike aktørenes ansvar, og for å sikre at elevenes rettigheter ble oppfylt. 

 

Det viktigste med kvalitetsvurderingssystemet er at det skal skape prosesser for å forbedre 

opplæringen. 

Dette gjennomføres ved å 

 innhente informasjon 

 etablere et kunnskapsgrunnlag 

 identifisere utfordringer  

 sette mål for hva man vil oppnå 

 planlegge og gjennomføre tiltak 

 

Gjennom å gi kunnskap om læringsresultater, gjennomføring og læringsmiljø skal 

kvalitetsvurderingssystemet legge et godt grunnlag for å analysere utfordringer, sette mål og prioritere 

tiltak for å forbedre opplæringen. Dette er også viktig for å skape en kultur som setter elevenes læring 

og utvikling på dagsorden på alle nivåer i utdanningssystemet. 

 

Å utvikle et profesjonsfellesskap og endre praksis forutsetter involvering og dialog innad på den 

enkelte skole og mellom de ulike nivåene i systemet. Det er derfor lagt vekt på å utvikle lærernes, 

skoleledernes og skoleeiernes evne til å ta i bruk denne kunnskapen til målrettede utviklingsprosesser.  

Kvalitetsvurderingssystemet skal bidra til å styrke lærerens kunnskap om eleven. Læreren skal bruke 

kunnskapsgrunnlaget til å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningen slik at elevene får et godt 

læringsutbytte. Lærere skal kunne bruke informasjon og data fra forskjellige 

kvalitetsutviklingssystemer til å tilpasse opplæringen på en måte som er læringsfremmende for eleven. 



 
Figur 1 Kvalitetssystem i skolen (meld.st. 21) 

 

Rektor har ansvaret for at skolen jevnlig gjennomfører en skolebasert/virksomhetsbasert vurdering. 

Dette innebærer å vurdere organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen i skolen, og 

i hvilken grad disse faktorene bidrar til elevenes måloppnåelse i læreplanen. Kunnskapsgrunnlaget fra 

kvalitetsvurderingssystemet skal bidra til utvikling på den enkelte skole. Rektor skal også formidle viktig 

informasjon til og samarbeide med lokale myndigheter, og sørge for at lærere arbeider sammen om å 

bedre undervisningspraksisen. Skoleeieren og skolelederen må skape en felles forståelse av hvilke 

utfordringer som avdekkes, uttrykke klare forventninger og ta ansvar for at skolen på denne bakgrunn 

setter seg ambisiøse, men realistiske mål. Skoleeiere som ivaretar sitt ansvar, bruker informasjon om 

læringsmiljø, læringsutbytte og gjennomføring i styringen av skolene og som grunnlag for 

kvalitetsutvikling. Gode skoleeiere forventer og følger opp at kunnskap er grunnlaget for 

utviklingstiltak på den enkelte skole. Gode skoleledere legger til rette for et profesjonelt fellesskap som 

sammen vurderer hvilke utfordringer skolen har, og hvordan opplæringen kan bli bedre. 

 

Felles kunnskap gir grunnlag for dialog på den enkelte skole og mellom nivåene i grunnopplæringen, 

til å sette felles mål og prioriteringer til elevenes beste. Det er viktig at elever og foreldre får en aktiv 

rolle i å bestemme hvordan informasjonen fra kvalitetsvurderingssystemet bør følges opp, og at 

systemet bidrar til å skape en god dialog med foresatte og elever om elevens læringsutbytte og 

utvikling i skolen. Lærerne på skolen må ta eierskap til resultater på egne skole, og bruke resultatene 

til å utvikle skolens praksis for å heve elevenes læringsutbytte. Kunnskapen må brukes som grunnlag 

for kvalitetsutvikling i skolen. Det er bygget på at lærerne i fellesskap bruker informasjonen i 

utviklingen av sin pedagogiske praksis. Det profesjonelle handlingsrommet er avgjørende for 

kvalitetsutvikling på egen skole.  

 



Evalueringer av kvalitetsvurderingssystemet viser at det er stor variasjon i hvordan skoler og 

kommuner forstår og tolker resultater, og hvordan informasjonen brukes til å utvikle kvaliteten i 

opplæringen.  

Med bakgrunn i overstående informasjon, strategiplan og vedlagte utkast til tilstandsrapport 2020;  

 

Hvilke lokale utviklingsmål har din skole på følgende områder for kommende skoleår:  

 

 Klasseledelse og relasjoner  Mål:  

Elevene skal møtes av tillit, respekt og krav og de skal 

få utfordringer som fremmer danning, lærelyst og 

livsmestring. 

 

Elevene opplever et godt skole- og læringsmiljø 

preget av inkludering, respekt, faglig fokus og godt  

læringsutbytte. 

 

Alle elever møtes av gode og trygge voksne som 

jobber aktivt for å skape gode relasjoner og godt 

læringsmiljø. 

 

Skolen skal ha et godt samarbeid med foresatte.  

Foreslåtte tiltak: 

 Tydelig forventningsavklaring mellom skole 

og hjem, kontakt gjennom kontaktmøter og 

foreldremøter 

 Gleding på timeplanen 

 Fokus på skolens ordensreglement. Lik 

forståelse og praktisering av reglementet. 

 Jobbe aktivt med å utvikle positive relasjoner 

og læringsmiljø. 

 Gjøre overordnet del av Fagfornyelsen kjent 

for elever og foresatte 

 Lesing  Mål:  

Valnesfjord skole skal etablere interne 

«lesekonferanser» med fokus på å utvikle elevenes 

leselyst. 

 

Eleven skal få gode lese- og mestringsopplevelser, 

uavhengig av interesse og ferdighetsnivå. 

 

Elever som sliter med lesing skal få tidlig hjelp og 

oppfølging 

Foreslåtte tiltak: 

 Dysleksivennlig skole 



 Lesing i alle fag!! 

 Innføre årlige lesekonferanser med fokus på 

å utvikle leselyst 

 Prosedyre ved tidlig innsats 

 Digitale ferdigheter  Mål: 

Ipad brukes på 1.-6.klasse i alle fag som et verktøy for 

å fremme læring og læringsutbytte og som et 

hjelpemiddel for tilrettelagt opplæring. 

 

Skooler brukes på 1.-7.klasse som et 

kommunikasjonverktøy mellom skole og hjem. 

 

Skooler brukes på ungdomstrinnet som en naturlig 

portal for innlevering, underveis- og sluttvurdering. 

 

 

Hvordan skal elevresultatene brukes til å 

utvikle egen praksis ved skolen innenfor egne 

utviklingsmål skoleåret 2020-21?  

 Gjennomgang av resultater på 

kartleggingsprøver, nasjonale prøver og 

elevundersøkelse skal gjennomgås med 

ansatte, elever, foresatte/FAU, SU/SMU med 

fokus på å lage tiltak for å kunne strekke oss 

lengre. 

 Planlegge og gjennomføre lesekonferanser 

 Klassemøter med ledelsen hvert halvår 

Hvordan skal profesjonsfellesskapet jobbe for 

å utvikle praksis innenfor egne utviklingsmål 

skoleåret 2020-21?  

 Tema i utviklingstid 

 God møteplan 

Hvordan skal foreldre og elever involveres i 

utviklingsmålene skoleåret 2020-21? 

 Informasjon på foreldremøter, gjennomgang 

i Elevråd og FAU på vår 2020 

Hvordan evalueres utviklingsmålene før 

neste tilstandsrapport?  

 Tas opp teamvis og videre i plangruppe 

 

Dersom skolen har egne lokale utviklingsmål som ikke er nedfelt i kommunens strategiplan for skole, 

fremkomme disse også under eget punkt, med beskrivelse av målet, samt hvordan det skal arbeides 

ved skolen skoleåret 2002-21 for å nå målet.  

 

Frist for tilbakemelding til skoleeier er fredag 8.mai 2020 
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Prolongering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Dagens kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv, generell del, prolongeres og vil derfor 
gjelde ut 2021. 
 
Den nye planen utarbeides i et samarbeid mellom enhet kultur, folkehelserådgiver og 
planavdeling.   
 
 

 
Sammendrag: 
13. september 2019 ble det varslet planoppstart for kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 
2019 - 2022. Etter en revisjon var planen til høring og offentlig ettersyn i perioden 29. november 2019 - 
16 januar 2020.  
 
Administrasjonen vurderer kommunedelplanen som nå er utarbeidet til ikke å være tilstrekkelig 
oppdatert i forhold til planens plass i plansystemet. Det foreslås å prolongere dagens plan for å sikre at 
den nye kommunedelplanen blir anvendelig og tidsriktig.  
 
Saksopplysninger: 
Etter innkomne innspill og intern vurdering av planen, samt i lys av administrasjonens prosess med 
kommunal planstrategi, bes det om en videreføring av dagens plan ut 2021. 
 
Den reviderte planen vurderes som uferdig slik den fremkommer i dag, og mangler den tyngden og 
anvendligheten en kommunedelplan bør inneha. 
 
Varsel om oppstart av 13.09.19 inneholdt ikke forslag til planprogram. I henhold til plan- og 
bygningslovens § 11-1 og § 4-1 skal det for enhver kommunedelplan utarbeides planprogram. For å sikre 
en hensiktsmessig kommunedelplan for kommunestyreperioden, og for å se til at lovens prosesskrav 
etterfølges, bes det om en prolongering av dagens plan. Formålet med prolongeringen er å sikre at 
Fauske kommune sitter igjen med et godt planverktøy.  
 
Planens anleggsdel har gjennomgått årlige revideringer, og det er kun planens generelle del som må 
endres og suppleres med ny kunnskap. Tildeling av spillemidler endres ikke som en følge av denne 
saken.   
 
Saksbehandlers vurdering: 
Dagens plan, med nødvendig oppdatering, vil i sin form og innhold ikke kunne gi et tilstrekkelig godt nok 
bilde av relevante forhold og forslag til tiltak.   



 
Temaområdet for planen griper i tillegg inn i kommunens folkehelsestrategi. En ny og prolongert plan 
bør derfor drøfte og komme med egnede tiltak også her. 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Festivaltilskudd 2020 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Det deles ikke ut festivaltilskudd for 2020 på grunn av den pågående koronapandemien som fører 
til bortfall av all festivalaktivitet i Fauske kommune.  
 

 
 
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.  
 
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.   
 
Dessverre har man i 2020 måttet innstille all slik aktivitet på grunn av koronapandemien.     
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Kulturstøtte 2020 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Fauske kommune tildeler kr. 306.300.- av en pott på kr. 449.000.- i Grunntilskudd og  
    Tilskudd til særskilte kulturtiltak i 2020 ihh til tabellen i Rådmannens vurdering. 
 
Beløpene posteres på konto 1470.3520.3800.OK356 for idretts- og friluftsorganisasjoner og konto 
1470.3500.3850.OK356 for øvrige allmenne- og musikkorganisasjoner. 
 
2. Før utbetaling skal det utarbeides partnerskapsavtaler. 
 
3. Kr. 142.700.- avsettes 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 gir mulighet for høy personlig og lagmessig innsats og 
prestasjonsyting.  Støtte gis årlig innenfor rammen av vedtatt budsjett. 
 
Fra retninglinjer for kulturstøtte §9 Grunntilskudd: 
 
Støtte til generell 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 og typen av aktiviteter 
organisasjonen driver. De kor, korps, lag og foreninger som tildeles grunntilskudd må dokumentere at 
aktiviteten integrerer personer som har behov for spesielt tilrettelagte aktiviteter eller har minimum 25 
% aktive medlemmer som er under 18 år. Organisasjoner som har til hensikt å ivareta medlemmenes 
yrkesmessige eller religiøse interesser, og lag/foreninger som mottar årlige bevilgninger fra andre 
kommunale organer ekskluderes fra ordningen. 
 
Tilskuddets størrelse: 
 

 Under 20 medlemmer som er Over 20 medlemmer som er 



under 18 år og/eller har behov 
for spesielt tilrettelagte 
aktiviteter.  

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 ekstra tilskudd pr år på inntil kr 60.000,- og barnekor på inntil kr 
5000,- Fauske kommune yter tilskudd til allianseidrettslag kun gjennom undergrupper, ikke hovedlaget. 
Nystartede tilskuddsberettigete organisasjoner gis oppstartingsstøtte på inntil kr 2.500,- Beløpene i 
tabellen for alle ordninger kan endres med basis i de totale årlige bevilgninger gitt av Kommunestyret. 
 
 
 
Krav til søknaden:  

· Separat søknad på eget søknadsskjema   
· Søknadene 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. 

 
Fra retningslinjene for kulturstøtte §10 Tilskudd til særskilte kulturtiltak: 
 
Støtte gis til organisasjoner som igangsetter tiltak/arrangementer som er utenfor de øvrige 
tilskuddsordningene. Dette kan være: 
 
          - Store arrangementer: Med store arrangementer menes landsdels-/landsdekkende 
            eller internasjonale kultur- og idrettsarrangementer. 
          - Tiltak/arrangementer/prosjekt som har betydning for mange andre enn organisasjonens  
                egne medlemmer. 
 
Det forutsettes at arrangøren er en frivillig organisasjon, har lokal tilknytning, og er registrert i Fauske 
kommune og Frivilligregistret. Det forutsettes også at tiltaket/arrangementet skal finne sted i Fauske 
kommune i løpet av ett år fra søknaden innvilges. Søknaden må inneholde beskrivelse av 
tiltaket/arrangementet/prosjektet/program, budsjett og finansieringsplan.  
 
Det kan gis inntil 25 % av de totale kostnader. Det settes av en egen sum i budsjettet til særskilte 
kulturtiltak. Utlysning av tilskudd utlyses i pressen. 
 
 
Fauske kommune har satt av 854.000.- til kulturmidler i 2020.  
Av disse settes det av kr. 405.000.- gjennom tidligere historiske vedtak og reguleringer gjort i 
budsjettvedtaket for 2020. 
 
-          Tilskudd/tilrettelegging av nasjonaldagen          kr. 80.000.- 
-          Kulturpris/stipendier                                        kr. 60.000.- 
-          Stiftelsen Sjønstå Gård                              kr. 10.000.- 
-          Sulitjelma Samfunnshus                              kr. 100.000.- 



-          Partnerskapsavtaler vedr. drift av idretts- 
          anlegg og friluftsanlegg.                              Kr. 155.000.- 
 
Det betyr at kr. 449.000.- kan tildeles i Grunntilskudd, Festivaltilskudd og Tilskudd til særskilt 
kulturtiltak. 
 
Retninglinjer for kulturstøtte § 5 bestemmer at det skal opprettes partneskapsavtale med Fauske 
kommune før tilskudd utbetales. Avtale 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 2020 er gjort i Saltenposten og på kommunens hjemmesider. 
 
I denne saken behandles Grunntilskudd og pt. innkomne søknader om Tilskudd til særskilte kulturtiltak. 
Tilskudd til festivaler behandles i egen sak. 
 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det anbefales at kr. 306.300.- disponeres til Grunntilskudd og til pt. innkomne søknader om tilskudd til 
særskilte kulturtiltak. 
 
Hvis det skulle ha vært gitt maksimal tilskuddssum i henhold til kriteriene, ville denne vært kr. 184.350.- 
høyere enn avsatt sum. Det betyr at alle organisasjonene får avkortning i forhold til maksimal, mulig 
støtte. 
 
Det foreslås at særskilt dirigenttilskudd til skolekorpsene (jfr, §9) settes til kr. 25.000.- (= ca.  60 % 
mindre). 
Alle organisasjonene får grunnbeløp på hhv. kr. 4.500.-/2.250.- avhengig av gruppestørrelse. 
Tilskudd pr. medlem er satt til kr. 150.-. 
 
Som saken viser er Fauske kommunes tildeling av kulturtilskudd under det nivå som retningslinjene 
tilsier.  
 
Imidlertid mottar alle organisasjonene i Fauske kommune indirekte støtte ved at de får gratis leie av 
lokale for aktiviteter rettet mot barn og ungdommer under 18 år. Mange av organisasjonene mottar 
også andre typer indirekte årlig tilskudd: f.eks. har Dans Fauske en spesialtilrettet, eksklusiv avtale 
knyttet opp mot gjenytelser for gratis lokalleie. Salten Karateklubb har gratis bruk av Vestmyra 
barnehage til sin virksomhet. 
 
Fauske IL Alpin, Fauske IL Ski, IL Malm, Finneid IL og Fauskeeidet IL mottar direkte støtte ved at Fauske 
kommune kjøper drivstoff til tråkkemaskin og scooter for løypepreparering.  
Disse avtalene skal reforhandles i løpet av 2020. 
 
Rådmannen foreslår slik fordeling: 
 

Søker 
nr. 

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

Merknader Anbefalt tilskudd, 
kr.  

1 Dans Fauske 214 71,3 % av 36.600 



medlemsmassen 
(= mm) 

2 Fauske Svømmeklubb 106 98 % av mm 20.400 
3 Fauske IL Alpint 25 52 %   8.250 
4  IL Malm 41 32 % 10.650 
5 Fauskeeidet IL 22 26 %   7.800 
6 Valnesfjord Skytterlag 1 3 %   2.400 
7 Fauske Skolekorps 23 96 % 32.950  *) 
8 Valnesfjord KFUK/KFUM 12 71 %   4.050 
9 Valnesfjord Skolekorps 25 86 % 33.250  *) 
10 Saltensambandet  Rekrutteringstiltak 10.000 
11 Fauske Helsesportslag 8 19 % 18,450 +) 
12 Sulitjelma Skytterlag 22 33 %   7.800 
13 FK Fauske Sprint 236 72 % 39.900 
14 Finneid IL 138 65 % 25.200 
15 Valnesfjord IL 259 69 % 41.100 
16 Fauske Rockeklubb  Driftsstøtte   7.500.- 
 TOTAL   306.300 

 
*) I tilskuddet ligger også kr. 25.000.- i dirigentstøtte. 
+)Driftsstøtte til prosjekt «Fembøringen» og «Aktivitetshusene» à kr. 5.000.-.  
 
 
Som det vil framgå av annen sak, utbetales det ikke festivaltilskudd i 2020 pga. den pågående 
koronapandemien. Rådmannen foreslår derfor at midlene ikke omfordeles, men ses som en reserve for 
tildeling av nye og relevante prosjekter i løpet av året. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Kontingent kulturskolen - vår 2020 fra 12. mars 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

På bakgrunn av situasjonen med koronapandemien, gis det reduksjon i kontingenten for 
kulturskolens elever slik: 
 

· Full reduksjon for elevene i Marmorbandet fra 23. mars og ut vårsemesteret 
· 20 % reduksjon for fiolin-, sang-, teater- og billedkunstelever i perioden 23. mars til 17. 

mai 
· 20 % reduksjon for piano-, gitar- og musikkteorielever i perioden 23. mars og ut 

vårsemesteret 
· Elever som velger nettundervisning fra 18. mai, i stedet for oppmøte ved kulturskolen, gis 

ikke videre reduksjon i kontigent 

 
 

 
Sammendrag: 
Kommunestyret fastsetter satser for kulturskole kontingent hvert år i desember for påfølgende 
kalenderår. Koronasituasjonen har ført til endring i den tjenesten som kulturskolen leverer. Situasjonen 
tilsier at det er relevant å vurdere hva kundene skal betale for tjenesten som er levert. 
 
Kulturskolen har gitt nettbasert undervisning til de fleste elevene og for en del elever har 
undervisningstilbudet fungert bra som nettundervisning.  
 
For noen fagområder er det utfordrende å gi god nok undervisning via nett, med tanke på hvilket tilbud 
elever/foresatte opprinnelig har oppfattet at de har meldt seg på.  
 
Enkelte elever har ikke fått undervisning; de har ikke mottatt tjenesten de normalt betaler for. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Stengt kulturskole fra 12. mars kl. 18 og ut uke 20 
 
Kulturskolen stengte sin virksomhet, grunnet koronapandemien, fra torsdag 12. mars kl. 18. Elever som 
skulle hatt undervisning etter dette tidspunktet, fikk beskjed om at kulturskolen var stengt. 
 



Kulturskolen har flere deltidsansatte som jobber for andre arbeidsgivere mandager og fredager. Uke 12 
(16.-22. mars) ble benyttet til planlegging for at det kunne gis nettundervisning fra uke 13. 
 
I de påfølgende 8 uker, ukene 13 - 20 (23. mars til 17. mai), er det gitt nettundervisning for elevene på 
teater, billedkunst, piano, gitar, musikkteori, fiolin og sang. 
 
Treblåselever har ikke mottatt undervisning grunnet lærers sykefravær. 
 
KunstSkapet og Marmorbandet er gruppetilbud. Det har ikke vært mulig å gi relevant nettundervisning 
for disse gruppene i denne perioden. KunstSkapet er et gratis-tilbud gjennomført i SFO-tida og vil ikke 
være omfattet av eventuelle endringer i kontingenten. 
Ut fra smittevernhensyn og ROS-analyse gjennomført for kulturskolen, har rektor besluttet å ikke tilby 
fysisk undervisning for Marmorbandet i perioden 12. mars og ut vårsemesteret. 
 
Våren 2020 har kulturskolen brukt mye ressurser til ULVEN, samarbeidsprosjektet med Valnesfjord og 
Vestmyra ungdomsskoler, sceneinstruktørordninga og flere andre aktører. Eventuelle endringer av 
kontingenten berører ikke prosjektet. 
 
Brukerundersøkelse 
Før påske gjennomførte kulturskolen en brukerundersøkelse. Så å si alle som svarte ga  positive 
tilbakemeldinger på nettundervisningen. Omtrent halvparten av respondentene mente at kontingenten 
burde reduseres. Én mente undervisningen burde være gratis, de andre mente det kunne være noe 
reduksjon. 
 
 
Gjenåpning av kulturskolen fra uke 21 
1.mai kom det en Veileder om smittevern for kulturskolen fra Norsk kulturskoleråd. Veilederen er 
oppdatert i tråd med endrede retningslinjer fra regjeringen og Folkehelseinstituttet, både 8. og 12. mai. I 
vurderingene som er gjort før gjenåpning av kulturskolen, ligger denne veilederen til grunn i tillegg til 
gjennomført ROS-analyse etter malen fra KS.  
  
18. mai startet den ordinære undervisningen opp igjen for teater, billedkunst, fiolin og sang. 
Ut fra ROS-analysen og smittevernhensyn, har rektor fastsatt at elever på piano, gitar og musikkteori 
fortsetter å få undervisning via nett. 
 
 
Kulturskolekontingent vår-1, 1. januar – 22. mars 
Det er sendt ut kontingent for kulturskolen for perioden januar til og med 22. mars 2020.  
I kontingentgrunnlaget er det trukket fra den/de gangene elevene ikke har fått undervisning grunnet 
korona. Det gjelder fra torsdag 12. mars etter kl. 18:00 til og med 22. mars. 
 
 
Kulturskolekontingent vår-2, 23. mars – 19. juni 
Kommunestyret fastsatte kontingentsatser for kulturskolen 12.desember 2019 i sak 111/19 - 
Betalingsregulativ 2020. Kontingenten fastsettes ut fra hvilke tjenester som tilbys og ut fra kommunens 
totale økonomiske situasjon. Koronasituasjonen er en spesiell situasjon. 
 
Våren er delt i tre perioder. Periode 1 fram til stenging har fungert normalt. I periode 2 har kulturskolen 
vært stengt og elevene har fått nettundervisning. I periode 3 er kulturskolen gjenåpnet og gir tilpasset 
undervisning i forhold til gjeldende smittevernregler. En del elever fortsetter med nettundervisning også 
i denne perioden.  
 

https://www.kulturskoleradet.no/smittevernveileder-kulturskole


Elever som fra 18. mai blir tilbudt ordinær undervisning ved kulturskolen, har mulighet til å velge å få 
nettundervisning i stedet. Kulturskolen har elever fra 8-80 år. For elever i aldersgruppen 65+, vil det 
være naturlig at de forholder seg til Folkehelseinstituttets anbefalinger og dermed velger å fortsette 
med nettundervisning. Dette kan også være aktuelt for personer i lavere aldersgrupper grunnet 
grunnsykdommer. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Elever som ikke har mottatt undervisning i perioden fra 23. mars bør ikke betale kontingent. Dette 
gjelder elevene i Marmorbandet. 
 
Undervisningen som er gitt via nett, er av god kvalitet og har fungert godt for en god del elever. Elevene 
har fått god oppfølging og informasjon. Kulturskolen har hatt tettere samarbeid med heimen i perioden, 
noe som oppleves som positivt av alle parter. Det gis likevel ikke undervisning slik det er beskrevet i 
kulturskolens informasjonsmateriell og søknadsprosedyre. Kulturskolen har ikke gitt tilbud om samspill, 
det gjennomføres ikke ordinære konserter og forestillinger og elevene har ikke kunnet ta del i et 
lærende og kreativt miljø. De fleste elevene trenger fysisk veiledning og tilrettelegging. For noen 
fagområder har det vært spesielt utfordrende å få til god nok undervisning, blant annet innen teater 
som er et kontaktfag. 
 
Det bør ikke gis fullt fritak for kontingent for elever som har blitt tilbudt nettundervisning i perioden. En 
reduksjon bør ikke være større enn 50 %. En reduksjon på 20-30 % viser forståelse for situasjonen og 
imøtekommer elever/foresatte i forhold til at tilbudet har endret seg. 
Kommunens totale økonomiske situasjon bør også være en del av vurderingen. 
 
Til orientering utgjør reduksjonene omtrent dette i kroner: 
 
Marmorband, ingen undervisning 23. mars - 19.juni                                  ca. kr. 7.000 
Redusert kontingent fiolin, sang, teater, kunst 8 uker                           ca. kr. 7.000 
Redusert kontingent piano, gitar, musikkteori 23. mars - 19.juni             ca. kr. 6.000 
 
Alle hensyn tatt i betraktning, vurderer kulturskolens rektor at det enten betales fullt ut for tjenestene 
som er levert, eller at det gis en generell reduksjon på 20-30 %. Elever som velger nettundervisning fra 
18. mai, i stedet for oppmøte ved kulturskolen, bør betale full kontingent. 
 
Dersom det skal gjøres en mer nyansert vurdering av kontingentreduksjonen, er det mulig å delegere 
ansvaret for dette til kulturskolens rektor. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Kommunal planstrategi 2020-2023 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering.  
 
Plan- og utviklingsutvalg 28.04.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 042/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering.  
 
Formannskap 05.05.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 044/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering.  
 
Kommunestyre 14.05.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 032/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering.  
 
Sammendrag: 



Administrasjonen i Fauske kommune har igangsatt arbeidet med kommunal planstrategi for perioden 
2020-2023. Planstrategien skal være politikernes verktøy for å styre samfunnsutviklingen i kommunen, 
og innebærer en prioritering av planoppgaver for kommunestyreperioden. 
 
Saksopplysninger: 
Den kommunale planstrategien skal beskrive behovet for planer i kommunestyreperioden. Her skal 
kommunestyret ta stilling til om kommuneplanen skal revideres eller ikke, og om det er andre viktige 
planoppgaver som skal prioriteres i kommunestyreperioden. 
 
Det kommunale plansystemet er bygd opp slik at man har en overordnet kommuneplan, som er 
bestående av kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Det kan utarbeides 
kommunedelplaner som tar for seg spesifikke temaer, eller fag- og temaplaner. Etter ny kommunelov 
kan kommunen velge mellom tre alternativer når det gjelder utarbeiding av kommuneplanens 
handlingsdel. Det kan utarbeides en økonomiplan og en handlingsplan, en handlingsdel hvor 
økonomiplanen integreres, eller det kan utarbeides en økonomiplan som samtidig skal fungere som en 
handlingsdel. Det siste alternativet er nytt av ny kommunelov fra 01.01.2020. Hvordan 
kommuneplanens handlingsdel skal utformes, er noe som bør tas stilling til i planstrategien. 
 

 
Figur: Oversikt over det kommunale plansystemet. 

Kommunal planstrategi er hjemlet i plan- og bygningslovens § 10-, som lyder slik; «Kommunestyret skal 
minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en 
kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg 
knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes 
virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden(...)». 

Planstrategien skal gi kommunen en større mulighet til å få fram en tydeligere retning for ønsket 
samfunnsutvikling. Det skal tas stilling til om gjeldende kommuneplan (eller deler av denne) skal 
revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan også ta stilling til om det 
er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden. 



 

Figur: Oversikt over planstrategiens rolle i plansystemet, og forholdet til aktuelt lovverk. 

Planstrategien er ikke en plan, og det skal derfor ikke vedtas mål og strategier knyttet til planstrategien. 
Planstrategien skal drøfte utviklingstrekk i kommunen, som samfunn og organisasjon – som grunnlag for 
å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden. Kunnskapsgrunnlaget for planstrategien består av 
tidligere planer og kunnskapsgrunnlag, nasjonale og regionale føringer og forventninger, samt 
kommunens overordnede oversiktsdokument om utfordringer og utviklingstrekk i kommunen. Et 
helhetlig kunnskapsgrunnlag over kommunens helsetilstand og utfordringer vil ferdigstilles i slutten av 
mai 2020. 

 

 
Figur: Folkehelselovens rolle i den kommunale planstrategien. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Når administrasjonens forslag til kommunal planstrategi er ferdigstilt vil den presenteres for 
kommunestyret. Planstrategien skal være politikernes verktøy for å styre samfunnsutviklingen i 
kommunen. Fauske kommune arbeider med å ferdigstille det helhetlige kunnskapsgrunnlaget som 
administrasjonens forslag til planstrategi skal bygge på, jf. Lov om folkehelse.  

Administrasjonens forslag til kommunal planstrategi vil innebære et forslag om en revisjon av 
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Å revidere kommuneplanens samfunnsdel var foreslått av 
forrige kommunestyre, men på grunn av kapasitetsmangel ble ikke dette gjennomført. Det er 
kommuneplanen som skal være styrende for all kommunal planlegging. Det ses derfor på som 
nødvendig å revidere samfunnsplanen allerede nå, slik at resterende kommunalt planverk som 



utarbeides springer ut fra den.   Det er derfor ønskelig å lansere planprogram til kommuneplanens 
samfunnsdel samtidig som kommunal planstrategi vedtas; slik at ny samfunnsplan blir realisert på riktig 
tidspunkt. Dette har kommunen anledning å gjøre, jfr. Plan- og bygningslovens §§ 10-1. 
 
Det ønskes involvering fra politikken i arbeidet fram mot en ferdig kommunal planstrategi. De respektive 
utvalget bes om å komme med sine innspill innen 1. juli.  
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Foreldreundersøkelse i barnehagene i 2019 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 
 

 
Sammendrag: 
Det har i regi av Utdanningsdirektoratet vært gjennomført en foreldreundersøkelse i barnehagene i 
Fauske kommune. Undersøkelsen ble gjennomført i november 2019. 
 
Resultatene fra Foreldreundersøkelsen brukes av barnehagen og barnehageeier som et hjelpemiddel til 
å vurdere og utvikle barnehagetilbudet. Barnehagen kan bruke resultatene i dialogen med foreldrene. 
 
Saksopplysninger: 
Utdanningsdirektoratet kommer til å publisere deler av resultatene på barnehagefakta.no. Data fra 
Foreldreundersøkelsen kan også bli brukt til forskning. 
 
Totalt deltok alle 10 barnehagene i Fauske kommune i undersøkelsen, hvorav 5 barnehager er 
kommunale og 5 barnehager er ikke-kommunale. 
 
Foreldrene fikk spørsmål ut fra 9 hovedtemaer med 2-5 underspørsmål til hvert av temaene, totalt 31 
spørsmål. 
 
De 9 hovedtemaene var: 

· Ute- og innemiljø 
· Relasjon mellom barn og voksen 
· Informasjon 
· Barnets utvikling 
· Medvirkning 
· Henting og levering 
· Tilvenning og skolestart 
· Tilfredshet 

Foreldreundersøkelsen er tidligere gjennomført i 2016, 2017 og 2018 med de samme hovedtemaene og 
spørsmålene. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Svarprosent totalt for alle barnehagene i Fauske kommune var på 70,4% (mot 71% i 2018)., fordelt på 
71,6% for kommunale og 69,4% for private barnehager. Nasjonalt var svarprosenten på 71,9%. 
 



Det beste sammenligningsgrunnlaget når en barnehage skal analysere foreldreundersøkelsen er seg 
selv. Det samme gjelder for når barnehageeier skal vurdere kvaliteten på det samlede 
barnehagetilbudet i kommunen. Ettersom Foreldreundersøkelsen gjennomføres for 4. gang i 2019 er 
grunnlaget for å analysere egen pedagogisk virksomhet blitt bedre. 
Tabellen under viser utviklingen over de siste fire årene for de 9 hovedtemaene. Som det kommer frem 
av snittet for de 9 hovedtemaene er forskjellene små mellom de kommunale og ikke-kommunale 
barnehagene i Fauske kommune. Unntaket er det første hovedtemaet som forteller oss at utemiljø og 
lokaler utgjør den største forskjellen. De ikke-kommunale barnehagene har nyere byggeår enn de 
kommunale og vil dermed kunne fremstå som mer attraktive. Et eksempel på at lokaler og uteområde 
har betydning for foreldrenes fornøydhet er Sulitjelma barnehage. 
 
Sulitjelma barnehage flyttet inn i nye lokaler høsten 2018. På foreldreundersøkelsen i 2016 og 2017 fikk 
barnehagens uteområde i snitt 2,8, mens de i 2018 fikk beste vurdering med 5,0. Tilsvarende vurdering 
fikk lokalene som gikk fra 2,2 i 2017 til 4,8 i 2018. Flere av de kommunale barnehagene er av eldre 
byggeår (Vestmyra, Valnesfjord og Hauan), mens Erikstad flyttet inn i nye lokaler høsten 2019. Det har i 
liten grad vært oppgraderinger av leker og møbler i barnehagene og det er en merkbar slitasje på 
utstyret. Vi ser en tendens i forskjellene mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager der de 
kommunale barnehagene de siste årene får lavere vurdering på lokaler, utearelaer og leker og utstyr 
enn de ikke-kommunale barnehagene. 
 
Barnehageeier vil i liten grad kunne påvirke rammebetingelser som utstyr, utemiljø og lokaler uten at 
det gjøres større investeringer. Ser vi derimot på innholdet i barnehagene er forskjellene marginale. 
Både relasjoner, trivsel og tilfredshet viser små forskjeller. De kommunale barnehagene er inne i en fase 
der flere utviklingsprosjekt de siste årene skal implementeres i personalet. For å sikre helhetlig praksis 
på tvers av de kommunale barnehagene videreføres prosedyrene for enhetsleders styringsdialog med 
den enkelte barnehage og barnehagestyrers kontroll av pedagogisk praksis i egen barnehage. 
 
Høsten 2018 fikk barnehagene skjerpet krav til pedagogisk bemanning. I tillegg ble det lovfestet krav til 
grunnbemanning. Når det gjelder bemanningstettheten i alle barnehagene i kommunen, er den lik før 
og etter at bemanningsnormen ble lovfestet. Det som derimot har utviklet seg i negativ retning er 
foreldrenes opplevelse av bemanningstettheten. I 2016 ble den vurdert til 4,2 for både kommunale og 
ikke-kommunale barnehager, mens den i 2019 er på 3,8 for både kommunale og ikke-kommunale 
barnehager. Hva som er forklaringen på denne utviklingen er vanskelig å si ut fra Foreldreundersøkelsen. 
En mulig forklaring kan være foreldres bevissthet til temaet som igjen kan ha sin bakgrunn i økt 
medieoppmerksomhet og omtale i sosiale medier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fauske Fauske Fauske Fauske Fauske Fauske Fauske Fauske 



kommune 
(2019)  

Kommuna
l 

kommune 
(2018) - 

Kommuna
l 

kommune 
(2017) - 

Kommuna
l 

kommune 
(2016) - 

Kommuna
l 

kommun
e (2019) - 

Privat 

kommun
e (2018) - 

Privat 

kommun
e (2017) - 
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Ute- og 
innemiljø 

4,2 4,0 4,0 4,0 4,3 4,2 4,3 4,4 

Relasjon 
mellom 
barn og 
voksen 

4,5 4,4 4,6 4,6 4,5 4,4 4,6 4,6 

Barnets 
trivsel 

4,7 4,7 4,8 4,7 4,8 4,7 4,8 4,8 

Informasjon 4,2 4,2 4,4 4,3 4,2 4,3 4,3 4,3 
Barnets 
utvikling 

4,7 4,6 4,7 4,6 4,7 4,6 4,7 4,7 

Medvirknin
g 

4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 

Henting og 
levering 

4,4 4,4 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,5 

Tilvenning 
og 
skolestart 

4,5 4,4 4,5 4,5 4,6 4,5 4,7 4,7 

Tilfredshet 4,5 4,3 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 
 

 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Årsmelding for barnehager i Fauske kommune 2019 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 
 

 
Vedlegg: 
19.05.2020 Oversiktsrapport Årsmelding barnehage 2019 1438276 
 
Sammendrag: 
Alle barnehager rapporterer i desember inn tallmateriale til Utdanningsdirektoratet. Det legges inn 
opplysninger om blant annet ansatte og deres utdannelse, om barn og deres alder, oppholdstid osv. 
 
Det er blant annet fra denne basen www.barnehagefakta.no henter sine opplysninger. 
 
Saksopplysninger: 
Det er totalt 10 barnehager i Fauske kommune. Fem kommunale og fem ikke-kommunale barnehager. 
Årsmeldingen viser  at det totalt går 430 barn i barnehagene (mot 426 i 2018 og 404 i 2017). Av disse det 
254 barn mellom tre og fem år og 175 barn mellom ett og to år. 
 
Det er totalt 162 ansatte i barnehagene i Fauske (mot 152 i 2018 og 144 i 2017). Av disse er det 60 
styrere og pedagogiske ledere (mot 59 i 2018 og 46 i 2017). Det er ingen styrere med dispensasjon fra 
utdanningskravet. Andelen årsverk pedagogiske ledere som har dispensasjon er 19,6 % (mot 31,6 % i 
2018 og 4,4 % i 2017). 
 
Resultatene viser at det er 5,9 ansatte pr barn (mot 5,8 i 2018). Normen er 6 barn per voksen jf. 
vedtektene for barnehagene i Fauske kommune og Lov om barnehager § 18 Grunnbemanning. Det betyr 
at det er større voksentetthet per barn enn det loven tilsier. 
 
Det var totalt 22 barn som mottok spesialpedagogisk hjelp i 2019 (mot 12 i 2018 og 13 i 2017). 
 
Andelen ansatte med pedagogisk utdanning var 36 % (mot 37 % i 2018), og andelen ansatte med barne- 
og ungdomsarbeiderfaget var 28 % i 2019 (mot 22 % i 2018). 
 
Videre viser resultatene at andelen barn som er i barnehagen 41 timer eller mer pr uke er på 99,1 %. 
Dette betyr ikke at alle barna er i barnehage 41 timer eller mer per uke. De barna som har hel plass, og 
det er de fleste barna, registreres med avtalt oppholdstid 41 timer eller mer. 
 
Hvert barn har gjennomsnittlig 6,11 kvadratmeter leke- og oppholdsareal (mot 5,77 i 2018). Fauske 
kommune sine vedtekter for de kommunale barnehagene har en arelanorm på 5,3 kvadratmeter pr barn 
under 3 år og 4 kvadratmeter pr barn over 3 år. Resultatet viser at barna gjennomsnittlig har mer areal 

http://www.barnehagefakta.no/


enn normen tilsier. 
 
Resultatet viser at barnehagen gjennomsnittlig har åpent 9,65 timer pr dag, fem dager i uken, tolv 
måneder i året (samme som i 2018). 
 
Foreldrene betaler i gjennomsnitt kr 290,- i kostpenger pr måned (mot kr 268,- i 2018). 
Det er 7 barnehager der foreldrebetalingen tilsvarer makspris, kr 2990,- pr måned, og 3 barnehager som 
ligger over fastsatt makspris. Det er ingen barnehager som betaler mindre enn makspris. 
 
Vedlagt ligger innrapporterte tall til Utdanningsdirektoratet fra barnehagene i Fauske for 2019. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det er fortsatt et område som skiller seg ut når man sammenligner 2019 og 2018 mot foregående år. 
Andelen ansatte som ikke tilfredsstiller kravene til pedagogisk bemanning har økt betydelig de siste to 
årene. Årsaken er skjerpet krav til pedagogisk bemanning jf. Forskrift om pedagogisk bemanning. Frem 
til 1. august var kravet 7-9 barn per pedagogisk leder for barn mellom 0-3 år og 14-18 barn pr 
pedagogisk leder for barn mellom 3-6 år, mens kravet nå er 7 og 14 for de samme aldersgruppene. 
 
Sammenligner vi Fauske kommune med Nordland og Nasjonalt ser vi at endelen årsverk pedaogigske 
ledere med dispensasjon Nasjonalt var 8,7 %, mens for Nordland var andelen på 10,8 %. Fauske 
kommune har en nedgang fra 2018 til 2019 fra henholdsvis 31,6 % til 19,6 %. 
 
Rekruttering av kvalifiserte pedagoger er en nasjonal utfordring. I Fauske kommune er det variasjoner 
mellom barnehagene, der enkelte barnehager har klart å rekruttere det antall pedagoger som 
forskriften tilsier, mens andre har søkt barnehagemyndigheten om dispensasjon jf. Forskrift om 
pedagogisk bemanning §§ 2 og 3. 
 
Det er en forventet utvikling at andelen pedagoger som har dispensasjon fra utdanningskravet har økt, 
men det er også forventet at andelen skal gå ned over de neste årene. 
 
Det er barnehageeier som har ansvaret for at barnehagene tilfredsstiller kravene i lov og forskrift. Det er 
således barnehageeier for de kommunale og ikke-kommunale barnehagene som må sikre at det 
utarbeides planer og settes inn tiltak for rekruttering og kompetanseheving. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Velkommen 

 
 

Oversiktsrapport 

Oversiktsrapport Sum 

Antall barn totalt (0-6) år   430 

Antall barn 1-5 år   429 

Antall barn 3-5 år   254 

Antall barn 1-2 år   175 

  

Antall ansatte totalt   162 

Antall styrere og pedagogiske ledere   60 

  

Andel styrere og pedagogiske ledere  med midlertidig dispensasjon 15,8 % 

Andel styrere og pedagogiske ledere  med varig dispensasjon 0 % 

  

Andel styrere med godkjent utdanning 100 % 

Andel pedagogiske ledere med godkjent utdanning 79,6 % 

  

Antall barnehager   10 

Antall kommunale barnehager   5 

Antall ikke-kommunale barnehager   5 

  

Antall ordinære barnehager   10 

Antall familiebarnehager   0 

Antall åpne barnehager   0 

 

 



Indikatorer 

 Sum 

Antall barn per ansatt   5,86 

  

Andel ansatte med pedagogisk utdanning   35,81 % 

Andel ansatte med barne- og ungdomsarbeiderfag   28,38 % 

  

Andel årsverk styrere med dispensasjon   0,00 % 

Andel årsverk pedagogisk leder med dispensasjon   19,65 % 

  

Antall barnehager under normkrav - Pedagogisk lederressurs i forhold til antall barn (alle 

pedagogiske ledere) 
1 

Antall barnehager på normkrav - Pedagogisk lederressurs i forhold til antall barn (alle 

pedagogiske ledere) 
7 

Antall barnehager over normkrav - Pedagogisk lederressurs i forhold til antall barn (alle 
pedagogiske ledere) 

2 

  

Antall barnehager under normkrav - Pedagogisk lederressurs i forhold til antall barn 

(pedagogiske ledere med godkjent utdanning) 
5 

Antall barnehager på normkrav - Pedagogisk lederressurs i forhold til antall barn 
(pedagogiske ledere med godkjent utdanning) 

4 

Antall barnehager over normkrav - Pedagogisk lederressurs i forhold til antall barn 

(pedagogiske ledere med godkjent utdanning) 
1 

  

Leke og oppholdsareal per barn (m2)   6,11 

Andel med pedagogisk bemanning   29,96 % 

 

 



Oversikt antall barn 

Oversikt antall barn i ordinære- og familiebarnehager Sum 

Antall barn totalt (0-6) år   430 

Antall barn 1-5 år   429 

Antall barn 3-5 år   254 

Antall barn 1-2 år   175 

Antall barn 0 år   0 

Antall barn 1 år   72 

Antall barn 2 år   103 

Antall barn 3 år   96 

Antall barn 4 år   76 

Antall barn 5 år   82 

Antall barn 6 år   1 

  

Andel barn med avtalt oppholdstid på 40 timer eller mindre 0,9 % 

Andel 1-5 åringer med avtalt oppholdstid på 40 timer eller mindre 0,9 % 

Andel 1-2 åringer med avtalt oppholdstid på 40 timer eller mindre 0,6 % 

Andel 3-5 åringer med avtalt oppholdstid på 40 timer eller mindre 1,2 % 

  

Andel barn med avtalt oppholdstid på 41 timer eller mer 99,1 % 

Andel 1-5 åringer med avtalt oppholdstid på 41 timer eller mer 99,1 % 

Andel 1-2 åringer med avtalt oppholdstid på 41 timer eller mer 99,4 % 

Andel 3-5 åringer med avtalt oppholdstid på 41 timer eller mer 98,8 % 

  

Antall barn i barnehager med 1-25 barn   38 

Antall barn i barnehager med 26-50 barn   180 

Antall barn i barnehager med 51-75 barn   212 

Antall barn i barnehager med 76-100 barn   0 

Antall barn i barnehager med 101 barn eller flere   0 

 
 

 

 
 

 



Minoritetsspråklige barn 

Minoritetsspråklige barn Sum 

Antall minoritetsspråklige barn totalt   35 

Antall minoritetsspråklige barn 1-5 år   35 

Antall minoritetsspråklige barn 1-2 år   14 

Antall minoritetsspråklige barn 3-5 år   21 

  

Antall 0 årige minoritetsspråklige barn   0 

Antall 1 årige minoritetsspråklige barn   4 

Antall 2 årige minoritetsspråklige barn   10 

Antall 3 årige minoritetsspråklige barn   3 

Antall 4 årige minoritetsspråklige barn   12 

Antall 5 årige minoritetsspråklige barn   6 

Antall 6 årige minoritetsspråklige barn   0 

  

Antall minoritetsspråklige barn med særskilt tilbud om språkstimulering   3 

  

Andel minoritetsspråklige barn med avtalt oppholdstid på 40 timer eller mindre 0 % 

Andel minoritetsspråklige barn 1-2 år med avtalt oppholdstid på 40 timer eller mindre 0 % 

Andel minoritetsspråklige barn 3-5 år med avtalt oppholdstid på 40 timer eller mindre 0 % 

  

Andel minoritetsspråklige barn med avtalt oppholdstid på 41 timer eller mer 100 % 

Andel minoritetsspråklige barn 1-2 år avtalt med oppholdstid på 41 timer eller mer 100 % 

Andel minoritetsspråklige barn 3-5 år med avtalt oppholdstid på 41 timer eller mer 100 % 

 
 



Oversikt ansatte i barnehagene 

 Sum 

Antall styrere   11 

Årsverk styrere   8,95 

Styrere andel menn 9,1 % 

  

Antall pedagogiske ledere   49 

Årsverk pedagogiske ledere   48,35 

Pedagogiske ledere andel menn 8,2% 

  

Antall annen grunnbemanning   61 

Årsverk annen grunnbemanning   54,45 

Annen grunnbemanning andel menn 4,9 % 

  

Antall barnehagelærer eller tilsvarende   0 

Årsverk barnehagelærer eller tilsvarende   0,00 

Barnehagelærer eller tilsvarende andel menn 0 % 

  

Antall barne- og ungdomsarbeider   0 

Årsverk barne- og ungdomsarbeider   0,00 

Barne- og ungdomsarbeider andel menn 0 % 

  

Antall assistenter   0 

Årsverk assistenter   0,00 

Assistenter andel menn 0 % 

  

Antall personale som gir særskilt språkstimulering   0 

Årsverk personale som gir særskilt språkstimulering   0,80 

Personale som gir særskilt språkstimulering andel menn 0 % 

  

Antall personale som gir hjelp til barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp   27 

Årsverk personale som gir hjelp til barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp   17,31 

Personale som gir hjelp til barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp andel menn 0 % 

  

Antall øvrige personale   14 

Årsverk øvrige personale   5,59 

Øvrige personale andel menn 57,1 % 

  

Antall totalt   162 

Årsverk totalt   135,45 

Andel menn totalt 9,9 % 



Dispensasjon ansatte i barnehagene 

Dispensasjon ansatte i barnehagene Sum 

Antall styrere i alt   11 

Andel styrere med midlertidig dispensasjon 0 % 

Andel styrere med varig dispensasjon 0 % 

Andel årsverk styrere med dispensasjon 0 % 

  

Antall pedagogiske ledere i alt   49 

Andel pedagogiske ledere med midlertidig dispensasjon 19,6 % 

Andel pedagogiske ledere med varig dispensasjon 0 % 

Andel årsverk pedagogiske ledere med dispensasjon 19,6 % 

  

Antall styrere og pedagogiske ledere i alt   60 

Andel styrere og pedagogiske ledere med midlertidig dispensasjon 16,6 % 

Andel styrere og pedagogiske ledere med varig dispensasjon 0 % 

Andel årsverk styrere og pedagogiske ledere med dispensasjon 16,6 % 

 
 

Utdanning ansatte i barnehagene 

Utdanning ansatte i barnehagene Sum 

Styrere med barnehagelærerutdanning   10 

Styrere med annen pedagogisk utdanning   1 

Andel styrere med godkjent utdanning 100 % 

  

Pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning   37 

Pedagogiske ledere med videreutdanning i barnehagepedagogikk   8 

Andel pedagogiske ledere med godkjent utdanning 79,6 % 

  

Annen grunnbemanning med barnehagelærerutdanning   0 

Annen grunnbemanning med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til 

styrer/pedagogisk leder 
  0 

Annen grunnbemanning med annen pedagogisk utdanning   0 

Annen grunnbemanning med annen høyere utdanning   0 

Annen grunnbemanning med barne og ungdomsarbeiderfag   28 

Annen grunnbemanning med fagarbeiderutdanning   6 

Annen grunnbemanning med annen bakgrunn   27 

 

 



Åpningstider, foreldrebetaling og oppholdsareal 

Åpningstider, foreldrebetaling og oppholdsareal Sum 

Gjennomsnittlig leke- og oppholdsareal per barnehage   262,88 

Leke- og oppholdsareal per barn (m2)   6,11 

Leke- og oppholdsareal delt på vektede heltidsekvivalenter   1,37 

  

Åpningstid gjennomsnitt timer pr. dag   9,65 

Åpningstid gjennomsnitt dager i uken   5,00 

Åpningstid gjennomsnitt måneder i året   12,00 

  

Gjennomsnittlig kostpenger per barn   290,00 

Antall barnehager der foreldrebetalingen tilsvarer makspris   7 

Antall barnehager som ligger over fastsatt makspris   3 

Antall barnehager som ligger under fastsatt makspris   0 

  

Oppholdstid begrenset til maks. timer per dag (timer) 9,3 

 
 

Oversikt inviterte / besvarte 

Årsmelding Inviterte Besvarte Prosent 

   10   10 100% 
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Barnehageopptaket 2020 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 

 
Sammendrag: 
5. mars 2020 ble det gjennomført hovedopptak til barnehageplass gjeldende fra 15. august 2020 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 85 barn som går over i skole fra høsten 2020, og som utløser ledighet i 
barnehagene. 
 
Ved søknadsfristens utløp var det innkommet 88 nye søknader om barnehageplass. I tillegg var det et 
antall søknader om overføring og 10 uten rett til plass pga. alder. 
 
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 
2020 var det 4 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 1 
klage innenfor klagefristen. Klagen er ikke tatt til følge og kommer som egen sak til Utvalg for oppvekst 
og kultur. 
 
Status venteliste pr 05.05.2020: 

· 4 barn har rett og har søkt innen fristen, men er bosatt utenfor kommunen eller har takket nei 
til det tilbudet de har fått 

· 10 har søkt etter fristen. Av disse har 8 rett til plass ut fra alder, men bare 2 er bosatt i 
kommunen 



· 6 barn uten rett (født etter 30.11.2019) 

 
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. 
 
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 
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