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Tirsdag 7. mai, 2013 

Tilstandsrapport for 

Gausdalsskolen 
Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport 

om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at 
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til 
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god 
måte. 

Disse har ansvar for utarbeidelse av årlig tilstandsrapport: 

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

Rapport om tilstanden i opplæringen 

Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og 
læringsmiljø. 

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen 
ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven § 
5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i disse skolene. 

Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 (2008-2009) s. 24 - at bestemmelsen er 
formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeide med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det 
ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier. 

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, jf. St.meld. 31 (2007-2008). 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, men kan 
bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra 
Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men 
det følger av St.meld. nr. 31 (2007-2008) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete 
målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp. 

Det følger av Ot.prp. nr. 55 (2008-2009), s. 24, at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet 
til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke 

særskilt data om voksne, dvs. deltakere som får opplæring etter opplæringsloven kappitel 4A. I 
vurderingen hvorvidt voksnes rettigheter ivaretas på områdene læringsresultater, frafall og læringsmiljø, 
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må skoleeieren derfor benytte andre kilder for datainnhenting. 

I St.meld. nr.16 (2006-2007) fremgår det at 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. De 
dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren 
må derfor også på dette området benytte andre kilder for datainnhenting. 

Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten. 

Det generelle systemkravet 

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

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 vil også kunne gjelde for lokale 
indikatorer. Det minnes om at disse opplysningene må behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller 
personopplysningslovens bestemmelser. 

Merk: Denne versjonen av tilsynsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som ikke 
finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk. 
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1. Sammendrag 
Som innledningen sier er tilstandsrapporten hjemlet i Opplæringsloven, og skal beskrive tilstanden for 
opplæringen i skolen. Denne rapporten skal gi innsyn i skolens resultater, og samtidig danne grunnlag for 
skoleeiers utvikling av skolen. 
Årets rapport er laget på grunnlag av en mal Utdanningsdirektoratet har utviklet, og der de fleste 
indikatorene er nasjonalt bestemt. På denne måten vil nasjonale føringer prege den lokale skolen. 
 

Hva sier tallene? Dette er det sentrale spørsmålet skoleeier må stille seg. Fra å være en sektor nesten 
uten tall og målinger for et par tiår tilbake, er skolen nå gjenstand for hyppig måling og statistikk. I 
skoleforskning verden over vises det til at måling på den ene siden er positivt og kan skape fokus og 
framgang, mens det på den andre siden kan skape slagsider der skolen trener på det man blir målt på, 

og dermed fokuserer mindre på miljømessige og psykososiale forhold som er en viktig del av barn og 
unges oppvekst. 
Tall kan også lyve. Elevundersøkelsen er en digital undersøkelse som er obligatorisk for 7. og 10.trinn. 

Der må elevene svare på mange ulike spørsmål om  blant annet mestring, trivsel,  faglig veiledning og 
mobbing. I samme perode blir Olweusundersøkelsen gjennomført for barnetrinnet, og den omhandler 
utelukkende temaet mobbing. Olweusundersøkelsen og elevunderøskelen har ofte ikke samsvarende 
resultater. Dette viser at spørreundersøkelser av denne typen gir usikre data, og som nevnt tidligere vil 
svarene variere svært mye fra elevkull til elevkull, og også fra undersøkelse til undersøkelse. Dette betyr 
ikke at vi ikke legges vekt på resultatene, men at vi må lese resultatene med rett forståelse. Det viktigste 
for skolene vil alltid være den systematatiske  jobbingen i hverdagen, og utvikling av gode rutiner for 

hvordan uønkede hendelser som mobbing skal tas tak i når de oppstår. 
 
Hovedområdene i tilstandsrapporten omhandler elevtallsutviklingen i forhold til lærertetthet, eleveens 
læringsmiljø og læringsresultater, spesialundervisning og IKT, samt omtaler de hovedprosjekter skolene 

har vært involvert i i 2012. 
 

Elevtallsutviklingen er negativ i Gausdal, og dette fører til mindre tilskudd fra staten. Bemanningen i 
skolene er redusert i forhold til et synkende elevtall, men også i forhold til nedskjæringer de siste 
årene  og antall elever pr lærer er økt. 
 
Læringsmiljøet er godt i forhold til lave mobbetall.  Trivsel med lærerne og mestring ligger på snittet, 
mens på  faglig utfordring ligger både 7.trinn og 10.trinn over snitt.  
På faglig veiledning, elevdemokrati og motivasjon  ligger 7.trinn noe under snitt, mens 10.trinn ligger på 

snitt. 
Alt i alt scorer elevene på 10.trinn mer positivt på Elevundersøkelsen enn 7.trinn 
 
Resultatene på Nasjonale prøver  på 5.trinn ligger på landsgjennomsnittet. 
Nasjonale prøver på ungdomstrinnet ligger under snitt på 8.trinn og  9.trinn, men det er markert bedring 

fra 8.til 9.  
Det er gode eksamensresultater, over snitt; på 10.trinn i 2012. 

 
Spesialundervisningen er økt  også i Gausdal de siste årene. Dette er en nasjonal tendens og kan 
henge sammen med lavere grunnbemanning, innføringen av Kunnskapsløftett, økt fokus på den enkeltes 
rett til tilpasset opplæring,  for å nevne noe. Det er satt i gang et utviklingsprosjekt  mellom skole - PPT 
der målet blant annet er å få ned antall enkeltvedtak og få en mer fleksibel bruk av ressursene. 
 

IKT i skolen er viktig da det å kunne bruke digitale verktøy er en grunnleggende ferdighet. PC-tettheten i 
Gausdal er lav, og antall pc'er er redusert de siste åra på grunn av nedskjæringer. Det er ikke noen 
vedtatt norm for dette i Gausdalsskolen slik at antall pc'er varierer fra skole til skole. 
 
Prosjekter som har vært i drift   i 2012 er Tidlig intervensjon som har som mål å avdekke hva som 
hemmer og fremmer tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid til beste for våre barn og unge.  Idrett i skole 

er et prosjekt som er i avslutningsfasen, men som har som mål å motivere og stimulere til økt fysisk 

aktivfitet i skolen. Det er vurdert videreført innefor ordinær drift.  
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2. Hovedområder og indikatorer 

2.1. Elever og undervisningspersonale 

Om Elever og undervisningspersonale 

Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med disse indikatorene i tilstandsrapporten: 

 tallet på elever og lærerårsverk (sum årsverk for undervisningspersonalet) 

 lærertetthet (lærertetthet 1.-7. trinn, lærertetthet 8.-10. trinn) 

2.1.1. Lærertetthet 

Lærertetthet 1.-7. trinn 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 

med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 

undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 

tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. 

Lærertetthet 8.-10. trinn 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 8.-10. 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 

Lokale mål 
Det er ikke satt lokale mål for ønsket lærertetthet.  
 

 

Gausdal kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2012-13 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Vurdering 

Dette diagrammet viser hvor mange elever det er pr. lærer i Gausdalsskolen. Det betyr at vi har større 
elevergrupper pr. lærer i Gausdal enn i sammenlignbare kommuner (gruppe 11) og i Oppland, til tross for 

en desentralisert struktur. 
Årsaken til dette er nedbemanning på grunn av trange økonomiske rammer.  

 

 

2.1.2. Antall elever og lærerårsverk 

Antall elever 

Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle 

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

grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne 

elever som får grunnskoleopplæring. 

Årsverk for undervisningspersonale 

Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til 

undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. 

Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet 

og 656 timer på ungdomstrinnet. 

I denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. 

 

 

Lokale mål 
Det er ikke satt lokale mål i forhold til  lærerårsverk.  

 

 

Gausdal kommune skoleeier | Fordelt på periode 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Grunnskole 

 Indikator og nøkkeltall 2004-

05 

2005-

06 

2006-

07 

2007-

08 

2008-

09 

2009-

10 

2010-

11 

2011-

12 

2012-

13 

 Talet på elevar 808 818 813 810 795 770 758 751 716 

 Årsverk for 

undervisningspersonale 

72,7 68,5 70,6 80,9 73,8 72,5 66,5 67,8 67,6 

Gausdal kommune skoleeier, Grunnskole 
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Vurdering 

Som tabellen viser har Gausdalsskolen hatt en nedgang på 57 elever de siste 8 skoleårene. Dette betyr 

et inntektstap for kommunen på hele 5,7 millioner. ifht overføringer fra staten (2012-tall) 

Undervisningsårsverkene har en mer ujevn profil, men er redusert de siste årene. 

Dette skyldes omstillingsprosessene kommunen har vært igjennom. 

Denne tabellen viser ikke noe om fordelingen mellom spesialundervisning og ordinær undervisning. 

 

2.2. Læringsmiljø 

Om Læringsmiljø 

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

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

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

Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. 

I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: 

 trivsel 

 mobbing på skolen 

 faglig veiledning 

 mestring 

 faglig utfordring 

GAUSDALSSKOLEN 

Som liten kommune er det  viktig å være klar over at tallgrunnlaget (antall elever) vil   i mye større grad 

enn i store kommuner gi svingninger og variasjoner i resultatene. Det er derfor ikke unaturlig at 

resultatene varierer  mer fra år til år enn det som er vanlig for fylket og landet for øvrig.  
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2.2.1. Mobbing på skolen 

Indikatoren viser andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene. 

Skala: 1-5. Lav verdi betyr liten forekomst av mobbing. 

 

Lokale mål 
Indikatoren for mobbing skal være så lav som mulig. 
Dette arbeidet skal ha 0-visjon, men målet som var satt for 2012 var 1,1 

  

 

 

Gausdal kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Gausdal kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Vurdering 

Resultatene for 2012 viser at vi har 1,3 på barnetrinn og 1,2 på ungdomstrinnet, målt gjennom 
elevundersøkelsen. 
Dette er gode tall, og viser at det jobbes grundig med antimobbearbeid i Gausdalsskolen. 

Både barnetrinnet og ungdomstrinnet bruker ulike programmer som hjelp til å systematisere og 
kvalitetsikre arbeidet (Olweus og Zero) I 2012 er det også blitt utdannet to Olweus-instruktører som skal 
bistå barneskolene. 
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2.2.2. Trivsel med lærerne 

Indeksen viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at lærerne 

er hyggelige. 

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. 

 

Lokale mål 
Det er ikke satt lokale mål for trivsel med lærerne.  
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Gausdal kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Vurdering 

Trivselen med lærerne ligger  litt under landsgjennomsnittet  for barnetrinnet og litt over snittet for 

ungdomstrinnet. 
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2.2.3. Faglig veiledning 

Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning. Denne indeksen inkluderer i hvor stor 

grad de får vite hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. 

Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. 

 

Lokale mål 
Lokale mål 2012: 
7.trinn:   3,7 

10.trinn: 3,5  
 

 

Gausdal kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Gausdal kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Vurdering 

Både 7. og 10.trinn fikk 3,2. Dette er under landsgjennomsnittet for barnetrinnet og på snittet for 

ungdomstrinnet. 

 

Siden  indikatoren faglig veiledning hører inn under vurdering for læring, er det ønskelig med større 

framgang her. 
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2.2.4. Mestring 

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

skolen. 

Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. 

 

Lokale mål 
Det er ikke laget lokale mål for denne indikatoren.  
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Vurdering 

Vi ligger litt under landsgjennomsnittet  for barnetrinnet  og på landsgjennomsnittet  for ungdomstrinnet. 

Denne indikatoren må ses sammenheng  med den neste, der elevene skal svare på om de opplever faglig 
utfordring i skolearbeidet. 
Hvis de opplever mestring, betyr det at nivået på undervisning og oppgaver står i forhold til 
forutsetningene til eleven. 

2.2.5. Faglig utfordring 

Indeksen viser elevenes opplevelse av faglige utfordringer i skolearbeidet. 

Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. 

 

Lokale mål 
Det er ikke laget lokale mål for denne indikatoren.  
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Gausdal kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Vurdering 

Denne indikatoren skal vise elevenes oppfatning av om de får tilstrekkelig faglig utfordring på skolen. Her 
ligger vi over landsgjennomsnittet både for barnetrinnet og ungdomstrinnet. Dette viser at sammenlignet 
med landet forøvrig skiller ikke Gausdal seg ut.  Elevene opplever både mestring og faglig utfordring. 

 

2.2.6. Lokalt valgte indikatorer 

For 2012 har Gausdalsskolen satt lokale mål i forhold til elevdemokrati og motivasjon for læring 

 

Lokale mål 
Lokale mål 2012: 

 
7.trinn 
Motivasjon  4,4 
Elevdemokrati  4,2 
 
 

10.trinn: 
Motivasjon  3,9 
Elevdemokrati  3,4 
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Gausdal kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på trinn 
Offentlig | Begge kjønn | Periode 2011-12 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Vurdering 

7.trinn: 
På begge indikatorene ligger vi under målene vi har satt, og under fylket og landsgjennomsnittet. Det  er 
ikke et resultat vi kan være fornøyd med på barnetrinnet. Samme elevgruppe ligger på 

landsgjennomsnitt i forhold til mestring og faglig veiledning,men melder om en lavere motivasjon. Det å 
øke motivasjonen er et vanskelig og sammensatt arbeid, men svært nødvendig for å øke 
læringsresultatene. Det blir viktig å følge med på denne indikatoren framover. 
 

10.trinn: 
Tallene viser at 10.trinn holder seg på snittet for fylket og landet, og komme også opp mot målene som 
var satt lokalt. 

2.3. Resultater 

Om 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. 

I tilstandsrapporten er disse resultatindikatorene obligatoriske: 

 nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn i lesing og regning 

 standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk 

 grunnskolepoeng 
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Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med følgende indikatorer i tilstandsrapporten: 

 nasjonale prøver i engelsk på 5., 8. og 9. trinn 

Tabellen som er anbefalt brukt, og som er lagt inn i dette dokumnetet,  viser resultatene på Nasjonale 

prøver inndelt  etter mestringsnivåer. 

Fra 2011 gikk vi i Gausdal bort fra å sette måltall ut fra mestringsnivåer da vi opplevde at det ble 

komplisert å forstå, og vi gikk over til å måle  gjennomsnittsresultater. Slike gjennomsnittsmål er satt 

også for 2013. 

Det uheldige ved dette er at alle skoler vi forsøke å øke sin prestasjon, og da vil snittet  ett år ikke 

representere den samme kunnskapen noen år etter. Vi vil med andre ord ikke kunne måle vår egen 

framgang i styringssystemet. 

Ut fra dette må skolene uansett gjennomsnittsresultat analysere sine egne resultater i forhold 

til  framgang eller tilbakegang på mestringsnivåer. Målet må alltid være å flytte elevene fra lav til høy 

mestring. 

Utdanningsdirektoratet har også viderutviklet analyseverktøy slik at skolene kan finne sin "profil" og se 

på hvilke områder de må fokusere for å få til ønsket framgang. 

 

Som liten kommune er det også viktig å være klar over at tallgrunnlaget (antall elever) vil i mye større 

gard enn i store kommuner gi svingninger og variasjoner i resultatene. Det er derfor ikke unaturlig at 

resultatene svinger mer fra år til år enn det som er vanlig for fylket og landet for øvrig. 

  

 

2.3.1. Nasjonale prøver lesing ungd. trinn 

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 

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 

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

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Lokalt mål for leseferdighet for 8.trinn var 3,2 
Oppnådd mål var  2,9 

 
Lokalt mål for leseferdighet for  9.trinn. var 3,2. 

Oppnådd mål 3,3  
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Gausdal kommune skoleeier | Fordelt på periode 
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Gausdal kommune skoleeier | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 9 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Vurdering 

Årets resultater viser at elevene scorer vesentlig bedre på 9.trinn enn på 8.trinn. 

Det kan være mange årsaker til dette, og det er generelt vanskelig å ha bastante meninger basert på så 

lite tallmateriale som elevgruppene i Gausdal representerer. Store kommuner med mange elever har mer 

stabile tall, og variasjonene mellom årskullene blir ikke så tydelige. 

Uansett er det grunn til å glede seg over at elevene har framgang etter ett år som ungdomsskoleelever. 

 

2.3.2. Nasjonale prøver lesing 5. trinn 

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: 
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1. finne informasjon 

2. forstå og tolke 

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, 

hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Det lokale målet er et gjennomsnitt på 2,0. Det er det samme som landsgjennomsnittet. 

I 2012 oppnådde skolene et snitt på 1,9.   
 
Denne tabellen viser prosentvis fordling på de ulike mestringsnivåene der nivå 1 er det laveste og 3 det 
høyeste. 
Målet er  å flytte elevene fra lavere til høyere nivå, i forhold til elevenes potensiale.   
 

 

Gausdal kommune skoleeier | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Vurdering 

Fokuset på grunnleggende ferdigheter, som lesing er en del av, er et satsingsområde i Gausdalsskolen. 
Leseresultatene har vært jevnt stabile rundt landsgjennomsnittet de siste årene. Skolenes fokus framover 
vil være å legge ytterligere vekt på leseferdigheten, særlig med tanke på å heve de svakeste leserne. 
Nøkkelen til videre læring henger sammen med leseferdighet. 
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2.3.3. Nasjonale prøver regning 5. trinn 

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 

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, 

hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer. 

Lokale mål 
Lokalt mål i regning på 5.trinn var  et gjennomsnitt på 2,0 
Det målet ble nådd. 
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Vurdering 

Det å nå oppsatt mål er en viktig motivasjonsfaktor for det videre arbeidet med regning på barnetrinnet. 
Som tabellen over viser har vi et høyere antall elever på mestringsnivå 3 enn vi har hatt tidligere år. 

2.3.4. Nasjonale prøver regning ungd. trinn 

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

grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale 
prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

 tall 

 måling 

 statistikk 

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

sammenhenger. Dette innebærer at de: 

 forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring, 

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 

 kan vurdere om svarene de får er rimelige 

 kan vise effektive strategier for enkel tallregning 
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Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 

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

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Lokalt mål i regning på 8.trinn var et snitt på 3,2. 

Resultatet viser 2,7.  
 

 

Gausdal kommune skoleeier | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 8 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Vurdering 

Resultatet viser at for stor andel av elevene havnet på mestringsnivå 1 og 2 sammenlignet med tidligere 

år. 

Dette er det viktig å ta tak i. Et elevene etter fullført barnetrinn scorer lavt, må få konsekvenser for 

matetatikkundervfsningen på barnetrinnet. Her er det startet et arbeid på småtrinnet i forhold til mer 

konkretisering i begynneropplæringen. Dette mener vi på sikt må føre til bedre regneferdigheter på de 

høyere trinn. Skolene må ikke slippe fokuset på grunnleggende ferdigheter. 
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2.3.5. Nasjonale prøver engelsk 5. trinn 

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 

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, 

hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer. 

Lokale mål 
Lokalt mål i engelsk for 5.trinn var et gjennomsnitt på 2,0. 
Det målet ble nådd.  
 

 

Gausdal kommune skoleeier | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Vurdering 

Vi har de siste årene hatt svake engelskresultater, og har derfor hatt ekstra fokus på dette faget. Dette 
ser ut til å ha gitt resultater inneværende år. Som tabellen viser har vi et større antall elever på høyeste 

nivå sammenlignet med tidligere. 
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2.3.6. Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn 

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 

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 

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

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Lokalt mål i engelsk på 8.trinn var 2,8. 
Resultatet viser 2,5  
 

Gausdal kommune skoleeier | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 8 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Vurdering 

Som tabellen viser er det en høy andel elever som ligger på de to laveste mestringsnivåene.  Dette 

resultatet er ikke noe vi kan være fornøyd med, og skolene er opptatt av å skaffe kvalifiserte lærere i 

engelsk på barnetrinnet. Rekruttering av språklærere vil være viktig framover. 

 

2.3.7. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk 

Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør 
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. 
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 

 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 

 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 

 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 

 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 

 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 

 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget 

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

 

Lokale mål 
Lokale mål for eksamen 10.trinn: 
Norsk  hovedmål  3,8 
Matematikk  3,3 
Engelsk  3,8  
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Vurdering 

10.trinn hadde svært gode resultater i alle de tre skriftlige eksamenene i 2012, spesielt i norsk og 

engelsk. 

Standpunktkarakterene i norsk og engelsk er noe svakere, men på snittet for fylket og landet i 

matematikk.  

Satsingen på grunnleggende ferdigheter i ungdomsskolen vil forhåpebtligvis gi enda større effekt i årene 

som kommer. 
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2.3.8. Grunnskolepoeng 

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. 

Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som 

summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. 

Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. 

Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. 

 

Lokale mål 
Det var ikke satt lokale mål for denne indikatoren.  
 

 

Gausdal kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 

Vurdering 

Det er et ønske å heve karakternivået slik at vi ligger på nivå med sammenlignbare kommuner. 
Siste års eksamensresultater var svært gode, men medfører ikke høyere grunnskolepoeng da 

standpunktkarakterene var noe lavere, og det er snittet av alle karakterene som utgjør 
grunnskolepoengene. 
Det som blir viktig å spørre seg er om årsaken til at  standpunktkarakterene ved GUS ligger lavt handler 
om at karaktersettingen er for streng siden svært mange får bedre karakterer på eksamen, eller om det 
handler om hvor mye eksamen er fokusert på i forhold til den vanlige undervisningen gjennom året. 
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2.4. Gjennomføring 

Om Gjennomføring 

Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. 
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet 
anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO 

2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO 

Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra 
grunnskolen. 

 

Lokale mål 
Lokale mål er ikke satt.  
 

 

Gausdal kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2010 | Grunnskole 

 Indikator og nøkkeltall Gausdal kommune 

skoleeier 

Kommunegruppe 

11 

Oppland 

fylke 

Nasjonalt 

 Overgang frå grunnskole til 

vidaregåande opplæring (prosent) 

98,8 97,4 98,2 96,6 

Gausdal kommune skoleeier, Grunnskole, 2010-2010 

 
 

Vurdering 

Denne tabellen viser at Gausdal ligger noe høyere enn de vi sammenligner oss med, og også godt over 
landsgjennomsnittet. 

Den laveste prosenten  vi har registret de siste årene  er 96,3 i 2008. Etter det har det vært en positiv 
utvikling. 

Det er viktig å understreke at disse tallene viser hvor mange som starter på videregående skole, og ikke 
hvor mange som fullfører. 
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2.5. Spesialundervisning 

Om Spesialundervisning 

 
Det er en nasjonal trend at bruken av spesialundervisning øker, og det er utarbeidet en  rapport   som 
viser til ulike faktorer som forklarer denne utviklingen. (Kilde: KS-rapport fra IRIS (International 
Research Institute of Stavanger) 
 
1.Presset økonomi i skolesektoren  

 
2.Foreldre krever mer av opplæringen 

 

3.Kunnskapsløftet  

4.Økt fokus på internasjonale / nasjonale tester og kartlegginger  

5.Økende bruk av diagnoser  

6.Læreres manglende spesialkompetanse  

7.Økt vektlegging av PPT som sakkyndig og ressursutløser  

8.Økt fokus på rettigheter  

9.Utilfredsstillende organisering av spesialundervisningen  

10.Snevrere normalitetsbegrep  

11.Lokale årsaker  

12.Endret arbeidsmarked med økte kompetansekrav  

13.Endringer i hjemmeforhold og familiestruktur  

14.Skolens praksis og kvalitet  

15.Økning av angst, skolevegring og psykososiale problemer  

16.Effekt av tidlig innsats 

 

 

TILPASSET OPPLÆRING VS SPESIALUNDERVISNING 

 

Det ble pågebynt en LEAN-prosess i 2012 for å se på økningen av enkeltvedtak i Gausdalskolen, men det 

ble konkludert med at dette er et område som krever en mye bredere involvering enn først antatt. 

Kommunen har derfor engasjert en  prosessveilder fra KS som skal bistå PPT og skolene i en 

utviklingsfase der tilpasset opplæring og spesialundervisning defineres nærmere, og der samhandling 

mellom skolene og PPt viderutvikles. Dette er et kvalitets- og utviklingsarbeid som vil ta tid, og som 

tidligst kan gi resultater skoleåret i 2014-2015. Det som er viktig å merke seg er at svært mange 

kommuner har gjort den jobben som nå gjøres i Gausdalsskolen, med godt resultat. Det betyr en 

nedgang i antall vedtak og en mer fleksibel bruk av ressursene.  
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2.5.1. Andel elever som mottar spesialundervisning 

 

 

Lokale mål 
Det er ikke satt lokale mål i forhold til spesialundervisning.   
 

 

bilde-1.jpg 
 

 

 
 

Vurdering 

At Gausdalsskolen i dag ligger prosentvis så høyt, er en utvikling man ønsker å snu. Som nevnt i 
innledningen kan det være mange ulike årsaker til økningen, og flere kommuner har opplevd det samme, 

men har klart å gjøre snuoperasjoner. 
Hvis vi legger til grunn annen statistikk (Kommunebilet 2012) viser den at det fram til 2012 er mange 
elever som mottar spesialundervining, men de får få timer hver.  Dette tilsier at det kan gjøres noe med 

antall enkeltvedtak ved å bruke ressursen fleksibelt som en del av grunnbemanningen, og gi elevene 
hjelp innenfor tilpasset opplæring. 
Som nevnt tidligere i rapporten, er det igangsatt en prosess der skolen og PPT sammen skal finne nye 
måter å organisere og samarbeide på for å snu denne utviklingen.  
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2.6. IKT 

Om IKT 

Digital kompetanse er en grunnleggende ferdighet, og dette krever tilgang til oppdatert digitalt utstyr på 

alle skoler. 

2.6.1. Antall elever pr. PC 

Lokale mål 
Det har ikke vært satt lokale mål knyttet til pc-tetthet. Det har i de siste års omstillingsprosesser vært 

enhetsvise nedtak der skolene har forsøkt å skjerme lærertetthet, og det er derfor tatt mer på 
utstyrsiden. For noen av skolene i Gausdal er antall pc'er redusert for å få ned årlige leasingkostnader.   
 

Gausdal kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Vurdering 

Som diagrammet viser har Gausdalsskolen en lav pc-tetthet, dvs det er mange elever som må dele på en 
pc. 
Skolene har et ønske om å gjøre noe med dette, men finner det vanskelig å prioritere  opp mot andre 
behov når leasingkostnadene er høye. 
En konsekvens er at elevene ikke får de digitale ferdighetene som er forutsatt i læreplanen. 

 

 

 

2.7. Prosjekter og satsingsområder 

Om Prosjekter og satsingsområder 

TIDLIG INTERVENSJON 0-16 ÅR 

Som en del av prosjektet Tidlig intervensjon 0-16 år, ble det i 2012 ansatt prosjektleder som 

gjennomførte intervjuer med alle ansatte i barnehager, skoler og hjelpetjenestene i Gausdal. Hensikten 

med disse intervjuene var å avdekke de ansattes kompetanse og holdninger  til tverrfaglig arbeid. 

Funnene fra undersøkelsen ble  presentert for de ansatte i april 2013, og skal danne grunnlag for 

kompetanseheving og andre tiltak som er viktige for å virkeliggjøre ønsket om tidlig innsats for barn og 

unge i Gausdal. 

 

IDRETT I SKOLE OG FYSISK AKTIVITET 

"Idrett i skole" er et prosjekt som ble igangsatt av Regionrådet, og som nå er i avslutningsfasen. 

Hensikten med prosjektet har vært å være en pådriver og inspirator for å lykkes med økt fysisk aktivitet i 

skolen. 

Skolene har lagt til rette for Fysak på ulike måter, men det er viktg å  være klar over at intensjonen om 

60 minutters daglig fysisk aktivitet har vært vanskelig å nå da utvidelse av skoledagen i enkelte tilfeller 

er umulig pga skoleskysstilbudet og at det medfører økte kostnader. 

Engjom og Follebu har skoleåret 2012-2013 utvidet skoledagen og lagt inn obligatorisk leksehjelp og 

Fysak for de yngste.   Gjennom prosjektet er det utarbeidet en lokal læreplan i kroppsøving som skal 

innføres fra 1.agust 2013. 

NY GIV 

Ny Giv startet i 2010 og har til hensikt å øke gjennomføringsfraden på videregående skole. Ny Giv retter 

seg mot 10.klasse og er en intensiv opplæring i lesing, skriving og regning. Undervisningen skal være 

praktisk rettet og gå over 70 timer i vårhalvåret. GUS har gjort noen endringer dette året, og har spredd 

undervisningen utover større deler av skoleåret. 

Det er de 10% svakeste elevene ( uten spesialundervisning)  som skal få tilbud om å være med i Ny Giv. 

Det er for tidlig å si om bedringen i eksamensresultatene på ungdomsskolen har sammenheng med 

denne satsingen  

ARBEIDSLIVSFAG 

Arbeidslivsfag ble innført for 8.trinn i 2012. Det er et supplemenet til 2.fremmedspråk, og vil bli 

obligatorisk. 
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3. System for oppfølging (internkontroll) 
Styringssystemet for Gausdal kommune er en del av system for oppfølging av skolene. 
I praksis betyr det at skolene lager sitt styringskort for  planområdet og den enkelte enhet med mål og 
tiltak, og at det rapporteres  på økonomi og aktivitet  ved hvert tertial. Hver skoleledere har sin egen 
lederavtale. 

 
I Opplæringslovens §13.10 omtales skoleeieres plikt til å ha et forsvarlig system for oppfølging. Det ble i 

2012 tatt i bruk dataverktøyet  www.1310.no som er et digitalt årshjul der alle frister legges inn og 
knyttes opp mot kvalitetsdokumenter og prosedyrebeskrivelser. Det sendes påminnelser om de ulike 
gjøremål til skolelederne  fortløpende gjennom året, og skoleeier kan på denne måten ha oversikt over 
skolenes aktiviteter og overholdelse av frister. 
Det er også i 2012 utarbeidet flere kvlitetsdokumenter (retningslinjer og prosedyrebeskrivelser) som er 

forpliktende for alle skolene å følge.  

 

4. Konklusjon 
RESULTATER 

Hva er resultatet for en skole, og kan det måles? 
Gausdalsskolen har ambisjoner om å gjøre framskritt både faglig og sosialt, til beste for den enkelte elev. 
Målingene viser gode tall i forhold til trivsel og mobbing, og det er brukt mye tid og ressurser på dette 
arbeidet. Her har også samhandling med det frivillige vært forbilledlig, ved Lions sitt initiativ til innføring 

av Det er mitt valg i barnehage og  skole. 
Ett tilfelle av mobbing er ett for mye - og derfor er det forebyggende psykososiale arbeidet en vesentlig 
del av daglige arbeidet med barn og unge. 
De faglige resultatene kan bli bedre på flere områder, og her jobbes det mye med å finne de beste 
metodene som gir det beste resultatet for den enkelte elev. Samtidig må det sies at det også er positiv 
utvikling, noe eksamensresultatene i 10.trinn er et bevis på. 

I forhold til nasjonale prøver, har alle landets kommuner ambisjoner om å bli bedre, og ved å bruke 
"bedre enn gjennomsnittet" som mål, vil få lykkes. Det vil derfor  være naturlig å formulere mål som i 
større grad viser framgang enn gjennomsnitt. 
 

RESSURSER 
Gausdalsskolen har synkende elevtall. Dette medfører mindre tilskudd fra staten. Ved å videreføre 
samme skolestruktur vil hver enhet måtte klare seg med mindre da færre elever svært sjelden medfører 

fjerning av klasser. 
Statistikken viser at lærertettheten samtidig har minket, dvs at det er flere elever pr lærer i 
gjennomsnitt.  Dette henger sammen med at pengene som er tilført skolen det siste året er brukt til 
spesialundervisning for 1:1-elevene ( de som trenger kontinuerlig tilsyn og hjelp). Vi ser at denne 
utviklingen er uheldig, og skolene ønsker en mer fleksibel ressursutnyttelse der grunnbemanningen blir 
tilgodesett for å unngå økning i spesialundervining. På bakgrunn av dette er det i 2013 satt igang en 
utviklingsprosess der pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og  skolene sammen arbeider for å finne 

bedre løsninger. 
Mange kommuner har gjennomført lignende  prosesser med godt resultat. 
 
 

http://www.1310.no/

