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SAMMENDRAG: 
I denne saken presenteres årlig tilstandsrapport for grunnskolen, her kalt kvalitetsmelding. 
Kvalitetsmeldingen kommer i tillegg til andre styringsdokument i Gausdal kommune, og 
skal være et viktig styringsverktøy for skoleeier ved at den danner grunnlag for refleksjon 
knyttet til kvalitets- og skoleutvikling. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Kommunen er satt til å være skolemyndighet, og formelt er det kommunestyret som er skoleeier. 
Kommunestyret har ut fra dette et overordnet ansvar for at skolene gir et kvalitativt godt og 
tilpasset tilbud til barn og unge.  
 
Opplæringslova § 13-10 pålegger Gausdal kommune som skoleeier å ha et forsvarlig system for 
vurdering av om kravene i lover og forskrifter overholdes. I tillegg skal det sikre oppfølging av 
resultatene fra de nasjonale kvalitetsvurderingene. Overordnet mål for det nasjonale 
kvalitetsvurderingssystemet er å bidra til kvalitetsutvikling på alle nivåer i grunnopplæringen og 
økt læringsutbytte for den enkelte elev.  
 
Det stilles krav om at det skal utarbeides en årlig rapport (kvalitetsmelding) om tilstanden i 
grunnskoleopplæringen. Denne kommer i tillegg til de andre styringsdokumentene i Gausdal 
kommune. Meldingen er ment som et utgangspunkt for drøfting og skal være et bidrag for videre 
arbeid med kvalitetsutvikling.  
 
 
VURDERING: 
Kvalitetsmeldingen skal være et viktig styringsverktøy for skoleeier ved at den danner grunnlag 
for refleksjon, basert på fakta, over forhold knyttet til kvalitets- og skoleutvikling. 
Faktagrunnlaget og den relevante styringsinformasjonen skal kunne sette folkevalgte, 
kommunedirektøren, enhetsleder og rektorer i stand til å evaluere tilstanden i grunnskolen, og på 
det grunnlaget fatte beslutninger knyttet til utvikling av tjenesten.  
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Kvalitetsmeldingen har til hensikt å gi bedre informasjon om læringsresultater og hva det jobbes 
med i gausdalsskolen. Det er særlig resultatene fra de nasjonale undersøkelsene, prøvene og 
eksamener som er sentrale. I kvalitetsmeldingen sammenstilles resultatene for gausdalsskolen 
med gjennomsnittsresultatene for Oppland fylke og landet.  
 
Kvalitetsmeldingen for skoleåret 2018/2019 presenteres med dette for kommunestyret. Årets 
rapport gir, som tidligere år, en kort beskrivelse av de mest sentrale elementer som har betydning 
for elevenes læringsutbytte, en oversikt over resultater fra den nasjonale elevundersøkelsen og de 
nasjonale prøvene i engelsk, regning og lesing, samt oversikt over eksamensresultater og 
grunnskolepoeng for 10. trinn. Gjennomføring av videregående skole for elever fra Gausdal er 
også beskrevet.  
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
  
Kommunestyret tar Kvalitetsmelding for gausdalsskolen for skoleåret 2018/2019 til etterretning. 
 
 
 
 


