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Gausdalsskolen 2020/21 

• Spesialundervisning
- ca 8% av elevene får spesialundervisning 

• Lærertetthet
- ikke nådd norm for 1.-4.trinn ved Fjerdum skole
- nær norm for 1.-4. trinn ved Forset og 8.-10.trinn ved GUS

• Elevtallsutvikling 
- ca 100 færre elever i gausdalsskolen i dag sammenlignet med for 10 år siden

• Covid-19
- krevende å drifte skole 
- mange, både elever, foresatte og ansatte, har tilpasset seg så godt som mulig, for at 
skoledagen skulle bli så normal som mulig    



Læringsresultater

• Målsetning om andel elever på laveste nivå er 
tilnærma nådd for alle prøver på begge trinn, 
bortsett fra engelsk og regning på 8.trinn. 

• Grunnskolepoengene er høyere enn 
målsetningen. 

• Gjennomføring videregående skole er bedre enn 
resultatet for fylket og landet.  



Læringsmiljø

Opplæringslova 

§ 9 A-2, Retten til eit trygt og godt skolemiljø
Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og 
læring.

§ 9 A-3.Nulltoleranse og førebyggjande arbeid
Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering 
og trakassering.
Skolen skal førebyggje brot på retten til eit trygt og godt skolemiljø ved å 
arbeide kontinuerleg for å fremje helsa, trivselen og læringa til elevane.



Læringsmiljø

Kjennetegn på måloppnåelse, fastsatt i Handlings – og økonomiplan 
for skole 2021-2024:

• Klagesaker til Statsforvalteren knyttet til opplæringslova kapittel 9A lik 0. 
• Andel elever som opplever å bli mobbet på skolen er lik 0%.
• Resultater fra elevundersøkelsen knyttet til trivsel er lik eller høyere enn 

nasjonalt snitt. 

Fakta: 
• Vi har hatt en klagesak hos Fylkesmannen i skoleåret 2020/2021. 
• Andel elever som opplever å bli mobbet på skolen er høy. 
• Resultatet for trivsel scorer rett under målsetningen.  



Resultater for mobbing



Resultater for mobbing



Gjennomføring av elevundersøkelsen

Påvirkende faktorer på generell basis:

Gjennomgang av undersøkelsen i forkant

(sikre lik forståelse av spørsmålene)

Fravær i forkant av undersøkelsen
(fravær av elev/elever eller enkelte lærere - opplevelse av ustabilitet)

Elevgruppe med ulike enkeltutfordringer, varige eller mer 
spontane/der og da
(fysiske og psykiske utfordringer)

Tidspunkt for gjennomføringen
(første eller siste time på dagen, mandag eller fredag)



Resultatoppfølging

• Hva kan være årsaken til resultatet?

Jobbe seg bak tallene både på gruppenivå og 

individnivå. Kartlegge årsaksbildet.

• Hvilke tiltak kan vi sette inn? 

Ut fra kartleggingsbildet, og i samhandling med 
elever og foresatte, gi oppfølging til enkeltelever 
internt eller med hjelp av andre tjenester.



Mobbing av barn er handlinger fra voksne 
og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre 

til, å være en betydningsfull deltaker i 
fellesskapet og muligheten til medvirkning. 

( Lund, Helgeland, Kovac 2015)



Læringsmiljø

Klasseledelse

Positiv 
skolekultur

Relasjoner 
mellom lærer 

og elev

Relasjoner 
mellom elever

Samarbeid 
hjem-skole

God ledelse



Elevenes sosiale arenaer

Skolen

Hjemme

Fritidsaktivitet

Nett-
samfunnet

Uorganisert 
fritidfritid



Hvordan arbeider skolene med å 
skape gode, trygge læringsmiljø?

Systemnivå

Retningslinjer
Retningslinjer for et trygt og godt barnehage og 
skolemiljø

Kompetanseheving/bygging

Individnivå – Aktivitetsplikten
• Alle som arbeider på skolen skal

- følge med
- gripe inn
- varsle rektor/skoleeier

• Skolen skal
➢ undersøke saken
➢ utarbeide tiltaksplan 
➢ involverte elever skal høres 
➢ barnets/barnas beste –

et grunnleggende hensyn

file:///C:/Users/gunhjels/Downloads/Retningslinje+for+et+trygt+og+godt+barnehage+og+skolemiljÃ¸+-+2021.pdf


Komplekse elevsaker 

Opprettholdende faktorer Eksempel

Forhold hjemme/foreldre

Sosiale medier

Helserelaterte

Fritidsaktiviteter

Venner / uvenner

Skolefag

Friminutt

• Skilsmisse, uenighet mellom 
foreldre, økonomi, sykdom i 
familien

• Likes, nettmobbing, tiktok, 
instagram, snap…

• Diagnoser, fysisk/psykisk, 
hjelpeinstanser

• Organiserte/uorganiserte

• Konkrete episoder

• Mestring, relasjon til lærer

• Aktivitet, tilhørighet, mobbing



Glade, trygge og robuste barn og unge
- som opplever å være en del av 

fellesskapet

«Ung Styrke 

bilde»

Utvikle hele 

mennesket-bilde

Som viser at alt henger sammen med alt. 

Formålet med opplæringa → trivsel –

læringsmiljø – læringsresultater –

gjennomføring/frafall – del av samfunnet 

vs. utenforskap


