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Innledning 
Det er fastsatt i opplæringsloven og 

privatskoleloven at skoleeiere plikter å ut-

arbeide en årlig rapport om tilstanden i opp-

læringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår 

det at det er viktig at styringsorganene i 

kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert 

forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. 

Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen 

av sektoren på en god måte. 

Rapport om tilstanden i opplæringen 
Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i 

opplæringen skal omhandle lærings-

resultater, frafall og læringsmiljø. 

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier 

dvs. kommunestyret, jf. opplæringsloven § 13-

10 andre ledd.  

Det følger av forarbeidene til bestemmelsene 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 grunn-

opplæringen, 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 lærings-

miljø, 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 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 opplærings-

loven § 13-10 andre 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 forvalt-

ningsloven § 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 personopplysnings-

lovens bestemmelser. 

 

 

 

 

 

Hitra den 6. november 2014 

 

 

 

Kjell R. Sæther 

Kommunalsjef Oppvekst 
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Sammendrag 
Rapporten presenterer resultater for Hitra 

kommune i to dimensjoner, - utvikling over tid 

(sammenligninger over flere år) og sammen-

ligninger med Sør-Trøndelag fylke og 

Nasjonen Norge («landet»). 

 

Rapporten gir i tillegg en kort analyse av-, og 

forslag til tiltak for å forbedre resultatene. Det 

er viktig å understreke at kommunen har 

relativt kort historikk på analyse av resultater. 

Utvikling av slik kompetanse i hele organis-

asjonen er et svært tidkrevene arbeid. 

Læringsmiljø 

Læringsmiljøet i skolene på Hitra er i all 

hovedsak godt. Særlig resultatene fra siste års 

10. trinn viser at Hitra ligger over 

landsgjennomsnittet på de fleste områder (10 

av 12 områder). Særlig området Utdanning og 

yrkesveiledning scorer svært godt, - hele 0,6 

poeng over landsgjennomsnittet.  

 

På 7. trinn er det litt større variasjoner i 

resultatene.  Mange av områdene som det er 

målt på ligger på eller like opp under lands-

gjennomsnittet. Her ser vi at det er for-

bedringspotensiale, - særlig innenfor arbeidet 

med vurdering, mobbing og læringskulturen i 

klassene. 

 

Følgende tiltak er iverksatt, og vil bli 

videreført: 
- Arbeid med å forbedre læringsmiljøet til 

elevene gjennom deltakelse i utviklings-

programmet LP-modellen. 

- Arbeide systematisk med å forebygge mobbing 

gjennom å forbedre skoleeiers forsvarlige 

system etter oppll. §§ 9A og 13-10.  

- Videre arbeid med antimobbeprogrammet Det 

er mitt valg, i samarbeid med Lions Hitra 

- Fortsette arbeidet med programmet MOT for 

elevene på ungdomstrinnet og i videregående 

skole. 

Læringsresultater 

Innenfor kapitlet læringsresultater presenteres 

resultatene fra nasjonale prøver og avgangs-

karakterer (herunder eksamen i basisfagene) 

for elevene. 

 

Nasjonale prøver gjennomføres på 5. trinn, 

etter at elevene er ferdige med småskolen, og 

på 8. trinn, etter at elevene er ferdige med 

mellomtrinnet. I tillegg gjennomføres det 

prøver på 9. trinn. 

 

Resultatene fra de nasjonale prøvene har de 

senere årene ligget under landsgjennomsnittet. 

Særlig har resultatene på 5. trinn vært svake, 

men det scores svakt også på 8. og 9. trinn. 

 

Skolene har de siste årene arbeidet med å 

bygge analysekompetanse for å kunne si noe 

om hvorfor resultatene er blitt slik. Tiltak det 

har vært arbeidet med er: 
- Forberedelse til prøvene for alle elever 

- Gjennomføring av prøvene 

- Analyse av prøvene opp mot kompetanse-

målene sa for fagene. 

- Drøfting og overføring av analyser til lærere 

som arbeider på de trinnene undersøkelsen 

måler (f.eks resultater fra 5. trinn overføres til 

lærere på småskolen og resultater fra 8. trinn 

overføres til lærerne på mellomtrinnet), slik at 

analysen kan danne grunnlag for eventuelle 

endringer og forbedringer av undervisningen. 

- Fokus på lesing på alle trinn – i alle fag, 

særlig rettet inn mot tolking av tekst. 

- Forbedringer av systemene omkring fritak for 

elever (herunder flerspråklige) som ikke har 

forutsetninger for deltakelse i, eller 

læringsutbytte av å delta på nasjonale prøver. 

- Det er gjennomført ressursdreining inn mot de 

minste elevene; Tidlig innsats. Dette har gitt 

flere delingstimer på småskoletrinnet.  

 

I tillegg vil man i fortsettelsen fokusere på 

følgende tiltak: 
- Øke barnehagenes og skolenes kompetanse 

innenfor arbeidet med flerspråklige barn 

gjennom programmet Kompetanse for mang-

fold med oppstart våren 2015.  

- Fokusere på barnehages arbeid med sosial 

kompetanse i barnehagen, som grunnlag for å 

bygge gode læringsmiljø i skolen. 

- Øke lærernes kompetanse innenfor arbeidet 

med vurdering. 

- Videreføre kompetanseheving av lærere 

innenfor programmet Kompetanse for kvalitet. 

Overgang til videregående skole 

Bortimot alle kommunens ungdommer starter i 

videregående skole etter gjennomført 

grunnskole. For og ytterligere forebygge frafall 

er følgende tiltak gjennomført, og vil bli 

videreført: 
- Programmet Ny Giv er etablert i samarbeid 

med videregående skole. 

- Samarbeid mellom grunnskole og videre-

gående skole gjennom nettverksbygging / 

møter.  
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Elever og undervisningspersonale 

Elever og undervisningspersonale omfatter: 

 

 Antall elever fordelt på skoler og årstrinn 

 Tallet på elever og lærerårsverk (sum årsverk 

for undervisningspersonalet) 

 Lærertetthet (lærertetthet 1.-7. trinn, 

lærertetthet 8.-10. trinn) 

Antall elever og lærerårsverk 

Antall elever fordelt på skoler og årstrinn 

Antall elever som er registrert ved grunnskoler 

per 1. oktober i 2014 danner grunnlaget for 

antall klasser og organisering ved skolene.  

Årsverk for undervisningspersonale 

Her vises sum årsverk for undervisnings- 

personalet. Summen viser antall årsverk til 

undervisning og antall årsverk til andre 

oppgaver i skolen. 

Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer 

på årsrammen. Det er benyttet 26 timer i uka 

på barnetrinnet og ca. 23 timer i uka på 

ungdomstrinnet. 

Antall elever i grunnskolene på Hitra 

Pr. 1. oktober 2014 går det følgende antall 

elever i skolene på Hitra: 

Skoleåret 2013-14 

Skolekrets / Trinn 

8. - 10. klasse 5. - 7. klasse 1. - 4. klasse Sum elever 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 SUM 2013 2012 

Fillan 55 51 61 35 24 18 18 18 9 21 310 311 355 

Strand    5 12 12 9 9 13 7 67 75 75 

Barman     11 10 13 12 11 8 65 57 43 

Knarrlagsund    4 9 9 6 10 6 10 54 57 58 

Kvenvær       2 2 0 3 7 5 6 

SUM 55 51 61 44 56 49 48 51 39 49 503 505 537 

 

Utviklinga i årene som kommer 

Barnetallsutviklingen i kommunen viser fortsatt en trend med mindre antall barn og unge pr. årskull.  

 
 

Det største barnekullet er barn født i 2001, med 61 barn, mens kullet med færrest barn er barn født i 

2010 med 36 barn pr. dato. Størst økning har 2001-kullet med en økning på hele 15 barn. 
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Årsverk og lærertetthet 

Hitra kommune har de senere årene hatt 

følgende antall årsverk i skolene, her sammen-

stilt med antall elever: 

 

 
 

Årsaken til at antall årsverk ikke samsvarer 

med reduksjonen av antall elever har følgende 

forklaring: 

 
- Kravet om økt lærertetthet på 1.-4. trinn ble 

innført, for Hitra kommune med deling i 

basisfagene norsk, engelsk og matematikk. 

- Valgfag på ungdomstrinnet er innført, med økt 

antall timer for elevene. Valgfag krever flere 

lærertimer, da elevene skal kunne velge 

mellom ulike fag.  

 

Lærertetthet 1.-7. trinn og på 8.-10. trinn 
Her vises antall elever pr. lærer på 1.- 7. trinn. 

Antall elever pr. lærer beregnes med utgangs-

punkt i forholdet mellom elevtimer og lærer-

timer, og gir informasjon om gjennomsnittlig 

størrelse på undervisningsgruppen. Her inklu-

deres timer til spesialundervisning og til andre 

lærertimer som tildeles på grunnlag av individ-

uelle elevrettigheter (som timer til flerspråklige 

elever osv). 

Lokale føringer knyttet til lærertetthet 

Kommunen har i lengre tid hatt fokus på 

lærertettheten, særlig på 1.-4. trinn. 

Opplæringslovens § 1-3.Tilpassa opplæring 

og tidleg innsats sier følgende i 2. leddet: 

På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørgje for 

at den tilpassa opplæringa i norsk eller samisk 

og matematikk mellom anna inneber særleg 

høg lærartettleik, og er særleg retta mot elevar 

med svak dugleik i lesing og rekning. 

Kommunestyret fattet vedtak, i forbindelse 

med Budsjett for 2014 / Økonomiplanen for 

2014-2017, om at det skulle «prioriteres 

ressurser på RO 2 med fokus på 

begynneropplæring på lesing og skriving».  

Antall elever pr. lærer på 1.-7. trinn på Hitra 

ligger under (er bedre enn) landsgjennom-

snittet, noe som er naturlig sett i forhold til 

kommunens geografi/skolestruktur. I vår 

kommune er det flere skoler med relativt få 

elever. Dette gir lavere antall elever pr. lærer.  

 

Når det gjelder ungdomstrinnet hadde Hitra 

kommune 17 elever pr. lærer siste år. Verdien 

for landet er på 14,3 elever pr. lærer mens 

verdien for sammenlignbare kommuner er 11,5 

elever pr. lærer. Antall elever pr. lærer ligger 

over (er dårligere enn) verdien for 

sammenlignbare kommuner. 

 

Kommunestyret vedtok, gjennom revidering av 

budsjettet for 2014 / økonomiplanen for 2014-

2017, å blant annet dele 1. klasse ved Fillan 

skole i to grupper i kjernefagene norsk, 

matematikk og engelsk. Fordelingen av 

ressursene mellom klassetrinnene er 

gjennomgått, med sikte på å gi de yngste 

elevene bedre lærertetthet. Der er en utfordring 

å videreføre satsingen på tidlig innsats innenfor 

gitte budsjettrammer.  

For ungdomstrinnet er det særlig 8. trinn som 

er utfordringen. Trinnet har, pr. dato 61 elever. 

Dette gir 30/31 elever pr. klasse, noe som er 1 

elev over det veiledende klassedelingstallet for 
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trinnet. Departementet har i brev til blant annet 

Stjørdal kommune presisert at det veiledene 

klassedelingstallet fortsatt skal stå som en 

rettesnor for antall elever i klassene. 

En bør i fortsettelsen vurdere å styrke 8. trinn 

med en ekstra klasse, slik at trinnet får tre 

paralleller. En slik styrking vil gi positivt 

utslag på antall elever pr. lærer på ungdoms-

trinnet. Store klasser gir lærerne store utfor-

dringer, særlig i muntlige fag. 

Læringsmiljø 
Om Læringsmiljø 

Alle elever skal inkluderes og oppleve 

mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å 

gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 

7. og 10. trinn. Et utvalg av spørsmålene i 

Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser 

som ligger i Skoleporten. Resultatene fra 

Elevundersøkelsen vises i en egen rapport-

portal. 

I tilstandsrapporten er disse områdene obliga-

toriske: 

- Mobbing på skolen 

- Mestring 

- Støtte fra lærer 

- Støtte hjemmefra 

- Vurdering for læring 

- Læringskultur 

- Elevdemokrati og medvirkning 

 

Lokale mål 

Fokus på sosial kompetanse og gode 

læringsmiljø i kommunens barnehager og 

skoler skal forbedres slik at barn og unge trives 

og opplever mestring. Barns sosiale 

kompetanse skal utvikles slik at barn og unge 

opplever å mestre samhandling med andre som 

grunnlag for læring og utvikling. 

Mobbing på skolen 

Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbing 

på skolen er beregnet ut fra hvor mange som 

opplever at de blir mobbet og hvor ofte de blir 

mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i 

snitt mobbes. En og samme verdi kan enten 

indikere at mange krysser av at de mobbes 

sjelden eller at færre krysser av at de mobbes 

hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt 

ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. 

Lokale mål 

Elevenes opplevelse av mobbing på skolen i 

elevundersøkelsen skal ligge på eller under 

landsgjennomsnittet. 

Resultater fra elevundersøkelsen på 7. 

trinn, 2010 – 2013  

 
 
Indikatoren for 7. trinn ligger 0,2 poeng over 

landsgjennomsnittet. Hele 13,8 % av elevene 

rapporterer at de mobbes 2-3 ganger i måneden 

eller oftere. Utfordringer på 7. trinn  er 

identifisert ved to av kommunens tre skoler 

med elever på 7. trinn. Den tredje skolen ligger 

på langsgjennomsnittet.  

Resultatene for trinnet er over lands-

gjennomsnittet. Dette er ikke i tråd med 

målsettingen satt av kommunestyret i 

målekartet. 

For de to aktuelle skolene er det startet 

analysearbeid ved den ene, mens ved den andre 

skolen var utfordringene kjente på 

rapporteringstidspunktet, og tiltak ble satt i 

verk. Iversatte tiltak rapporteres å fungere 

godt. 

Resultater fra elevundersøkelsen på 10. 

trinn, 2010 – 2013  

 

Indikatoren for 10. trinn er 0,1 poeng under 

landsgjennomsnittet. Dette er en betydelig 
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forbedring fra tidligere år. Ungdomsskolen har 

jobbet målrettet med elevmiljøet. Dette synes å 

ha gjort seg utslag i målingene. 

Resultatene for trinnet er bedre enn lands-

gjennomsnittet. Dette er i tråd med målsett-

ingen satt av kommunestyret i målekartet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MOT-koret på MOT-turneen 2014 på Hitra  

Digital mobbing – en utfordring, - ikke 

bare for skolen 
Av Hege Østmark, Rektor ved Fillan skole 

Ved Fillan skole har vi de senere årene sett en 

økning i antall saker hvor vi blir kjent med at barn 

og unge mobber hverandre på nett. Nettsider hvor 

identitet kan holdes skjult gjør også at arbeidet 

med dette området kan være vanskelig. Vi erfarer 

også at det er lettere for barn og unge å være 

«stygg» overfor andre når de skjuler seg bak en 

ukjent identitet. På skolen tar vi problemet på 

alvor. 

 

På skolen jobber vi målrettet med nettvett i alle 

klasser. Vi ser også at det vil være avgjørende å 

etablere et godt samarbeid med foreldre og fore-

satte  for å kunne komme problemet til livs. I de 

alvorligste tilfellene har vi også hatt et tett sam-

arbeid med andre hjelpetjenester, som for eks-

empel politi. På den forebyggende siden er politiet 

også benyttet i foreldremøter. 

 

Når skolen blir kjent med en mobbesak har vi 

klare rutiner for det videre arbeidet. Saken 

registreres, enkeltvedtak fattes og tiltak 

iverksettes. Dette erfarer vi er et viktig 

systemarbeid for å kunne stoppe mobbesaken. 

 

Inneværende skoleår ser vi en positiv tendens når 

det gjelder den digitale mobbingen, og vi 

konkluderer med at det systematiske arbeidet som 

gjøres har gitt resultater. 

 

 

Tiltak for å unngå mobbing 

Følgende tiltak er satt i verk for å unngå at elever 

blir mobbet på skolen: 

- Alle lærere får hevet sin kompetanse knyttet 

til læringsmiljø gjennom LP-modellen 

(Læringsmiljø og Pedagogisk analyse) 

 

- Skolene fokuserer på å skape positivt 

læringsmiljø og fokusere på klasseledelse. 

  

- Arbeidet med de læringsmiljøfremmende 

programmene «Det er mitt valg» og «MOT» 

styrkes. Nye lærere kurses i programmene og 

alle lærere gjennomfører oppfriskningskurs. 

 

- Elevsamtaler gjennomføres jevnlig, og 

arbeidet knyttet til negativ elevatferd gis 

prioritet. 

 

- Det gjennomføres målrettede tiltak for 

klasser der elever rapporterer om mobbing.  

 

- Bekymringsmeldinger fra elever og foreldre 

behandels i tråd med kommunen system for 

oppfølging iht. Opplæringslovens § 9-A.  

http://wiki.fetskolene.no/images/6/61/Digitalmobbing.jpg
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Mestring 

Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring 

i forbindelse med undervisning, lekser og 

arbeid på skolen.Skala: 1-5. Høy verdi betyr 

positivt resultat. 

Lokale mål 

Fokus på sosial kompetanse og gode 

læringsmiljø i kommunens barnehager og 

skoler skal forbedres slik at barn og unge trives 

og opplever mestring. Barns sosiale 

kompetanse skal utvikles slik at barn og unge 

opplever å mestre samhandling med andre som 

grunnlag for læring og utvikling. 

Resultater fra elevundersøkelsen på 7. og 

10. trinn, høsten 2013 

 

Elevene i skolene på Hitra opplever god 

mestring. Særlig elevene på 10. trinn leverer 

resultater over landsgjennomsnittet. Elevene på 

7. trinn ligger på samme nivå som kommune-

gruppa, og tett opp mot landsgjennomsnittet. 

Resultatene for trinnene er på, og bedre enn 

kommunegruppa / landsgjennomsnittet. Dette 

er i tråd med målsettingen satt av kommune-

styret i målekartet.  

Støtte fra lærer 

Indeksen viser elevenes opplevelse av 

emosjonell og faglig støtte fra lærer. Skala: 1-

5. Høy verdi betyr positivt resultat. 

Lokale mål  
Elevenes opplevelse av støtte fra lærerne i 

elevundersøkelsen skal ligge på eller over 

landsgjennomsnittet 

 

Resultater fra elevundersøkelsen på 7. og 

10. trinn, høsten 2013 

 

Elevene på 7. og særlig på 10. trinn opplever å 

få gode støtte fra sine lærere. 

Resultatene for trinnene ligger tett oppunder 

landsgjennomsnittet for 7. trinn, og er bedre 

enn landsgjennomsnittet på 10. trinn. Samlet 

sett er dette i tråd med målsettingen satt av 

kommunestyret. 

 

 

 

  

På hvilken måte bidrar arbeidet med LP-

modellen til bedre læringsmiljø 
Av lærere ved 1.-4. trinn på Strand oppvekstsenters skole 

LP står for Læringsmiljø og Pedagogisk analyse. 

 

 Modellen omfatter: 

- analyse og refleksjon i et systemperspektiv 

- tiltaksutvikling 

- evaluering 

  

Hensikten er å skape læringsmiljø som gir gode 

vilkår for sosial og skolefagleg læring uavhengig 

av elevenes forutsetninger. 

 

1.– 4. trinn, Strand oppvekstsenters skole 

Problemstilling: Uro på grunn av matspising til 

tilfeldige tidspunkt. Mange elever er sultne når de 

kommer til skolen. Dette medførte mye uro og vi 

kom seint i gang med dagens arbeid.  

 

Løsningsforslag: Alle starter dagen med å spise 

etter morgensang og gjennomgang av dagsplan. 

Dette ble tatt opp som problemstilling og LP-sak. 

 

Erfaringer: Etter at vi har endret rutiner og har 

startet dagen med spising erfarer vi at det ble mere 

ro og mer konsentrasjon i timene i den første 

arbeidsøkta. Vi er fortsatt i utprøvingsfasen. 
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Støtte hjemmefra 

Indeksen viser elevenes opplevelse av interes-

sen, støtten og oppmuntringen de får hjemme-

fra, når det gjelder skole og skolearbeid. 

 

Resultater fra elevundersøkelsen på 7. og 

10. trinn, høsten 2013 

 
 
Elevenes opplevelse av støtte hjemmefra ligger 

under landsgjennomsnittet både på 7. og 10. 

trinn. Elevene på mellomtrinnet rapporterer 0,1 

poeng under landsgjennomsnittet, mens 

elevene på ungdomstrinnet rapporterer 0,2 

poeng under landsgjennomsnittet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering for læring 

Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de 

fire prinsippene i vurdering for læring.  

Lokale mål 

Vurdering for læring er nedfelt og beskrevet 

som egen forskrift etter Opplæringsloven. 

Hitra kommune har i flere år jobbet med å 

forbedre lærernes vurderingsarbeid. Mål-

settingen er at intensjonene i vurderings-

forskriften skal oppfylles. 

Resultater fra elevundersøkelsen på 7. og 

10. trinn, høsten 2013 

 

Når det gjelder vurdering svarer elevene 

forskjellig når det gjelder tilbakemelding på 

hvordan elevene ligger an. Elevene på 

mellomtrinnet rapporterer hele 0,3 poeng under 

landsgjennomsnittet, mens elevene på 

ungdomstrinnet rapporterer 0,2 poeng over 

landsgjennomsnittet. 

Arbeidet med å forbedre vurderingsarbeidet, 

særlig på 1.-7. trinn må derfor fortsette.  

Tiltak for å forbedre støtten hjemmefra 
Følgende tiltak er satt / setttes i verk for å for-

bedre støtten hjemmefra: 

- Fokus på barn og unges grunnleggende 

behov, som grunnlag for god læring: 

- At barnet har fått tilstrekkelig med søvn 

forut for skoledagen. 

- At barnet har spist før det møter 

skoledagen. 

- Fokus på temaet lekser på foreldremøter- 

og konferanser for å veilede foreldrene. 

- Foreldrenes tid til lekselesing med barna bør 

forbedres, med spesielt fokus på: 

- Mengdetrening i lesing på alle trinn, med 

særlig fokus på tolking av tekst (at 

barnet forstår innholdet i teksten) 

- Arbeid med de fire regneartene, samt 

arbeid med «tekstoppgaver», jf. punktet 

over om tolking av tekst.  

- Lesing i engelsk, her også med fokus på 

tolking av tekst (at barnet forstår 

innholdet i teksten) 

- Motivere elevene til skolearbeidet gjennom å 

framsnakke utdanning som viktig for videre 

mestring, utvikling og framtidig valg av yrke. 

- Foreldrene bør framsnakke skolen positivt 

for å understøtte elevenes motivasjon og 

mestring i skolearbeidet. 

 

- Forbedre kommunikasjon med foreldrene 

gjennom: 

- Forbedre bruken av foreldreportalen i 

skolenes elektroniske system for elevene. 

Gi foreldrene opplæring i bruk av 

systemet. 

- Utvikle foreldrenes kompetanse på 

skolens læringsplattform (ClassFronter) 

- Videreføre og utvikle informasjon om 

kompetanse- og læringsmål på elevenes 

ukeplaner. 

- Etterspørre foreldrenes (og lokale 

bedrifters) «spisskompetanse» i under-

visninga på skolen, som virkemiddel for å 

knytte foreldrene nærmere skolen. 
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Læringskultur 

Indeksen viser om elevene opplever at 

skolearbeidet er viktig for klassen og om det er 

rom for å gjøre feil i læringsarbeidet.  

Resultater fra elevundersøkelsen på 7. og 

10. trinn, høsten 2013 

 
 

Elevene rapporterer også her forskjellig fra 7. 

trinn, 0,2 poeng underlandsgjennomsnittet, til 

10. trinn som ligger på landsgjennomsnittet. 

Utfordringene her er knyttet til lærernes evne 

til å motivere elevene for læring, gjennom å 

legge til rette for blant annet et godt 

læringsmiljø. Læringskulturen er et av de 

sentrale områdene som det arbeides med 

gjennom LP-modellen. 

  

Arbeid med underveisvurdering 
Av lærere på 5.-7. trinn ved Strand oppvekstsenters skole 

Vurderingsforskriften for grunnskolen pålegger 

skolene å vurdere elevene i tre faser: 

 
1. Informere elevene om hvikle mål som skal nås i en 

periode i et fag (undervisningsforløp) 

2. Vurdere elevens måloppnåelse underveis 

(Underveisvurdering) 

3. Vurdere elevens måloppnåelse ved slutten av 

perioden (Sluttvurdering) 
 

5.-7. trinn, Strand oppvekstsenters skole 

På skolen vår har vi læringsmål på ukeplanen i de 

fleste fag. Læringsmålene presenteres for elevene 

på mandags morgen og henges opp synlig i 

klasserommet.  
 

Vi streber etter å starte alle undervisningsøkter 

med å presentere et tydelig læringsmål for 

timen(e) som evalueres sammen med elevene i 

slutten av økta. En felles oppsummering på slutten 

av timen bevisstgjør elevene på hvor de er i 

forhold til egen læring og læringsmålet. 
 

Underveisvurdering skjer når elevene jobber med 

tema og emner som strekker seg over en lengre 

periode. Viktige prinsipper i underveisvurdering 

er: 

- tydelige og oppnåelige mål for alle 

- lærer gir eleven hjelp til å komme seg videre i 

egen læringsprosess 

- fortløpende tilbakemeldinger 

Tiltak for å forbedre vurderingsarbeidet 
Følgende tiltak er satt i verk for å forbedre 

vurderingsarbeidet: 

- Skolenes lokale læreplaner, med angivelse 

av læringsmål, legges til grunn for arbeidet.  
- Alle lærere må kvalitetssikre prosessene 

knyttet til vurdering i tråd med forskriftens 

krav. Dette gjelder særlig: 

- Klargjøring av kompetanse- og lærings-

mål i forkant av et læringsforløp. 

- Vurderinger underveis i lærings-

forløpet, med angivelse av hvilket arbeid 

eleven må gjøre for å nå kravene i 

kompetanse- og læringsmålene. 

- Sluttvurdering må gjennomføres slik at 

eleven kjenner hva han/hun kan, og 

hvilke forbedringspunkter som identifi-

seres 

- Elevens foresatte må bli gjort kjent med 

vurderingene gjennom foreldrekonferanser. I 

tillegg skal foreldreportalen til kommunens 

system for vurderinger av elevene klargjøres 

og tas i bruk. Foreldrene kan dermed følge 

elevens utvikling gjennom opplæringsløpet. 

Tiltak for å forbedre læringskulturen 
 

Følgende tiltak er / vil bli satt i verk for å 

forbedre læringskulturen: 

- Alle lærere får hevet sin kompetanse knyttet 

til læringsmiljø gjennom LP-modellen 

(Læringsmiljø og Pedagogisk analyse) 

- Skolene fokuserer på å skape positivt 

læringsmiljø, og fokusere spesielt på klasse-

ledelse.  

- Skolene fokuserer særskilt på læringstrykk, 

arbeidet med å stille tydelige forventninger til 

elevenes arbeid på skolen.  

- Arbeidet med å lojalt følge opp fastsatte 

regler for elevene fokuseres særskilt. 

- fokus på å ta tak i det positive ved 

tilbakemeldinger 

- beskrive den positive kompetansen – ikke 

fravær av kompetanse! Vi heier på eleven i 

stedet for å forandre på det de gjør galt. 
 

Når vi lykkes med god underveisvurdering, har vi 

samtidig også kommet langt på vei med tilpasset 

opplæring! 
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Elevdemokrati og medvirkning 

Indeksen viser elevenes opplevelse av 

mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, 

og om de får være med å bestemme klasse-

regler og delta i elevrådsarbeid. 

Lokalt tiltak 

Hitra kommune har opprettet Hitra 

ungdomsråd med representanter både fra 

grunnskole og videregående skole. Rådet har 

faste møter og gis veiledning og administrativ 

bistand via kommunens kulturenhet. 

Resultater fra elevundersøkelsen på 7. trinn 

og 10. trinn, høsten 2013 

 
 
Elevene på 7. trinn scorer tett opp til 

landsgjennomsnittet, mens elevene på 10. trinn 

scorer betydelig over snittet. 

Utdanning og yrkesveiledning 

Elevene blir stilt spørsmålet om de har fått et 

godt grunnlag for videre valg av utdanning og 

yrke, så langt på ungdomsskolen. 

 

Resultater fra elevundersøkelsen på 10. 

trinn, høsten 2013 

 
Elevene gir tilbakemelding om at de er meget 

godt fornøyd med skolens veiledning på dette 

punktet. Trinnet ligger betydelig over 

landsgjennomsnittet med en score på 4,3 mot 

snittet på 3,7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Karriereveiledning   
Et veloverveid og godt valg?? 
Av rådgiver Ole Chr. Jensen, Fillan skole 

Det er dagens første time for klasse 10B, og faget er 

utdanningsvalg. Forventningsfulle elever har benket seg,- sitter 
med karrierepermen klar til dyst. Hva er dagens tema?  Års-

planen tilsier at i dag er det test,- interessene skal kartlegges.  

Klassen skal individuelt jobbe seg gjennom 100 spørsmål, 
spørsmål som berører evner, anlegg, interesse og karrierevyer. 

Motivasjonen for dagens økt i utdanningsvalg synes å være på 

topp,- elevene skjønner at dette kan være et viktig bidrag til det 
valget som Må være tatt innen 1.mars neste år. 
 

Noen «raser» nedover arket, og krysser ivrig ivei , mens andre 
synes å gå mere grundig til verks og studerer spørsmålene 

inngående. 
 

Etter 30 minutters forløp begynner en tiltagende summing i 

klassen,- et signal på at de fleste har kommet igjennom testen.  

Neste oppgave er horisontal summering av de ulike kategorier, 
noe som vil vise hvilket interesseområde som   gir høyest score. 

Den påfølgende gjennomgang viser stor spredning i 

elevflokken,- slik skal det være.  Kari har fått absolutt flest 
poeng innenfor området mat/ernæring/hotell. «Det stemmer 

godt med det jeg tror jeg har lyst til å utdanne meg i», utbryter 

hun. «Ja,da skal du snart ta en tur til Frøya for å se nærmere 
på dette programmet i videregående skole!» Entusiasmen 

virker økende. 
 

Per har imidlertid kommet i en kinkig situasjon: Like mange 

poeng innen to områder,- elektro og byggfag.  «Kan tenke meg 

både elektrikeryrket og det å bli rørlegger,-tror jeg får 
problemer med å bestemme meg.»  «Her må det hospiteres i 

bedrift!  Du skal ta et par dager ute i arbeidslivet, i hver av 

disse yrkene,- forhåpentligvis vil det kunne være med å avklare 
noe for deg.»  «Kan du ordne slike dager for meg?» undrer 

Per.  « Det må vi klare» 
 

Fillan skole kjører faget Utdanningsvalg i alle 3 åra på 

ungdomstrinnet. I 10. klasse er dette tilgodesett med 2 t/u. 

Faget har som overordnet mål å gi elevene kunnskap om 
utdanningsprogrammene i den  videregående skolen.  De skal 

kunne oppsummere erfaringene fra faget, og bestemme hva 

han/hun skal søke. De skal kunne gjennomføre et bevisst 
utdanningsvalg. Videre skal de klargjøre Karrierepermen sin 

for «overføring» til videregående skole, der det videre arbeide 

med denne fortsetter.  Tilslutt skal de kunne gjennomføre 
egenvurdering i forhold til kompetansemålene i faget 

Utdanningsvalg. 
 

For faget Utdanningsvalg er det utarbeidet lokal årsplan.  For 

den omtalte klasse 10B ser vi her at elevene ved skolestart 

utarbeider individuell målplan for faget.  Denne brukes av den 
enkelte som  et arbeidsdokument gjennom året, bl.a. i sine 

samtaler med rådgiver. Videre jobbes det også kontinuerlig 

med leksjoner i arbeidsboka «Min framtid»,- ei bok som følger 

elevene gjennom alle tre åra i ungdomsskolen.  
 

Et annet viktig bidrag for elevene i 10.-klasse er mulighetene 
for hospitering, -både i arbeidslivet og i videregående skole.  

Alle 10.-klassinger får tilbud om å hospitere i inntil 2 dager i 

videregående, -et tilbud de aller fleste benytter seg av.   
 

Hvert år deltar skolens 10.-klasser på 2 utdanningsmesser: 

Opplæringsdagan i Trondheim, og den regionale utdannings-

messa for Hitra/Frøya,- i regi av de videregående skolene. 
 

Foreldres/foresattes bidrag og involvering er alltid viktig når 

ungdommene skal stake ut sin framtid. Fra skolens side prøver 
vi å understøtte dette så godt som mulig,- og mange foreldre og 

foresatte benytter anledningen til å være med sine håpefulle når 

elevsamtaler og rådgivningssamtaler gjennomføres.  Videre har 
Fillan skole og Hitra videregående skole i en årrekke arrangert  

felles foreldremøte for 10.-klasse.  
 

Etterjulsvinteren er tida da det endelige valg skal tas for 10-

klasse:  I januar får hver enkelt elev sine passord, og det kjøres 

søkerkurs på nettstedet Vigo.  Ved vinterferie-tid er det å håpe 
at «prepareringen» har vært god nok,  og det rette valget tatt. 



 

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 - Kommunestyret 06.11.2014                           Side 13 av 24 

Læringsresultater 
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 resultat-

indikatorene obligatoriske: 

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

regning 

 standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk 

hovedmål, matematikk og engelsk 

 grunnskolepoeng 

Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å 

ta med følgende indikatorer i tilstands-

rapporten: 

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

Lokale mål og resultater 

Det skal legges vekt på å utvikle barnas 

grunnleggende ferdigheter som nødvendig 

grunnlag for å lykkes i læringsprosessene. 

Grunnleggende ferdigheter innen begreps-

danning, lesing og skriving, skal forbedres 

gjennom målrettet satsing og ressursbruk. 

 

Lokale mål - fra målekartene 

Kommunens samlede gjennomsnittlige resul-

tater fra nasjonale prøver 5. trinn skal ligge 

på eller over landsgjennomsnittet på 2,0. 

Nasjonale prøver 
 

Resultater på 5. trinn, nasjonale prøver 

høsten 2013: 

 
 

 

 

Lokale mål - fra målekartene 

Kommunens samlede gjennomsnittlige resul-

tater fra nasjonale prøver 8. trinn skal ligge 

på eller over landsgjennomsnittet på 3,0 / 3,1. 

 

Resultater på 8. trinn, nasjonale prøver 

høsten 2013: 

 

 
 

Lokale mål - fra målekartene 

Kommunens samlede gjennomsnittlige resul-

tater fra nasjonale prøver 9. trinn skal ligge 

på eller over landsgjennomsnittet på 3,4. 

 

Resultater på 9. trinn, nasjonale prøver 

høsten 2013: 

 

 
 

Fordeling av elevene på ulike mestringsnivå 

En mer detaljert analyse knyttet til de 

nasjonale prøvene viser elevenes mestringsnivå 

for de nasjonale prøvene i lesing, engelsk og 

regning. En oversikt over elevene på de 2 

øverste mestringsnivåene på 5. trinn og de 3 

øverste mestringsnivåene på 8. trinn følger i 

fortsettelsen.  

 

På nasjonale prøver plasseres den enkelte elev 

på et mestringsnivå ut fra hvor mange poeng 

han / hun fikk på den aktuelle prøven. 

Mestringsnivå 1 er lavest og mestringsnivå 3 

(5. trinn) og 5 (8. trinn) er høyest. 
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Figurene viser kommunens elever sammelignet 

med fylket og landet de siste 4 skoleårene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasjonale prøver 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 

Resultater fra nasjonale prøver i lesing, 5. 

trinn, prosentandel elever på nivå 2+3. 

 

 
 

Resultater fra nasjonale prøver i lesing, 8. 

trinn, prosentandel elever på nivå 3+4+5. 

 

 
 

Vurdering 

Resultatene på nasjonale prøver i lesing ligger 

under landsgjennomsnittet for både 5. og 8. 

trinn 3 av de 4 siste år. Målet for kommunen er 

at resultatene skal ligger på, eller over, 

landsgjennomsnittet. 

 

Skolenes analyser av den nasjonale prøven 

siste år varierer noe fra skole til skole. Noen 

skoler opplever at elevene utfordringer fordeler 

seg jevnt mellom temaene finne, forstå og 

tolke og reflektere og vurdere. Skolene hver 

for seg sier følgende knyttet til temaer / 

områder kunne vært bedre: 

 

- Arbeidet med lesestrategier 

- Reflektere og tolke tekst 

- Reflektere over innhold i teksten 

 

 

 

Generelle tiltak for å forbedre resultatene i 

nasjonale prøver. 

Følgende tiltak er / vil bli satt i verk for å 

forbedre resultatene på de nasjonale prøvene 

på alle de tre områdene: 

- Skolene bør utarbeide et eget årshjul knyttet 

til arbeidet med Nasjonale prover. 

- Forberedelsen til prøvene kan fokuseres 

ytterligere. Forberedelse til nasjonale prøver 

er fra høsten 2014 fast tema på planleggings-

dagene for alle skoler i kommunen.  

- Elevene skal trene på oppgaveformen 

gjennom å løse eksempeloppgaver, trene på 

prøve-formen og arbeide med oppgaveløsning 

gjennom bruk av digitale ferdigheter.  

- Elevene gjennomfører egenvurdering av 

egen innsats og mestring umiddelbart etter 

gjennomført prøve for å ansvarliggjøre og 

bevisstgjøre elevene 

- Elevenes motivasjon til prøvene kan forbed-

res ved å forklare viktigheten av prøven som 

en del av vurderingsgrunnlaget for eleven.  

- Skolenes og lærernes analyse av den 

gjennomførte prøven må fokuseres og 

forsterkes. Hvis analysen avdekker at en stor 

del av elevene svarer feil på et delområde på 

prøven, må dette få konsekvenser for 

vektingen av opplæringen for elevene. 

- Resultatene fra analysene skal danne grunn-

laget for tilbakemelding til lærerne som har 

undervist elevene før prøven er gjennomført. 

(Analyse av NP i 5. trinn skal sendes lærere 

på 1.-4. trinn, analyse av NP i 8. trinn skal 

sendes lærere på 5.-7. trinn osv) 

- Flerspråklige elever, som skal gjennomføre 

prøvene, må forberedes særskilt, slik at de 

forstår hvordan oppgavene skal løses og 

hvordan prøven skal gjennomføres. 

- Tekniske utfordringer med nettkapasitet 
på enkelte skoler må forbedres slik at prøvene 

kan gjennomføres på en tilfrestillende måte.  
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Flerspråklige elever 

Hitra kommune har et relativt stort innslag av 

flerspråklige elever på alle trinn. Elevene har, i 

ulik grad, fullført opplæringen for flers-

pråklige. Dette skyldes at vi har flerspråklige 

elever som nettopp har kommet til landet, og 

elever som har bodd i landet i flere år. 

Flerspråklige elever som har så lave 

ferdigheter i norsk at de ikke har 

læringsutbytte av å ta de nasjonale prøvene i et 

eller flere fag, får fritak fra de nasjonale 

prøvene. Det var, siste år, færre elever som, på 

5. og 8.trinn, fikk fritak enn landet for øvrig. 

På 9. trinn fikk flere fritak enn 

landsgjennomsnittet siste år. 

 

I Hitra kommune hadde vi skoleåret 2013-14 

hele 26 elever som fikk særskilt språk-

opplæring etter læreplanen i grunnleggende 

norsk (Opplæringslovens § 2-8). Dette er 5,2 

% av elevene. Landsgjennomsnittet ligger på 

2,4 % av elevene.  

 
Et relativt stort innslag av flerspråklige elever vil 

påvirke resultatene i nasjonale prøver i alle fag, 

særlig i lesing, og til dels også i engelske og 

matematikk. En må derfor vurdere om kommunens 

elevgrunnlag er av en slik sammensetning at målet 

om å ligge på, eller over landsgjennomsnittet er 

realistiske. 

 

Resultatene på 5. trinn og 9. trinn er likevel så 

svake at avviket ikke alene kan forklares med 

det relativt store antallet flerspråklige elever. 

 

Resultatene ved den enkelte skole 

Gjennom tilgangen på resultatene ved den 

enkelte skole (unntatt offentlighet), ser 

rådmannen at skolenes resultater varierer 

relativt mye. Vi har skoler som ligger over-, på 

og under landsgjennomsnittet. 

 
 

  

LESEKVARTEN - et enkelt tiltak med 

positiv effekt. 
Av Mona Rognan Aarø, inspektør ved Fillan skole 

”Klokka nærmer seg ni i klasserommet til 10A på Fillan 

skole. Etter hvert som elevene kommer inn går de til 

hylla for å hente boka som de holder på å lese. Noen 

plukker den opp fra sekken, den ble med hjem fra skolen 

i går, var så spent på hvordan det gikk at det ble litt 

lesing på sengekanten i går kveld også. På timeplanen 

som henger i klasserommet har denne timen et 

klistermerke hvor det står ”READ”. Elevene vet derfor 

at timen skal starte med Lesekvart, og roen senker seg i 

klasserommet. Læreren sitter allerede og leser, hilsning 

og opprop gjennomføres først etter at lesestunden er 
ferdig.”  

Fillan skole igangsatte ved skolestart 2013  

”Lesekvarten” som lesestimulerende tiltak.  Vi ønsket å 

heve lesekompetansen til elevene våre, og utarbeidet 

derfor en leseplan får å ivareta lesing som 

grunnleggende ferdighet i alle fag. Målet med 

leseplanen er å kvalitetssikre og skape gode betingelser 

for leseopplæringen. Den er et felles forpliktende 

arbeidsverktøy for alle lærerne våre, og legger føringer 

for det systematiske leseutviklingsarbeidet på skolen vår 
fra 1. til 10. trinn. 

Tiltak for å forbedre resultatene i 

nasjonale prøver i lesing. 

Følgende generelle tiltak er/vil bli satt i verk 

for å forbedre resultatene på de nasjonale 

prøvene: 

- Fokus på lesing i alle fag kan bli bedre. 

Fillan skoles arbeid med lesing gjennom 

skolens leseplan skal spres til alle skolene i 

kommunen (Se praksisfortelling til høyre). 

Lærere i orienteringsfagene må fokusere på 

leseferdighetene til eleven og ta større ansvar 

for leseinnlæringen. Prøvene har oppgaver 

som er hentet fra orienteringsfagene. 

 

- Begrepsplan for barnehagen og 1.-7. trinn, 

utarbeidet på Fillan barnehage og Fillan skole 

skal legge grunnlaget for en gjennomgående 

og helhetlig begrepsinnlæring i barnehage og 

skole. Planen omfatter begreper som er grunn-

leggende for forståelsen knyttet til leseopp-

læringen og den matematiske forståelsen. 

 

- Barnehagenes arbeid med læringsfor-

beredende aktiviteter må fokuseres videre, 

særlig med utgangspunkt i rammeplan for 

barnehagens kapittel 2 og 3; kapitlene 2.5: 

Språklig kompetanse og 3.1: Komm-

unikasjon, språk og tekst. Resultater og 

analyser knyttet til kartleggingsprøvene på 1.-

3. trinn skal oversendes barnehagen som 

grunnlag for refleksjon og mulig forbedring. 

Tiltak knyttet til mer spesifikke utfordringer i 

lesing 

- Analyse og tolking av tekster både i lesing 

og regning må fokuseres og forbedres. 

Lesingens betydning for oppgaver der tekst 

ligger til grunn for matematisk analyse må 

fokuseres nærmere. 

- Arbeidet med lesestrategier (bevisste planer 

for hvordan en tekst skal angripes) er viktig 

for at elevene skal bli bedre i både lesing, 

regning og i engelsk. Arbeidet med å forbedre 

elevenes lesestrategier må derfor fokuseres 

ytterligere. 
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Nasjonale prøver 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 regne-

operasjoner 

 kan vurdere om svarene er rimelige 

 kan ha effektive strategier for enkel tallregning 

Resultater fra nasjonale prøver i regning, 5. 

trinn, prosentandel elever på nivå 2+3. 
 

 

Resultater fra nasjonale prøver i regning, 8. 

trinn, prosentandel elever på nivå 3+4+5. 
 

 
 

Resultatene på nasjonale prøver i regning, med 

unntak av 2011, ligger under landsgjennom-

snittet for både 5. og 8. trinn de 4 siste år. 

Målet for kommunen er at resultatene skal 

ligger på, eller over, landsgjennomsnittet.  

 

Skolenes analyser av den nasjonale prøven 

siste år varierer noe fra skole til skole. Noen 

skoler opplever at elevene utfordringer fordeler 

seg jevnt mellom temaene løse gitte ut-

fordringer, vurdere svar og ha effektive 

I forbindelse med leseplanarbeidet innførte vi også en 

15 minutters leseøkt som en prioritert aktivitet for alle 

elever på alle trinn, hver eneste skoledag. Elevene blir 

da enten lest for, eller leser hver for seg i selvvalgt bok. 

I tillegg til at elevene utvikler leseferdighetene sine, er 

målet med lesetiden at flere elever skal oppleve 
leseglede og lese mer, også på fritiden. 

Gode rutiner og struktur rundt Lesekvarten er viktig slik 

at elevene vet når det skal være lesetid. Hvert team eller 

klasse legger lesestunden dit de synes det passer best, 

jevnt fordelt på teorifagene. Under lesekvarteret skal det 

være rolig, ingen skal snakke og ingen skal bevege seg 

rundt. Alle elevene må ha boken de skal lese i klar når 

lesetiden starter, og det er viktig at elevene har nok 

lesestoff. Noen elever vil kanskje bruke mye av 

lesetiden til å finne ny bok, nettopp derfor er det viktig 

at boken ligger klar. All låning av bøker foregår utenom 

den tiden som er avsatt til lesing, og i mange av våre 

klasserom har det etter hvert bygd seg opp egne små 

boklager for å ha tilgjengelig litteratur som nødproviant 
for elever som blir i beita. 

Ved Fillan skole vi ønsker at elevene våre skal bli glade 

og gode lesere. Å oppleve leseglede henger tett sammen 

med å finne den rette boken, med det rette temaet og 

med den rette vanskelighetsgraden. I tillegg til at vi har 

eget skolebibliotek, har skolen vår et meget tett og godt 

samarbeid med Hitra folkebibliotek. De tar velvillig 

imot oss, presenterer og leter frem bøker, forteller og 

inspirerer, og deres ekspertise bidrar på denne måten til 

å tenne leselyst hos elevene våre. Vi har lærere som 

ivrig leser bokanmeldelser av barne- og 

ungdomslitteratur med mål for øyet om å ”selge inn” 

akkurat den riktige boka til den eleven som har 

vanskeligst for å komme i gang. I tillegg arrangeres det 

”Bokbad” rundt om i klasser hvor elevene engasjert 

anmelder bøker for hverandre, noe som igjen bidrar til å 

pirre elevenes nysgjerrighet til å lese nye bøker, og 

kanskje bøker en i utgangspunktet ikke trodde skulle 
appellere. 

Lærerne våre rapporterer at Lesekvarten er et tiltak som 

har en positiv effekt. Vi har lyktes i å bygge en 

lesekultur på skolen, hvor flere og flere elever får 

oppleve gleden av å leve seg inn i litteraturens verden. 

Leseglede er en viktig motivasjonsfaktor i alt lesearbeid. 

Jo mer elevene våre leser, jo flinkere blir de til å lese, og 

gevinsten av dette mener vi vil komme til uttrykk i 

bedre leseforståelse. Lesekvarten på Fillan skole er et 
lesestimuleringstiltak som har kommet for å bli! 
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strategier. Skolene sier følgende knyttet til 

temaer / områder kunne vært fokusert bedre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasjonale prøver engelsk  

Nasjonale prøver i engelsk skal kartlegge i 

hvilken grad elevenes leseferdigheter i engelsk 

er i samsvar med kompetansemål i læreplanen 

for engelsk, knyttet til leseforståelse, vokabular 

og grammatikk. 

 

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 

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 

Resultater fra nasjonale prøver i engelsk, 5. 

trinn, prosentandel elever på nivå 2+3. 

 

 

Matematikk – undervisning basert på 

kunnskap og nye ideer 
Av lærere ved Knarrlagsund oppvekstsenters skole 

Resultatene fra Nasjonale prøver på 5. trinn de siste 5 

årene viser at elevene har god kunnskap i matematikk 

ved Knarrlagsund oppvekstsenter.  
 

Nye ideer ved enheten gjør at elevene får en variert 

undervisning i faget. Fra tradisjonell undervisning, 

bygget på erfaring og kunnskap om undervisning som 

gir «bra resultat» og til «nye tanker» som noen få 

Høgskoler praktiserer. 
 

De nye tankene, av matematikerne Fosnot og Dolk, 

legger opp til at elevene skal tilegne seg ny kunnskap 

ved bruk av regnehistorier. Regnehistorier er med på å 

påvirke elevene til bedre læring i faget gjennom at de 

selv får utforske mønstre og utvikle regnestrategier, og 

sette egne ord på det som skjer i regnehistoriene. 

Elevene får mulighet til å bearbeide informasjon selv og 

legger da merke til ulike mønstre gjennom behandlingen 

av regnehistorien. En annen viktig del i de «nye 

tankene» er at elevene skal ha en «Matematikk-

konferanse» der elevene presenterer arbeidet de har 

utført for hverandre.  Her kan elevene lære av 

hverandre. 

 
Etter Matematikkkonferansen ble det applaus elevene som viste 

fram sine plakater. 

Tiltak for å forbedre resultatene i 

nasjonale prøver i regning. 

Følgende tiltak er / vil bli satt i verk for å 

forbedre resultatene på de nasjonale prøvene: 

- Begrepsplan for barnehagen og 1.-7. trinn, 

utarbeidet på Fillan barnehage og Fillan skole 

skal legge grunnlaget for en gjennomgående 

og helhetlig begrepsinnlæring i barnehage og 

skole. Planen omfatter begreper som er 

grunnleggende for forståelsen knyttet til 

leseopplæringen og den matematiske 

forståelsen. Grunnleggende ferdigheter / de 

fire regneartene. 

- Analyse og tolking av tekster både i lesing 

og regning må fokuseres og forbedres. 

Lesingens betydning for oppgaver der tekst 

ligger til grunn for matematisk analyse må 

fokuseres nærmere. 

- Arbeidet med lesestrategier (bevisste planer 

for hvordan en tekst skal angripes) er viktig 

for at elevene skal bli bedre i både lesing, 

regning og i engelsk. Arbeidet med å forbedre 

elevenes lesestrategier må derfor fokuseres 

ytterligere. 
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Resultater fra nasjonale prøver i engelsk, 8. 

trinn, prosentandel elever på nivå 3+4+5. 

 

 
 

Vurdering 

Resultatene på nasjonale prøver i engelsk 

ligger under landsgjennomsnittet for både 5. og 

8. trinn de 4 siste år. Prøven i engelsk på 5. 

trinn i 2011 ble ikke avholdt (En nasjonal feil 

på systemet).  

 

Skolenes analyser av den nasjonale prøven 

siste år varierer noe fra skole til skole. Noen 

skoler opplever at elevene utfordringer fordeler 

seg jevnt mellom temaene finne, forstå og 

reflektere, ordforråd, betydning av ord og 

uttrykk og grunnleggende regler for gram-

matikk. Skolene hver for seg sier følgende: 

 

Elevene opplevde gode resultater innenfor 

følgende områder: 
- Muntlig bruk av engelsk. 

  

Resultatene knyttet til følgende temaer / 

områder kunne vært bedre: 
- Leseferdighet innenfor leseaspektene 

finne, tolke og reflektere (Se også norsk 

lesing). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgangskarakterer 

Avgangskarakterer i 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 i faget: 

 
 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse 

 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse  

 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse 

 4 uttrykker at eleven har god kompetanse 

 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse 

 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse  

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. 

Karakterene vises som gjennomsnitt. 

Avgangskarakterer 2014 – 10. trinn, 

sammelignet geografisk 

 
 

Vurdering 

Resultatene knyttet til avgangskarakterer for 

elevene viser at elevene som gikk ut grunn-

skolen våren 2014 oppnådde resultater på 

landsgjennomsnittet i matematikk, men resul-

tatene lå under landsgjennomsnittet i norsk 

(kun standpunktkarakterer) og engelsk. 

 

Skolens analyser av eksamen siste år sier 

følgende: 

Vi ser samme tendenser som resultatene det 

vises til vedr. nasjonale prøver. Selv om vi er 

tilfredse med resultatene i matematikk dette 

Tiltak for å forbedre resultatene i 

nasjonale prøver i engelsk. 

Følgende tiltak er / vil bli satt i verk for å 

forbedre resultatene på de nasjonale prøvene: 

- Arbeidet med lesestrategier (bevisste planer 

for hvordan en tekst skal angripes) er viktig 

for at elevene skal bli bedre i både lesing, 

regning og i engels. Arbeidet med å forbedre 

elevenes lesestrategier må derfor fokuseres 

ytterligere. 
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året (nb. resultatene kan variere fra år til år 

mellom ulike grupper og fag), så er vi ikke 

tilfredse med resultatet i engelsk. Året før viste 

motsatt tendens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 karakter-

gjennomsnitt med én desimal. 

 

Lokale mål - fra målekartene 

Kommunens samlede gjennomsnittlige 

resultater målt i grunnskolepoeng ved 

utgangen av 10. trinn skal ligge på eller over 

landsgjennomsnittet på 40,0 (I år 40,4). 

 

Grunnskolepoeng 2014 – 10. trinn, 

sammelignet geografisk, fordelt på periode 

Overgang til videregående 
skole 

Overgang til videregående skole og 
frafall fra videregående opplæring 

Overgang til videregående skole 
Indikatorane for overgang til vidaregåande opplæring gir 

informasjon om direkte overgang mellom grunnskolen til 

vidaregåande opplæring. 

 

Informasjon om overgangar i vidaregåande 

opplæring kan ikkje seie noko direkte om kor stor 

den delen blir som kjem til å fullføre og bestå 

vidaregåande opplæring. 

Frafall 

Fråfallsindikatoren gir informasjon om den delen 

som ikkje er i utdanning to år på rad, og han gir ein 

indikasjon på den gruppa av elevar som står i fare 

for å falle ut av utdanningssystemet på relativt 

varig basis. Indikatoren for fråfall i vidaregåande 

Tiltak for å forbedre eksamensresultatene 

Følgende tiltak er / vil bli satt i verk for å 

forbedre eksamensresultatene: 

- Skolenes og lærernes analyse av eksamens-

resultatene må forsterkes. Hvis analysen 

avdekker at en stor del av elevene presterer 

svakt på et delområde på eksamen, må dette 

få konsekvenser for vektingen av de ulike 

temaene / for elevene. 

- Resultatene fra analysene skal danne 

grunnlaget for tilbakemelding til lærerne 

som har undervist elevene før prøven er 

gjennomført. (Hovedsakelig lærere på ung-

domstrinnet) 

- Flerspråklige elever, som gjennomfører 

eksamen, må forberedes særskilt, slik at de 

forstår hvordan oppgavene skal løses og 

hvordan prøven skal gjennomføres. 
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opplæring i Noreg tek utgangspunkt i alle som var 

elevar per 1. oktober eitt år, og kontrollerer for 

utdanningsstatusen per 1. oktober dei to 

etterfølgjande åra. Indikatorane på fråfall i 

skoleløpet er ferdig utvikla, mens indikatorar på 

fråfall frå læreplassen er under utvikling. 

 

Det er relativt vanleg at elevar og lærlingar har 

opphald i utdanningsløpet og forsvinn ut av 

utdanningssystemet frå tid til anna. Nokre av dei 

kjem raskt tilbake i utdanning igjen, mens andre 

blir borte i lengre tid eller for alltid. Som teoretisk 

omgrep blir fråfall som regel brukt om fenomen 

som kan tyde på at det ligg noko meir alvorleg bak 

eit opphald i utdanningsløpet. Fråvær i to år på rad 

blir derfor kategorisert som fråfall, og indikatoren 

gir informasjon om kor stor del av elevgruppa som 

tilhøyrer ei særleg utsett gruppe sosialt og 

økonomisk. 

 

Elever fra Hitra kommune går hovedsakelig på 

de to videregående skolene i vår region. 

Følgende tall gjelder for hhv Frøya og Hitra 

videregående skoler for siste år:  
 

 
 

De aller fleste elevene som går ut fra 

grunnskolene på Hitra går over i videregående 

skole. Vi ligger over landsgjennomsnittet på 

dette parameteret.  

 

Frafall i videregående skoler i vår region 

siste skoleår. 

 

 
 

Når det gjelder frafall er tallene mer 

varierende. Hitra videregående skole hadde 

siste år svært gode tall når det gjelder frafall, 

mens Frøya videregående skole har noe høyere 

verdier. Frøya videregående skole har i de 

foregående årene ligget under lands-

gjennomsnittet når det gjelder frafall. 

 

En utfordring knyttet til frafall er gjennom-

føringsgraden på utdanningsprogrammene 

knyttet til yrkesfag. Noen elever velger å gå 

rett inn i full jobb, i stedet for å fullføre 

lærlingetida i bedrift, for så å ta fagbrev. Flere 

av disse velger å ta fagbrev på et senere 

tidspunkt. Disse elevene blir registrert som 

frafall, og tallene gir dermed et noe skjevt 

bilde av situasjonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Overgang til videregående skole – Ny Giv 
Av Ny Giv - lærere ved Fillan skole 

Ny GIV skal bedre forutsetningene for at flere 

elever fullfører og består videregående utdanning. 

Prosjektet går ut på å styrke grunnleggende 

ferdigheter som skriving, lesing og regning. 

 

Elever som av ulike årsaker presterer svakt, deltar 

i prosjektet, og skal fra 10. klasse få oppfølging i 

disse grunnleggende ferdighetene.  

-------------- 

Intervju med to Ny Giv-elever, Jan Marcus og 

Tommy.  

Guttene kunne fortelle at de dagene de hadde Ny 

Giv ble artigere, fordi de fikk gjøre noe annet enn i 

de vanlige timene. De fikk mer lyst til å dra på 

skolen, og det ble mye mindre skulking.  

 

I starten gjaldt det bare Ny Giv-timene, men etter 

hvert ble det lettere å dra til skolen de andre 

dagene også.  

 

I mattetimene fikk de også arbeide med matte-

leksa, og møtte derfor bedre forberedt til de 

vanlige mattetimene. I norsktimene i Ny Giv ble 

det arbeidet mer med tema som de var interesserte 

i. De fikk besøke et bilverksted for å innhente 

opplysninger, for så å skrive en tekst om fordeler 

og ulemper med bensin- og dieselmotorer.  

 

Ny Giv gjorde at de ble mer aktiv i timene 

sammen med klassen. En av guttene som lå på 

karakteren 1 og 2 i matte gikk ut med en 4’er i 

standpunkt.  

 

Guttene oppsummerte med at Ny Giv er bare 

positivt! 
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System for oppfølging 

System for skolebasert vurdering 

Hitra kommune har utviklet et system for 

oppfølging og rapportering. Det vises til 

System for skolebasert vurdering, vedtatt i 

Hitra kommunestyre den 21.03.2013. 

 

 

Tilstandsrapporten inngår i systemet for skole-

basert vurdering i kommunen. Det vises til års-

hjulet under. 

 

Tilstandsrapporten ble utsatt i år. Rapporten 

skal normalt leveres i forbindelse med av-

legging av årsmelding for sektoren. 

 

 

Sentrale punkter i skolevurderingssystemet er: 
 Formålet 

 Skolevurdering på kommunalt nivå 

 Kommunestyret som skoleeier 

 Oppvekstkomiteen (OPK) 

 Administrativt nivå 

 Enhetenes planverk 

 Skolebasert vurdering på enhetsnivå 

 Tilstandsrapport for grunnskolen 

 Fag- og timefordelingsplan for skolene 

 Lokale læreplaner og vurdering 

 Psykososiale forhold 

 Foreldre/ Foresatte 

 Kollegiet 

 Barn med spesielle behov 

 Spesialundervisning 

 Flerspråklig opplæring 

Andre rapporter 

I tillegg til tilstandsrapporten rapporterer 

skolene gjennom årsmelding for sektoren. 

Årsmeldingen rapporterer på siste års 

økonomiske resultat og resultat knyttet til 

målekortene for sektoren. 

 

Skolene rapporterer på økonomi en gang i 

måneden til rådmannen. Rådmannen legger 

fram rapport for formannskap og kommune-

styre hvert tertial. I tillegg orienterer 

rådmannen ståa på økonomi og nærvær (syke-

fravær) jevnlig. 

Rollene i oppfølgingssystemet 

Skoleeierrollen ivaretas av kommunestyret, 

og den løpende kontrollen med grunn-

skolen ivaretas av oppvekstkomiteen. 

 

I det daglige er det rådmannen som har 

skoleeieransvaret og ivaretar kommune-

styrets rolle. Dette skjer etter delegering 

gjennom delegeringsreglementet. 

 

I Hitra kommune har en valgt å organisere 

grunnskolene i et eget rammeområde. 

Leder for rammeområdet er kommunalsjef 

for oppvekst. Kommunalsjefen er delegert 

skoleeier ansvar for rådmannen. 
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Rydd et kulturminne 
Av assisterende leder Knut Mauset, Kvenvær oppvekstsenter - skole 

Kvenvær oppvekstsenters skole ble i juni 2013 tildelt deltakelse i «Rydd et kulturminne.».Elevene ved 

skolen hadde en påfølgende idedugnad om hvordan rollene skulle fordeles. Første skritt på veien var å 

avklare hvilke oppgaver elevene selv kunne utføre og hvilke tjenester de måtte leie inn. 

 

En av elevene, Emil på 3. trinn, tok på seg jobben med og ringe håndverkere som kunne hjelpe til med å 

lage et utfresa  treskilt som skulle vise veien til gravhaugene. 

 

                  
 

Anbud ble innhentet og økonomiansvarlig, Lene på 3. trinn, vurderte dette anbudet i fellesskap med de 

andre elevene. Sammen kom de til at anbudet var akseptabelt og ga beskjed til Emil om å ringe 

håndverkeren og bekrefte at han fikk jobben. Lene plottet dette inn på et regneark, som hun hadde fått 

opplæring i å bruke. 

 

Nora fra 2. trinn var ansvarlig for veivalg og rydding av sti samt oppsetting av tre små steinvarder som 

skulle vise veien opp til den første gravhaugen. Dette ble utført i feb. mars 2014. 

 

Emil fra 3. trinn tok så kontakt med et mekanisk verksted i Trondheim for å få pris på et metallstativ 

med lexantavle. Denne ble montert i fremkant av gravhaugen på Vardheia, og solid forankret under store 

rullesteiner. 

 

Infotavla ble laget i samarbeid med lokalhistoriker/ professor Ingvar Klingenberg. Han ble invitert til 

skolen av Odin på 4. trinn, for å holde et lite foredrag om bronsealder og bosetningsmønster. Ekstrakt fra 

dette dannet bl.a. grunnlaget for infotavla. Klingenberg fikk teksten til gjennomsyn for redigering, før 

den ble plassert ut. Han bekreftet at det som ble skrevet var korrekt, og kvalitetssikret derved 

informasjonen. 

 

            
 

Niklas på 2-trinn hadde ansvaret for plassering av infotavla og forankring av denne. Området er meget 

utsatt for vær og vind og derfor var denne jobben svært viktig og få gjennomført på en forsvarlig måte. 

Som arbeidsleder og kjentmann utførte han jobben på en tilfredsstillende måte. 

 

Dette har vært elevenes prosjekt fra start til mål. Som voksen og ansvarlig lærer for barna, har min 

oppgave stort sett gått med på å passe tidsbruken samt skrive denne oppsummerende rapporten fra 

arbeidet. 

 

Fellesnevneren i prosjektet har vært fokus på bronsealderen, viktigheten av å bevare et lokalt 

kulturminne og innsyn i ulike arbeidsoppgaver og prosesser som vanligvis tilhører de voksnes verden. 
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Uteskole – en læringsarena som gir elevene rom for undring, nysgjerrighet og fasinasjon!   
Av Jan Helge Asperheim, rektor ved Knarrlagsund oppvektsenters skole 

Å fungere godt og hensiktsmessig sammen med andre mennesker er en viktig forutsetning for et godt og 

meningsfullt liv. Det krever at elevene har god sosial kompetanse. 

 

Ved Knarrlagsund oppvekstsenter står faget «uteskole» på timeplanen hver uke. Alle elever/trinn har 

uteskole minimum en halvdag hver uke. Aktive og interesserte barn lærer mer og ved å variere 

læringsarenaene blir undervisningen mer spennende både for elever og lærere. 

 

I tillegg til at uteskole er en fin avveksling fra klasseromsundervisning opplever elever og lærere mange 

andre fordeler med uteskole: 

 

- Uteskole kan bidra til at elever får økt motivasjon for skolen 

- Ved å knytte teori og praksis tettere sammen vil eleven få en mer helhetlig forståelse for  

- Uteskole gjør noe med skillet mellom teoristerk og teorisvak, fordi elevene får vise seg fram på 

andre områder enn det som blir verdsatt i klasserommet. 

 

Ute vil alle elevene kunne finne noe de er flinke i, og oppleve mestring i noe, mens i klasserommet er det 

større fare for at enkeltelever føler at de kommer til kort i omtrent alt. Elevene får vist flere sider av seg 

selv og lærerne blir kjent med sine elever på flere arenaer. Lærer og elever får felles opplevelser. Dette 

er positivt og kan dras med inn i klasserommet til samtaler og aktiviteter etterpå.  

 

Ved å lære elevene å være ute i naturen, lære dem til å undre seg over små og store ting, ved å følge 

naturens syklus gjennom året konkret med alle sanser; hvordan lukter du at det er høst? Kan du beskrive 

det med ord? Ved å så en interesse i barna for den fine naturen vi har i Norge vil de også lære seg å 

bruke den og sette mer pris på den også utenom skoletid. Undring er et fint utgangspunkt for læring, da 

vil elever gjerne lære mer om temaet. Dette er noe vi kan utnytte i lesetreningen for elevene, er det noe 

av det vi opplevde ute de har lyst til å lese mer om? 
 

 
Knarrlagsund oppvekstsenter 
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