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Innledning
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
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
læringsresultater, frafall og læringsmiljø.
Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier
dvs. kommunestyret, jf. opplæringsloven § 1310 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 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 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.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.

Hitra den 11. mai 2016

Kjell R. Sæther
Kommunalsjef Oppvekst og Kultur
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Sammendrag
Rapporten presenterer resultater for Hitra
kommune i to dimensjoner, - utvikling over tid
(sammenligninger over flere år) og sammenligninger med Sør-Trøndelag fylke/kommunegruppe 3 (KG 03) og nasjonen Norge
(«landet»). Rapporten gir i tillegg en kort
analyse av-, og forslag til tiltak for å forbedre
resultatene.
Rapporten bygger på forrige tilstandsrapport,
fra høsten 2014. Noen av tiltakene fra den
forrige rapporten foreslås videreført og
forsterket.

på 8. trinn, etter at elevene er ferdige med
mellomtrinnet. Prøvene måler elevenes
kompetanse og ferdigheter etter 4. og 7. trinn. I
tillegg gjennomføres det prøver på 9. trinn.
Resultatene fra de nasjonale prøvene har de
senere årene ligget under landsgjennomsnittet
for lesing og engelsk. Særlig har resultatene på
8. trinn vært svake siste år, men det scores like
under landsgjennomsnittet både på 5. 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:

Læringsmiljø

-

Læringsmiljøet i skolene på Hitra er i all
hovedsak godt. Særlig resultatene fra de siste
års 10. trinn viser at Hitra ligger på, og over
landsgjennomsnittet på de fleste områder (8 av
12 områder – de 4 områdene vi scorer lavere
enn landsgjennomsnittet er 0,1 poeng under).

-

På 7. trinn er det litt større variasjoner i
resultatene. Flere av områdene som det er målt
på ligger på eller like opp under landsgjennomsnittet. Her ser vi at det er forbedringspotensiale, - særlig innenfor arbeidet
med vurdering, faglig utfordring, støtte fra
lærerne og læringskulturen i klassene.
Følgende tiltak er iverksatt, og vil bli
videreført:
-

-

-

Forsterket fokus på foreldresamarbeid
gjennom forventningsavklaring og rom for
felles refleksjon og kompetanseutvikling.
Arbeid med å forbedre læringsmiljøet til
elevene gjennom kontinuerlige analyser og
tilhørende tiltak
Arbeide systematisk med å forebygge mobbing
med særlig fokus på digital mobbing.
Videre arbeid med antimobbeprogrammet Det
er mitt valg, i samarbeid med Lions Hitra
Fortsette arbeidet med programmet MOT for
elevene på ungdomstrinnet.

Læringsresultater
Innenfor kapitlet læringsresultater presenteres
resultatene fra nasjonale prøver og avgangskarakterer (herunder eksamen i basisfagene)
for elevene.
Nasjonale prøver gjennomføres på 5. trinn,
etter at elevene er ferdige med småskolen, og
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-

-

-

Analyse av prøvene opp mot kompetansemålene for fagene.
Drøfting og overføring av analyser til lærere
som arbeider på de trinnene undersøkelsen
måler, 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 og refleksjon
rundt tekst.
Økt barnehagenes og skolenes kompetanse
innenfor arbeidet med flerspråklige barn
gjennom programmet Kompetanse for mangfold gjennomført i 2015.
Videreføre kompetanseheving av lærere
innenfor programmet Kompetanse for kvalitet.

I tillegg vil man i fortsettelsen fokusere på
følgende tiltak:
-

-

-

-

Arbeidet med Lesing i alle fag forsterkes
gjennom målrettet og systematisk kollegabasert observasjon av alle lærere i alle fag.
Kompetanseheving av skolens personale
gjennom utviklingsprogrammet Skole i utviklig
med fokus på lesing.
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.
Det gjennomføres ressurstilføring inn mot de
minste elevene; Tidlig innsats. Dette gir flere
delingstimer på småskoletrinnet.

Overgang til videregående skole
Bortimot alle kommunens ungdommer starter i
videregående
skole
etter
gjennomført
grunnskole. Tiltak som gjennomføres:

-

Samarbeid mellom grunnskole og videregående skole gjennom nettverksbygging /
møter.

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)

Årsverk for undervisningspersonale
Her vises sum årsverk for undervisningspersonalet. 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 og lærerårsverk
Antall elever fordelt på skoler og årstrinn
Antall elever som er registrert ved grunnskoler
per 1. oktober i 2015 danner grunnlaget for
antall klasser og organisering ved skolene.

Skoleåret 2015-16 8. - 10. klasse
Skolekrets / Trinn 10 9
8
Fillan
49 61 45
Strand
Barman
Knarrlagsund
Kvenvær
SUM
49 61 45

Antall elever i grunnskolene på Hitra
Pr. 1. oktober 2015 gikk det følgende antall
elever i skolene på Hitra:

5. - 7. klasse
1. - 4. klasse
7
6
5 4 3 2 1
26 18 21 19 13 22 18
12 12 9 9 14 6 6
12 11 11 14 11 9 7
8
9
6 9 4 9 6
2 0 3 1
58 50 47 43 42 49 38

Sum elever
SUM 2014 2013
316 311
292
68
75
68
68
57
75
49
57
51
5
6
6
508 505
492

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
2009 med 38 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 til lærere i skolene, her
sammenstilt med antall elever:

Hitra kommune er tildelt ekstra midler til
«tidlig innsats» fom høsten 2016. Midlene skal
brukes til å styrke bemanningen på 1.-4. trinn.
Totalt utgjør bemanninsøkningen ca. 1 årsverk
for alle skolene til sammen.
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».

Årsaken til at antall årsverk ikke samsvarer
med reduksjonen av antall elever i 2014 - 2015
har følgende forklaring:
-

-

Antall elever pr. lærer på 1.-7. trinn på Hitra
ligger under (er bedre enn) landsgjennomsnittet og noe over snittet for sammenlignbare
kommuner. Dette 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.

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.

Inneværende skoleår er tallet antall pedagoger
redusert i tråd med reduserte antall elever.
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 utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om gjennomsnittlig
størrelse på undervisningsgruppen. Her inkluderes timer til spesialundervisning og til andre
lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle 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.
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Når det gjelder ungdomstrinnet hadde Hitra
kommune 18,8 elever pr. lærer siste år.
Verdien for landet er på 14,2 elever pr. lærer
mens verdien for sammenlignbare kommuner
(KG 03) er 11,2 elever pr. lærer. Antall elever
pr. lærer ligger vesentlig over (er dårligere
enn) verdien for sammenlignbare kommuner.

For ungdomstrinnet er det særlig 8. og 10. trinn
som er utfordringen. Trinnene har, pr. dato hhv
60 (inkl asylsøkere) og 61 elever. Dette gir
30/31 elever pr. klasse, noe som, i en av
gruppene er 1 elev over det veiledende
klassedelingstallet for trinnet.
Rådmannen anbefaler å dele neste års 8. trinn i
tre klasser. En slik styrking vil gi positivt
utslag på antall elever pr. lærer på ungdomstrinnet. Store klasser gir lærerne store utfordringer, særlig i muntlige fag.

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 – 2016

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 rapportportal.
I tilstandsrapporten er disse områdene obligatoriske:
-

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
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Indikatoren for 7. trinn ligger 0,3 poeng over
landsgjennomsnittet. 9,1 % av elevene
rapporterer at de mobbes 2-3 ganger i måneden
eller oftere. Dette er
noe over
landsgjennomsnittet på 4,5 %. Resultatene for
trinnet er over landsgjennomsnittet. Dette er
ikke i tråd med målsettingen satt av
kommunestyret i målekartet.
Det er særlig en av skolene som rapporterer tall
over landsgjennomsnittet. Ved denne klassen
er det jobbet med tiltak over tid. For de to
skolene det ble avdekket høye tall i siste
rapport, er der iverksatt tiltak. Tallene for disse
skolene er nå 1,3 og 1,1 %. Ingen av elevene
ved disse to skolen rapporterer at de de mobbes
2-3 ganger i måneden eller oftere. Iversatte
tiltak rapporteres å fungere godt.

Resultater fra elevundersøkelsen på 10.
trinn, 2010 – 2016

Indikatoren for 10. trinn er 0,1 poeng under
landsgjennomsnittet. Dette er en 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 landsgjennomsnittet. Dette er i tråd med målsettingen satt av kommunestyret i målekartet.
Tiltak for å unngå mobbing
Følgende tiltak er satt i verk for å unngå at elever
blir mobbet på skolen:
-

-

-

-

-

-

Arbeidet med læringsmiljø og mobbing skal
være faste tema på foreldremøter. Skolens- og
foreldrenes forventninger til hverandre
skal drøftes jevnlig og avklares.
Foreldrenes kompetanse på mobbing skal
forsterkes
gjennom bevisstgjøring og
temamøter, gjerne sammen med elevene.
Utfordringer knyttet til mobbing skal
gjennomgås
gjennom
bruk
av
analysemodellen i LP-modellen (Læringsmiljø og Pedagogisk analyse). Konkrete tiltak
skal iverksettes raskt på bakgrunn av
analysen.
Skolene fokuserer på å skape positivt
læringsmiljø og fokusere på læringsledelse i
programmet «Skole i utvikling».
Utfordringer knyttet til digital mobbing skal
gis særskilt fokus.
Arbeidet med de læringsmiljøfremmende
programmene «Det er mitt valg» og «MOT»
styrkes. Nye lærere kurses i programmene og
alle lærere gjennomfører oppfriskningskurs.
Elevsamtaler skal gjennomføres jevnlig, og
arbeidet knyttet til elevatferd gis prioritet.
Bekymringsmeldinger fra elever og foreldre
behandels i tråd med kommunen system for
oppfølging iht. Opplæringslovens § 9-A.
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Sirkus Barman, et elevprodukt framført i
Meierisalen.
Av lærere ved Barman oppvekstsenter

Elevene på Barman har tidlig blitt vant til å stå på
scenen. Skolen har arrangert månedssamlinger,
der hver klasse har hatt ansvaret for ei samling i
gymsalen, der de andre klassene har meldt seg på
med bidrag til underholdning. Dette har ført til at
elevene har muligheten til å stå på scenen gjentatte
ganger i løpet av et skoleår. Enkelte barn får ikke
nok av scenekunst, andre synes det er litt
skummelt og noen ser helst de slipper å stå foran
et publikum. På Sirkus Barman fikk elevene stor
medbestemmelsesrett i forhold til hva slags
oppgave de kunne tenke seg å ha. De yngste
elevene valgte å være dyr, løvetemmere og
klovner. Oppover i klassene var elevene opptatt av
dans, akrobatikk og noen klovnestreker.

Underveis i øveperioden var det mange ulike
læringsaspekt som ble berørt. De eldste elevene
regisserte i hovedsak sine innslag selv. I noen av
gruppene var det stor aldersspredning i gruppa, og
de eldste veiledet de yngste. De voksnes mål var at
alle skulle få en rolle de kunne oppleve mestring i,
og at det var en rolle som ga elevene passende
store utfordringer. Det ble en balansegang, der de
eldste og mest ivrige måtte legge bånd på seg for å
gi rom for de yngste. Den største utfordringa vi
hadde var nok å få elevene til å akseptere at vi
måtte forholde oss til ei tidsramme på
forestillinga, at antallet innslag måtte begrenses.

En stor gevinst for læringsmiljøet og det sosiale
miljøet var at det ble tydelig at alle elevene hadde
en viktig jobb, selv om jobbene var forskjellige.
Alle var med på å skape et felles produkt. Elevene
ønsket at sluttresultatet skulle bli så godt som
mulig, og da måtte man arbeide sammen for å nå
målet. Respekt for hverandres ønsker, respekt for
ulikheter var essensielt her. Det hadde ikke blitt så
bra om ikke scenearbeiderne visste hvor mattene
skulle ligge, om musikkansvarlige ikke hadde
fulgt med innslagene, om de som styrte
sceneteppet hadde forlatt området.

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 2015

Små og stor elever arbeidet side om side og delte
en stor felles opplevelse. Å stå sammen etter endt
forestilling og motta applaus fra en fullsatt
Meierisal er magisk. De var alle stjerner, de var
alle stolte av jobben de hadde gjort. Å klappe
hverandre på skuldra, dele magiske øyeblikk, det
skaper et samhold. Samhold og respekt håper vi er
gode tiltak i det forebyggende arbeidet mot
mobbing i skolen.

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 kommunegruppa, og tett opp mot landsgjennomsnittet.
Resultatene for trinnene er like under, og bedre
enn kommunegruppa / landsgjennomsnittet.
Dette er i tråd med målsettingen satt av
kommunestyret i målekartet.

Støtte fra lærer
Indeksen viser elevenes opplevelse av
emosjonell og faglig støtte fra lærer. Skala: 15. Høy verdi betyr positivt resultat.

Ungdom med MOT - 2016 på Hitra og Frøya etter to
dager med skolering.
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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 2015

Støtte hjemmefra
Indeksen viser elevenes opplevelse av interessen, støtten og oppmuntringen de får hjemmefra, når det gjelder skole og skolearbeid.
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 noe under
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 LPmodellen til bedre læringsmiljø
Av lærere ved 1.-4. trinn på Strand oppvekstsenters skole

Elevenes opplevelse av støtte hjemmefra ligger
under landsgjennomsnittet for 7. trinn og på
landsgjennomsnittet for 10. trinn. Elevene på
mellomtrinnet rapporterer 0,3 poeng under
landsgjennomsnittet, mens elevene på ungdomstrinnet rapporterer på landsgjennomsnittet.

LP står for Læringsmiljø og Pedagogisk analyse.
Modellen omfatter:
- analyse og refleksjon i et systemperspektiv
- tiltaksutvikling
- evaluering

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

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.

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016
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-

-

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 foreldremøterog konferanser for å veilede foreldrene.
Foreldrenes tid til lekselesing med barna bør
forbedres, - arbeid gjerne med:
- Les både for og sammen med barna, både
på norsk og engelsk.
- Jobb med at barnet forstår innholdet i
teksten.
- Arbeid med de fire regneartene, samt
arbeid med «tekstoppgaver».
- Sett av fast tid til lekser hver dag.
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. (Visma skole)
- Videreføre og utvikle informasjon om
kompetanse- og læringsmål på elevenes
ukeplaner.
Etterspørre
foreldrenes
(og
lokale
bedrifters) «spisskompetanse» i undervisninga på skolen, som virkemiddel for å
knytte foreldrene nærmere skolen.

Daglige samtaler med hver enkelt elev gir en stor
boost på elevens forståelse og yteevne. Denne
kommunikasjonen kan være både fagrettet og
generell. Å bli sett, hørt og lagt merke til, gir
elevene våre en høy grad av trivsel og tilknytning.
Kvenvær oppvekstsenter er i utgangspunktet en
leksefri skole, men arbeidsplanene som gis hver
uke er ganske fyldige, sett i sammenlignet med en
del andre skoler. Planene er laget slik at mål for
hva eleven skal oppnå, står klart og tydelig i
headingen. Elevene jobber med dagsprogram som
er differensiert i forhold til hvor den enkelt
befinner seg. Evaluering i disse prosessene foregår
daglig. Det eleven ikke blir ferdig med på skolen,
konverteres til lekse. Våre elever har derfor
moderat leksemengde, men også mulighet for å
repetere og øve på stoff vi har gjennomgått på
skolen. Foreldrene har signalisert ønske om at
elevene bringer med seg arbeid og bøker hjem, se
om det er for å se om mål er nådd og eventuelt
hjelpe barnet på vei.

Aldersblanding, lekser og struktur
Av Knut Mauseth, lærer ved Kvenvær oppvekstsenter

Kvenvær oppvekstsenter er en udelt barneskole,
kalt Norges minste multikulturelle skole da TV2
var på besøk ved skolestart 2014. Vi er en liten,
aldersblandet og etnisk sammensatt gruppe elever
som jobber tett på hverandre. Dette gir mange
spennende utfordringer. Men dette er hvordan vi
som
underviser
skal
få
mettet
de
kunnskapshungrige barna.

Aldersblanding har mange gode sider. Vi erfarer at
det er naturlig for elevene at andre har ulike
yteevner. Dette gjør samarbeid på tvers av
årskullene, naturlig i hverdagen. I tillegg er
elevens indre justis svært sterk. Når de eldre
elevene signaliserer at de trenger konsentrasjon og
ro, gir dette positivt utslag hos de yngre.

Fordi skolen er liten og miljøet intimt, har vi flere
ganger i uka uformelle samtaler med foreldrene.
Slik bli det et godt trekantsamarbeidet mellom
skole, elev og hjem. Signalene hjemmet gir blir
samordnet med signalene skolen gir, slik dannes
en trygg læringsarena. De tydelige forventningene
hos elevene er ikke til å ta feil av.

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.

For å kunne parallellkjøre mange nivåer samtidig,
bruker vi ekstra god tid på toveis kommunikasjon.

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Hitra kommune har i flere år jobbet med å
forbedre lærernes vurderingsarbeid. Målsettingen er at intensjonene i vurderingsforskriften skal oppfylles.
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Resultater fra elevundersøkelsen på 7. og
10. trinn, høsten 2015

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

Når det gjelder vurdering svarer elevene
forskjellig når det gjelder tilbakemelding på
hvordan elevene ligger an. Elevene på
mellomtrinnet rapporterer hele 0,5 poeng under
landsgjennomsnittet,
mens
elevene
på
ungdomstrinnet rapporterer på landsgjennomsnittet.
Arbeidet med å forbedre vurderingsarbeidet,
særlig på 1.-7. trinn må derfor fortsette.
Tiltak for å forbedre vurderingsarbeidet
Følgende tiltak er satt i verk for å forbedre
vurderingsarbeidet:
-

-

Skolenes læreplanarbeid, 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 læringsforløpet, 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 identifiseres.
Elevens foresatte blir 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.

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Elevene rapporterer også her forskjellig fra 7.
trinn, 0,6 poeng under landsgjennomsnittet, 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.
Tiltak for å forbedre læringskulturen
Følgende tiltak er / vil bli satt i verk for å
forbedre læringskulturen:
-

-

-

-
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Alle lærere har fått kompetanseheving
knyttet til læringsmiljø gjennom LP-modellen
(Læringsmiljø og Pedagogisk analyse)
Skolene fokuserer på å skape positivt
læringsmiljø, og fokusere spesielt på klasseledelse (Skole i utvikling).
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.

Elevdemokrati og medvirkning

Utdanning og yrkesveiledning

Indeksen viser elevenes opplevelse av
mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene,
og om de får være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid.

Elevene blir stilt spørsmålet om de har fått et
godt grunnlag for videre valg av utdanning og
yrke, så langt på ungdomsskolen.

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 10.
trinn, høsten 2015

Resultater fra elevundersøkelsen på 7. trinn
og 10. trinn, høsten 2015

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.

Elevene på 7. trinn scorer tett opp til
landsgjennomsnittet, mens elevene på 10. trinn
scorer betydelig over snittet.

Knarrlagsund oppvekstsenter feiret 10-årsjubileum i 2015. Her er et bilde fra
jubileumsforestillingen høsten 2015.

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016
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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
indikatorene obligatoriske:




disse

Resultater på 8. trinn, nasjonale prøver
høsten 2014 og 2015:

resultat-

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 tilstandsrapporten:


Lokale mål - fra målekartene
Kommunens samlede gjennomsnittlige resultater fra nasjonale prøver 8. trinn skal ligge
på eller over landsgjennomsnittet på 50 poeng.

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 begrepsdanning, lesing og skriving, skal forbedres
gjennom målrettet satsing og ressursbruk.

Lokale mål - fra målekartene
Kommunens samlede gjennomsnittlige resultater fra nasjonale prøver 9. trinn skal ligge
på eller over landsgjennomsnittet på 53 poeng.
Resultater på 9. trinn, nasjonale prøver
høsten 2014 og 2015:

Lokale mål - fra målekartene
Kommunens samlede gjennomsnittlige resultater fra nasjonale prøver 5. trinn skal ligge
på eller over landsgjennomsnittet på 50 poeng.

Nasjonale prøver
Resultater på 5. trinn, nasjonale prøver
høsten 2014 og 2015:

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. Resten av elevene ligger dermed
på nivå 1 (5.trinn) og nivå 1 og 2 (8. trinn).
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. Figurene
viser kommunens elever sammelignet med
fylket og landet de siste 4 skoleårene.

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016
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Generelle tiltak for å forbedre elevenes
kompetanse
i
de
grunnleggende
ferdighetene.
Følgende tiltak er / vil bli satt i verk for å
forbedre resultatene på de nasjonale prøvene
på alle de tre områdene:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forberedelsen til prøvene kan fokuseres
ytterligere. Forberedelse til nasjonale prøver
er fra høsten 2014 fast tema på planleggingsdagene for alle skoler i kommunen.
Elevene skal trene på oppgaveformen
gjennom å løse eksempeloppgaver, trene på
prøveformen og arbeide med oppgaveløsning
gjennom bruk av digitale ferdigheter.
Det gjennomføres egenvurdering av egen
innsats og mestring umiddelbart etter
gjennomført prøve for å ansvarliggjøre og
bevisstgjøre elevene.
Elevenes motivasjon til prøvene kan forbedres ved å forklare viktigheten av prøven som
en del av vurderingsgrunnlaget for eleven.
Skolenes og lærernes skriftlige 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 grunnlaget 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).
Kartleggingsprøver på 1.-3. trinn skal
analyseres og resultatene skal drøftes av
skolens pedagogiske personale. Resultatene
skal overleveres barnehagen som grunnlag for
arbeidet med språk i barnehagen.
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.
Skolutviklingsprogrammet Skole i utvikling
har hovedfokus på de grunnleggende
ferdighetene og læringsmilkjøet. I Hitra
kommune skal arbeidet med leing fokuseres
særskilt.
Alle lærere skal gjennomføre målrettet
observasjon en gang i halvåret med fokus
på arbeidet med lesing (Lesing i alle fag).
Observasjonen skal gjennomføres av kolleger
på skolen og forslag til forbedringsområder
skal identifiseres.

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

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.
2.
3.

finne informasjon
forstå og tolke
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.
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Skolene hver for seg sier følgende knyttet til
temaer / områder kunne vært bedre:
-

-

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

-

Barnehagenes arbeid med læringsforberedende aktiviteter må fokuseres videre,
særlig med utgangspunkt i rammeplan for
barnehagens kapittel 2 og 3; kapitlene 2.5:
Språklig kompetanse og 3.1: Kommunikasjon, språk og tekst. Resultater og
analyser knyttet til kartleggingsprøvene på 1.3. trinn skal oversendes barnehagen som
grunnlag for refleksjon og mulig forbedring.

Arbeidet med lesestrategier
Reflektere og tolke tekst
Reflektere over innhold i teksten

Flerspråklige elever
Hitra kommune har et relativt stort innslag av
flerspråklige elever på alle trinn. Elevene har, i
ulik grad, fullført opplæringen for flerspråklige. 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.
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.

Tiltak knyttet til mer spesifikke utfordringer i
lesing
-

-

Analyse og tolking av, og refleksjon rundt
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.

Hvordan arbeider vi for å fremme elevenes
leseglede på Barman oppvekstsenter?
Av lærere ved Barman oppvekstsenter

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.
Tiltak for å forbedre elevenes kompetanse i
i lesing.
Følgende generelle tiltak er/vil bli satt i verk
for å forbedre resultatene på de nasjonale
prøvene:
-

Arbeidet med lesing i alle fag må bli bedre.
Skoles arbeid med lesing gjennom skolens
leseplan skal spres til alle skolene i
kommunen Lærere i de øvrige fagene i skolen
skal fokusere på leseferdighetene til eleven og
ta større ansvar for leseinnlæringen.

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016
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Alle lærere er leselærere. Det arbeides med lesing og
lesestrategier i mange fag. Det leses i aviser, på
nettbrett, på pc, på tavle, flippover, lesebok,
arbeidsbøker, smartboard osv.
Mange barn har positive erfaringer med bøker når de
kommer til skolen, andre viser liten interesse for lesing
og bøker. De fleste barn er glade i høytlesing, noe vi
bruker mye tid på de første skoleårene. Boka gir oss
mange gode opplevelser, det beriker språket og utvider
begrepsforståelsen til barna. Høytlesing vekker også
interessen
for
å
lese
bøker
selv.

For å gi elevene en god start med lesing av bok, må vi
ha en del informasjon om barnets leseferdigheter. Vi
kartlegger og observerer barnas leseutvikling. Vi
samtaler med den om hva de er interessert i, og hvilke
bøker de kan tenke seg å lese i. Det er da opp til oss
voksne og finne bøker som eleven mestrer og finner
glede av å lese.
Lærerne låner mengder av bøker på bokbussen, som vi
setter opp i boktraller på klasserommene. Bøkene blir
vist fram, det leses litt fra boka, og elevene ivrer etter å
lese fortsettelsen. Etter hvert som elevene har lest bøker,
lager de bokomtaler av ulike variasjoner og
vanskelighetsgrader. Vi henger opp bokomtaler,
leseormer, tegninger eller bilder av bokas forside osv.
Elevene forteller hverandre om bøker de har lest, og
flere får lyst til å lese de samme bøkene.
Elevene låner også bøker selv på bokbussen. Der de
låner bøker for høytlesing hjemme samt bøker de kan
lese selv. Bibliotekarene på bussen er gode til å veilede
barna og hjelper også oss voksne med å fylle opp
bokkassene våre. Vi får også låne klassesett av bøker,
og vi får bestilt bøker på ulike språk utfra lesernes
behov.





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

Resultater fra nasjonale prøver i regning, 5.
trinn, prosentandel elever på nivå 2+3.

Skolens eget skolebibliotek har fått et løft det siste året.
Omorganisering og innkjøp av mange nye dagsaktuelle
bøker har gjort vårt skolebibliotek mer attraktivt og
spennende. Med tilbakeføring av mellomtrinnet har vi
fått et økt behov for innkjøp av bøker for å imøtekomme
mangfoldet av lesere.
Kommunens eget bibliotek har vi brukt for lite. Vi har
hatt sporadiske besøk i forbindelse med andre
Fillanturer. Forhåpentligvis vil det kunne la seg gjøre å
dra på bibliotekbesøk med elevgrupper som ikke er for
store. Vi har tidligere erfart at bokpresentasjoner av
bibliotekarer
har
vært
ekstra
motiverende.
Forfatterbesøk på skolen har også vært svært positivt.

Resultater fra nasjonale prøver i regning, 8.
trinn, prosentandel elever på nivå 3+4+5.

Med god tilrettelegging får vi mange glade lesere.

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:

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Resultatene på nasjonale prøver i regning, med
unntak av 2011, ligger under landsgjennomsnittet 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 utfordringer, vurdere svar og ha effektive
strategier. Skolene sier følgende knyttet til
temaer / områder kunne vært fokusert bedre:
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Tiltak for å forbedre elevenes kompetanse i
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.

FRIVILLIG og GRATIS mattetrim – hva er
det?
Av Gunnar Trønnes, assisterende rektor ved Fillan skole

Mattetrimmen bygger på frivillighet. Derfor var
det de første gangene spenning knyttet til om noen
av elvene ville benytte seg av tilbudet. Deltakelsen
har variert fra neon få til over tjue. Antall
deltakere er ikke så viktig – det viktigste er at de
som ønsker å bedre kompetansen sin gjennom
mattetrimmen, skal få hjelp til dette. Tiltaket er
gratis for elevene, og lærerne stiller opp gratis.
Fire av elevene som var ivrige deltakere på
mattetrimmen sier dette:
Vi er fire jenter som på våre tre år på
ungdomsskolen har vært veldig delaktig på
mattetrim. Grunnen til at vi valgte å bruke fritiden
vår på dette, var fordi vi virkelig ønsket å bli
bedre i matte. Det tok ikke lang tid før vi merket
resultater etter mye hard jobbing, og vi ble enda
mer motivert til å fortsette.
Vi fant glede i matematikken, noe som hjalp oss
mye. Matte ble plutselig gøy, og det skyldes i stor
grad tida vi brukte på mattetrimmen.
Mattetrim er absolutt et tilbud flere skoler burde
gi da det er utrolig givende og viktig for
mattegleden hos elevene. Det er også viktig at
lærerne er ivrige og engasjerte i faget og orker å
bruke fritiden sin på det. Lærerne har utrolig mye
å si for motivasjonen og arbeidsinnsatsen hos
elvene.

«Øving gjør mester» er et kjent ordtak. I idretten
er dette helt avgjørende og akseptert. Øving er
også helt avgjørende i yrkeslivet og i skolefag for
å lykkes– ikke minst i matematikk. Kompetansen i
faget matematikk bygges sten for sten – det er
ikke mulig å sløyfe en byggestein uten at det vil gi
negative konsekvenser for læring.

Skal man bli god i matte, må man legge ned mye
arbeid. For de fleste holder det ikke bare med
timene man har på skolen. Man må også gjøre litt
ekstra. Drfor var det morsomt og motiverende å få
muligheten til å arbeide sammen. Det er veldig
sosialt med god stemning og mye prating sammen.

Tida til øving i matematikk i skoletida er
begrenset, og elevenes prioritering av fritida si til
dette arbeidet er sterkt varierende.

Mattetrim er for alle, uansett ferdigheter. Det er
både for de som allerede mestrer matte og for de
som henger litt etter. På mattetrimmen får man
jobbe ut ifra sitt eget nivå, og trenger ikke bare
rase forbi temaer man sliter med.

For noen år tilbake tenkte flere matematikklærere
på ungdomstrinnet: Er det mulig å gi elevene en
arena for øving i matematikk? Det var da
FRIVILLIG og GRATIS mattetrim ble satt i gang.
Foran større prøver møtes elever og lærere etter
skoletid til trivelig samvær med matematikk som
tema. Litt mat, frukt og godteri hører med før
matematikk-treninga starter. Det sosiale er viktig.
Tida blir benyttet til felles gjennomgang dersom
deltakerne ønsker det, men i stor grad gis den
enkelte elev eller grupper av elever veiledning
innen de emnene de føler de trenger mer øving i
for å mestre tilfredsstillende.
Tilstandsrapport for grunnskolen 2016
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Vi er veldig takknemlig for alle timene vi fikk
tilbud om mattetrim. Håper flere blir inspirert til å
starte noe slikt. Flere burde definitivt få
muligheten!
Thea, Maren, Elisabeth A.W og Elisabeth S.

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.

Resultater fra nasjonale prøver i engelsk, 8.
trinn, prosentandel elever på nivå 3+4+5.

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.

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 grammatikk. 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).

Tiltak for å forbedre elevenes kompetanse i
i engelsk.
Følgende tiltak er / vil bli satt i verk for å
forbedre resultatene på de nasjonale prøvene:
-

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016
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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.

Hospitering fra mellomtrinn til ungdomstrinn
ved Fillan skole
Av lærere ved ved Fillan skole

Ved Fillan skole er det mulig å hospitere oppover i
klassetrinnene når elever trenger ekstra faglige
utfordringer. Siden høsten 2015 har en elev fra
mellomtrinnet hospitert opp til ungdomstrinnet i
engelsk. Eleven følger planen og leksene til dette
trinnet i engelsk. Som følge av et godt samarbeid
mellom faglærer og kontaktlærer får eleven utdelt
plan
med
engelsklekser
hver
mandag.
Overgangen til ungdomstrinnet har noen
strukturelle utfordringer, da timeplanen er litt
forskjellig, men vi har fått det til å fungere.
Eleven forteller at hospiteringen går bra: -I starten
var det nye elever og ny lærer å bli kjent med, men
faget har blitt mer interessant. Før hospiteringa
jobbet jeg med oppgaver tilpasset mitt nivå i
klassen, men egenstudie blir fort kjedelig. Det er
derfor mye morsommere nå og det er lettere for
lærerne som ikke trenger å lage dobbel plan.

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 2014-15 – 10. trinn,
sammelignet geografisk

Eleven synes det har vært mest spennende å kunne
være med å skrive tentamen og bli kjent med
karaktersystemet på ungdomsskolen: - Det har
vært utfordrende å skrive lengre tekster på engelsk
og samtidig bevare spenningen i historien. Men
dette blir jeg bedre på.
Til slutt har eleven en anbefaling til andre elever
som ønsker å prøve hospitering i høyere klasser:
- Det er viktig å ikke tenke på alderen din, men
fokusere på faget og gjøre det du har lært før.

Vurdering
Resultatene knyttet til avgangskarakterer for
elevene viser at elevene som gikk ut grunnskolen våren 2014 oppnådde resultater på
landsgjennomsnittet i matematikk, men resultatene 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 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.

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016
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Tiltak for å forbedre eksamensresultatene
Følgende tiltak er / vil bli satt i verk for å
forbedre eksamensresultatene:
-

-

-

Skolenes og lærernes analyse av eksamensresultatene 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 ungdomstrinnet)
Flerspråklige elever, som gjennomfører
eksamen, må forberedes særskilt, slik at de
forstår hvordan oppgavene skal løses og
hvordan prøven skal gjennomføres.

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 - 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 40,8).

Grunnskolepoeng 2015 – 10. trinn, sammelignet geografisk, fordelt på periode

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016
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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.

De aller fleste elevene som går ut fra
grunnskolene på Hitra går over i videregående
skole. Vi ligger over landsgjennomsnittet på
dette parameteret.

Frafall

Frafall i videregående skoler i vår region
siste skoleår.

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 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:

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

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 landsgjennomsnittet når det gjelder frafall.
En utfordring knyttet til frafall er gjennomføringsgraden 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.
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Overgangen ungdomsskole - videregående
skole
Av Ole Chr. Jensen, rådgiver ved Fillan skole

l kompetansemålene for faget utdanningsvalg i
ungdomsskolen står det bl.a:
Elevene skal etter 10. kl. ha kunnskaper om
utdanningsprogrammene i videregående skole, og skal
ut frå denne kunnskapen kunne gjøre et bevisst
utdanningsvalg. Faget blir dermed et viktig verktøy i
valgprosessen, og skal bidra til økt engasjement og
bedre forutsetninger for seinere utdanningsvalg.
Elevene skal videre få bred erfaring med innhald,
oppgåver og arbeidsmåler som karakteriserer de ulike
utdannings-programmene i den videregående skolen, og
de skal bevisstgjøres i forhold til egne interesser, evner
og anlegg.

Fillan skole igangsatte undervisning i faget
utdanningsvalg allerede skoleåret 06/07, og faget
ble obligatorisk frå skoleåret 08/09. Skolen har
helt siden «forsøksåret» timeplanlagt faget på alle
tre årene i ungdomstrinnet, og derved poengtert
hvor viktig prosess er i dette arbeidet. Vi har som
overordnet mål at karriereveiledning og veien
videre skal være hele skolens ansvar. Gjennom
bl.a. Rådgiverforum Hitra/Frøya arbeides det
aktivt for at dette målet skal nås.

Formelt bekjentskap med videregående skole far
elevene allerede i 8. kl., men høsten i 10. kl. gis
elevene anledning til inntil 2 dagers hospitering i
videregående. Hospiteringsdagene kan velges
både på Hitra og Frøya videregående skoler. De er
et viktig bidrag i prosessen, og de aller fleste
elevene benytter seg av denne muligheten.
For skolen er det viktig å få foreldrene aktivt med
i karrierevalget frå starten av. Vi arrangerer felles
foreldremøte med videregående skole allerede i
september i l0. klasse. Det er naturlig for oss å
legge dette møtet til Hitra vidregående skole.
Fillan skole har etter hvert fått mange flerspråklige
elever. For å ivareta disse på best mulig måte i
overgangsarbeidet, innkalles elev og foreldre til
individuelt møte med den fylkeskommunale PPtjenesten i okt. / nov. i 10. kl. Dette for å kartlegge
behov som det må tas hensyn til i det videre løp.
Den regionale utdanningsmessa for Hitra og Frøya
må nevnes som et viktig bidrag i veiledningsprosessen for l0.-klassingene. Lokalt næringsliv,
næringsforrening, Trøndersk kystkompetanse,
m.fl. har de siste årene satset stor på å gi
ungdommene det siste påfyll før valgettas i mars
måned.

På alle tre stegene i ungdomsskolen er
kontaktlærerne involvert i, og underviser i
utdanningsvalg. På 10. trinn, som har 2 t/u i faget,
er både kontaktlærere og rådgiver engasjert i
undervisningen. Skolen har utarbeidet lokal
læreplan i faget, samt at ungdomsskolene og de
videregående skolene på Hitra/ Frøya har felles
årshjul for arbeidet med overgang til videregående
skole, - siste gang revidert i mars 2015.
10. klasse er selve finalen i grunnskoleløpet, og
det er her det endelige valg for videregående
opplæring skal tas. Arbeid og bevisstgjøring må
derfor i gang frå første dag på dette steget.
Allerede i august utarbeider elevene individuelle
mel og strategier for hvordan de skal komme fram
til sitt endelige valg. Vår lokale læreplan gir
elevene muligheter til karrieresamtaler i hele
«valgperioden»
august
mars,
foruten
elevsamtaler med kontaktlærerne, - hvor veien
videre er naturlig tema.

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016
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Fra den regionale utdanningsmessa 2016
(Foto: Hitra Næringsforening)

Gjennom Rådgiverforum Hitra/Frøya har det
lyktes å få til et tett og godt samarbeid mellom
ungdomsskolene og de videregående skolene. Alle
rådgiverne møtes fire ganger i året for å diskutere
overgangsarbeidet og ikke minst kontinuerlig
vurdere prosessen. Her planlegges også de viktige
overgangssamtalene som skolene sammen
gjennomfører i april/mai hvert er. For ytterligere
styrking
og
forankring
i
ledelse,
vil
Rådgiverforum Hitra/Frøya i mars 2016 invitere
skolelederne i både grunnskole og videregående
skole, samt kommunalsjefene til møte. Tanken er
at dette blir en fast ordning på forumets marsmøte.

Tidlig innsats og
spesialundervisning
Tidlig innsats
Tidlig innsats betyr at man skal sette i gang
tiltak for en elev med én gang det er behov for
det, når som helst i skoleløpet. Det er viktig å
prioritere forebygging.

Arbeidsløypa
Hitra kommune har, sammen med kommunene
Frøya og Snillfjord, utviklet et system for tidlig
innsats i tråd med statens intensjon om å sette i
gang tiltak for en elev med én gang det er
behov for det, når som helst i skoleløpet.
Arbeidsløypa beskriver faser med konkrete
tiltak når barnehagen eller skolen er bekymret
for et barn.

Det er en utfordring å inkludere alle så tidlig
som mulig i gode læringsprosesser, og å gripe
inn på en rask og god måte når det avdekkes
behov for ekstra innsats. Alle skal få
muligheter til å lykkes.
Lovhjemmel
Prinsippet om tidlig innsats er konkretisert i
opplæringslovens § 1-3, 2. ledd:
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.

Målsettingen med arbeidsløypa er at så mange
barn som mulig skal kunne motta den hjelpen
de har behov for innenfor barnehagens- og
skolens ordinære system. Alle barn skal bli
vinnere i sitt eget liv etter sine forutsetninger.
Kommunene har sammen utviklet et nettsted
som beskriver fasene i Arbeidsløypa, med
tilhørende verktøy og tips i arbeidet.
(Se www.tidliginnsats.no)

Skolene har således en lovfestet plikt til å
tilrettelegge i form av tidlig innsats for elever
på 1.-4. årstrinn i fagene norsk eller samisk og
matematikk. Innsatsen skal rettes mot elever
som har svake ferdigheter i lesing eller
regning. Formålet er å styrke de grunnleggende
ferdighetene på tvers av fag.

Lærertettheten på 1.-4. trinn kan synliggjøres
med å bruke KOSTRA-tall for andel elever pr.
lærer. Hitra kommunes skole har bedre lærertetthet enn landsgjennomsnittet på 1.-4. trinn.
Staten har tilført 1 ekstra lærerårsverk til
kommunen for å styrke lærertettheten knyttet
til tidlig innsats fra høsten 2016. Årsverket er
fordelt på skolene etter antall elever på trinnet.
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Mix-grupper på ungdomstrinnet
Et tiltak som kommunen har gjennomført er å
etablere mix-grupper på ungdomstrinnet.
Tiltaket innebærer at det settes inn en ekstra
lærer slik at to klasser på ungdomstrinnet har 3
lærere i norsk, matematikk og engelsk. Den
ekstra læreren underviser i en gruppe elever
som trenger «å hente opp» grunnleggende
ferdigheter for å komme videre i faget.
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Medlemmer i gruppen varierer fra tema til
tema, og fra time til time. Elevene avgjør selv
om de vil delta i en mix-gruppe i et fag.
MIX-GRUPPER ved Fillan skole
Av lærere på ungdomstrinnet ved Fillan skole

Kommentarer fra elever som deltar i mix-gruppe
i matematikk, 10. trinn.
Jeg synes det er lettere å lære på mix-gruppa fordi
vi får fortere hjelp. Vi får beskjed om at vi ikke
skal bry oss om de vanskeligste oppgavene, så vi
jobber med oppgaver som er enkle eller er middels
vanskelige. Jeg føler at jeg får til noe og jeg har
forbedret mattekarakteren min.
Det at vi har en mix-gruppe er en kjempeting!
Når det er tema som er vanskelig, kan du få
mulighet til å gå ut fra klassen og være med på
mix’n. Hvis det kommer tema du mestrer, kan du
gå tilbake til klassen igjen. Det er kjempebra. En
kjempeting! På mix-gruppa er det enklere
oppgaver, de blir gjennomgått nøye og vi går ikke
videre før vi har forstått. Det er bra at vi får
beskjed om at de vanskeligste oppgavene blir tatt
bort. Da kan jeg konsentrere meg om det jeg kan
få til, og jeg blir ikke så stressa på det viset. Det er
godt å kjenne på følelsen når jeg forstår det jeg
holder på med og kan jobbe selvstendig med
oppgavene.
Patrick og Marius

Spesialundervisning
Lovhjemmel
Barn som ikke har utbytte av ordinær
undervisning har rett til spesialundervisning
etter bestemmelsene i Opplæringslovens
(Oppll) kapittel 5:
§ 5-1. Rett til spesialundervisning
Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få
tilfredsstillande utbytte av det ordinære
opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.

Hva er spesialundervisning..?
Som nevnt over er spesialundervisning tiltak
for elever som ikke har utbytte av den vanlige
undervisningen. Omfanget av slik spesielt
tilrettelagt undervisning varierer mye. Noen
elever har noen få timer i et eller to fag, mens
noen elever har relativt mange timer
spesialundervisning.
Vi deler vanligvis spesialundervisning i tre
kategorier:
-

Lese- og skrivevansker er elevenes
utfordringer er knyttet til grunnleggende
ferdigheter, hovedsaklig i lesing, skriving
og regning. Eksempler på dette kan være
dysleksi (lesing og skriving) eller
dyskalkuli (tall / regning)
- Atferdsvansker,
der
elevene
har
forskjellig grader av adferdsforstyrrelser,
som for eks. ADHD. De fleste tilfeller av
atferdsvansker er relatert til vanskelige
situasjoner, hvor samspill i familien eller i
barnehagen/skolen
oppleves
som
utfordrende.
- Sammensatte lærevansker er vansker
som når de opptrer samtidig, utgjør de en
kompleks og sammensatt lærevanske.
Eksempler kan være der alvorlig
atferdsvansker fører til vansker med
innlæring av grunnleggende ferdigheter.
I tillegg kommer barm med ulike
funksjonshemminger, både fysisk og psykisk,
som trenger hjelp og støtte for å få utbytte av
opplæringen.
Omfanget
av
spesialundervisning
i
kommunen
I Hitra kommune er det 58 elever som har
enkeltvedtak
om
spesialundervisning
inneværende skoleår. Det er 9 elever færre enn
forrige skoleår.

I vurderinga av kva for opplæringstilbod som
skal givast, skal det særleg leggjast vekt på
utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla
tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av
opplæringa i forhold til andre elevar og i
forhold til dei opplæringsmåla som er
realistiske for eleven.

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016
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Fordeling mellom trinn viser at flest elever i
grunnskolen på Hitra motta spesialundervisning på 5.-7. trinn.

Flerspråklige barn
Hitra kommune er en kommune med relativt
mange elever fra andre land. Kommunen har
en høyere andel av utenlandske statsborgene
enn landsgjennomsnittet.
Andelen flerspråklige barn i skolene
I skolene er det pr. 01.10.2015 totalt 76 elever
der en eller begge foreldre er av utenlandsk
opprinnelse. Av disse får 22 elever norsk- og
morsmålsopplæring på 10 forskjellige språk. I
barnehagene er ca. 25 % av barna av
utenlandsk opprinnelse.

Sett i forhold til landet for øvrig ligger Hitra
3,7 % over landet når det gelder antall elever
med enkeltvedtak om spesialundervisning.
Spesialundervisning og kostnader
Kostnader knyttet til spesialundervisning sees i
forhold til hvor stor andel av undervisningstimene som brukes til spesialundervisning.
Hitra kommune brukte i 2015 21,3 % av
timene til spesialundervisning. Sammenlignbare kommuner i kommunegruppe 03 bruker
20,5 % av timene.

I tillegg gir kommunen grunnskoleopplæring
for elever ved Hitra statlige mottak. Det er per
i dag ca. 30 elever som får slik opplæring i
kommunen.
System for opplæring av minoritetsspråklige elever
Følgende system følges når det gjelder
opplæring av flerspråklige elever i kommunen:
1. Innskriving av elever som er nyankomne
elever i kommunen på eget skjema.
Innhenting av elevkort fra elevens
hjemland.
2. Møte mellom skolen og eleven / familien.
Informasjon
om
grunnskole-tilbudet.
Herunder intervju for å avdekke tidligere
skolebakgrunn, elevenes interesser, og
lignende. Videre også innhenting av
samtykke knyttet til undervisning i
innføringsgruppe dersom eleven har annen
nærskole / høre til annen skolekrets enn
Fillan.
3. Skolestart for eleven.
4. Kartlegging og testing for
elevens opplæringsbehov.
testmateriell brukes, supplert
innkjøpt fra Trondheim
Kartlegging utføres ved

å avklare
U-dir sitt
med tester
kommune.

a) oppstart av opplæringa
b) underveis i opplæringsløpet
c) ut fra innføringsgruppene, og over i
opplæring i egen klasse med særskilt
norskopplæring, og / eller morsmålsopplæring, og/eller to-språklig fagopplæring.
Tilstandsrapport for grunnskolen 2016
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d) når
eleven
har
tilstrekkelige
kunnskaper i norsk for å følge
opplæring i ordinær klasse.

d) ved
avslutning
av
særskilt
norskopplæring, og/eller morsmålsopplæring,
og/eller
tospråklig
fagopplæring, dvs når eleven har
tilstrekkelige kunnskaper i norsk for å
følge opplæring i ordinær klasse.

5. Enkeltvedtak
om
særskilt
norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Enkeltvedtak fattes
ved
a) oppstart av opplæringa
b) underveis i opplæringsløpet, ved
vesentlig endring av tilbudets omfang
c) ut fra innføringsgruppene, og over i
opplæring i egen klasse med særskilt
norskopplæring, og/eller morsmålsopplæring, og/eller tospråklig fagopplæring.

For elever med opplæring etter OPL § 2-8
skal det fattes minimum et enkeltvedtak i
året.
6. Dersom
en
minoritetsspråklig
(flerspråklig) elev kommer inn under
rettighetene knyttet til å delta i
kartleggingsprøver eller nasjonale prøver,
vurderes det om eleven har utbytte av
kartlegginga / den nasjonale prøven i et
eller flere fag. Enkeltvedtak (fattes i
kommunens sakssystem ePhorte) fattes
(innen 1. juni) dersom eleven fritas fra
kartlegging / prøve.

Flerkulturell grendakveld ved Strand oppvekstsenter
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System for oppfølging
System for skolebasert vurdering

Tilstandsrapporten inngår i systemet for skolebasert vurdering i kommunen. Det vises til årshjulet under.

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 ble utsatt i år. Rapporten
skal normalt leveres i forbindelse med avlegging 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

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.

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.
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Skolene rapporterer på økonomi en gang i
måneden til rådmannen. Rådmannen legger
fram rapport for formannskap og kommunestyre hvert tertial. I tillegg orienterer
rådmannen ståa på økonomi og nærvær (sykefravær) jevnlig.

I Hitra kommune har en valgt å organisere
grunnskolene i et eget rammeområde. Leder
for rammeområdet er kommunalsjef for
oppvekst. Kommunalsjefen er delegert
skoleeiers ansvar for rådmannen.
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10 – årsjubileum ved Knarrlagsund oppvekstsenter
Bruk av alternative læringsarenaer i praksis. Elevene deltok i fiske,
matlaging, - og laget underholdningsprogram til jubileumsfesten.
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