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Vedlegg
1 Tilstandsrapportfor grunnskoleni Inderøy2011

Bakgrunn
Deter fastsatti opplæringslovenat skoleeierplikter å utarbeideen årligrapport om tilstanden
i opplæringen.Rapportenskalbehandlespolitisk.

Vurdering
Rådmannenvelgeren forenkletrapport for 2011,medfokuspåmåloppnåelsei forhold til mål
satt i rapportenfor 2010.

Vi er innei ensammenslåingsprosess.Målsettingersomskalgjeldefor ny kommunemåvære
basertpåresultatenei densammenslåttekommunen,ogbehandlesi politiskeorganeri nye
Inderøy.

Konklusjon
Tilstandsrapportenfor 2011leggesfram til politiskbehandling.
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Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Tirsdag 27. september, 2011

Tilsta ndsrapport fo r
grunnskolen i I nderøy
2011
Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport
om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007 -2008) fremgår det at det er viktig at
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god
måte.

Disse har ansvar for utarbeidelse av årl ig tilstandsrapport:

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

Rapport om tilstanden i opplæringen

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

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

Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 (2008 -2009) s. 24 - at bestemmelsen er
formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbe ide 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 vu rdere 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.
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Det følger av Ot.prp. nr. 55 (2008 -2009), s. 24, at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet
til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholde r ikke
særskilt data om voksne, dvs. deltakere som får opplæring etter opplæringsloven kappitel 4A. I
vurderingen hvorvidt voksnes rettigheter ivaretas på områdene læringsresultater, frafall og læringsmiljø,
må skoleeieren derfor benytte andre kilder for datainnhenting.

I St.meld. nr.16 (2006 -2007) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter
og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har
behov for ekstra opplæring fra før ste stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. De
dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren
må derfor også på dette området benytte andre kilder for datainnhenting.

Skoleeier står ell ers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten.

Det generelle systemkravet

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

Personvern

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare
opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller
personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende vil også kunne gjelde for lokale
indikatorer. Det minnes om at disse opplysningene må behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller
personopplysningslovens bestemmelser.

Merk: Denne versjonen av tilsynsrappo rten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som ikke
finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk.
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1. Sammen drag
Rådmannen velger en forenklet rapport for 2011, med fokus på måloppnåelse satt i tilstandsrapporten for
2010.

Vi er inne i en sammenslåingsprosess. Målsettinger som skal gjelde for ny kommune må være basert på
resultatene i den sammenslåtte kommunen, og behandles i politiske organer i nye Inderøy.
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2. Hovedom råder og indikatorer

2. 1. Elever og undervisningspersonale
Om Elever og undervisningspersonale

Utdanningsdirektoratet anbe faler skoleeiere å ta med disse indikatorene i tilstandsrapporten:

� tallet på elever og lærerårsverk (sum årsverk for undervisningspersonalet)
� lærertetthet (lærertetthet 1. -7. trinn, lærertetthet 8. -10. trinn)

2. 1.1. Lærertetthet

Lærertetthet 1. - 7. trinn

Indikato ren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1. - 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes
med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på
undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialun dervisning og til andre lærertimer som
tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter.

Lærertetthet 8. - 10. trinn

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 8. -10. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes
med utgangspunkt i forholdet mello m elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på
undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som
tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter

Lokale mål
Målsetting 2010:
Det er en politisk intensjon å holde gruppestørelsen på under 12 på barnetrinnet og under 14 på
ungdomstrinnet.
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Inderøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2010 -11 | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Inderøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2009 -10 | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

På barnetrinnet er lærertettheten økt, og målet for lærertetthet er innfrid d med grei margin. For
ungdomstrinnet er tendensen motsatt. Forklaringen er sannsynligvis at klassene er fylt opp med elever
fra Mosvik, uten at lærertettheten er økt tilsvarende. Inderøy hadde i skoleåret 2010/11 høyeste
gjennomsnitt gruppestørrelse målt mot alle referansegrupper.

2. 1.2. Antall elever og lærerårsverk

Antall elever
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Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle
skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til
grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne
elever som får grunnskoleopplæring.

Sum årsverk for undervisningspersonale

Indikatoren viser totalsummen for årsverk for undervisningsperson alet. I denne indikatoren inngår
følgende delskåre:

� Andel årsverk for undervisningspersonale uten godkjent utdanning barnetrinn
� Andel årsverk for undervisningspersonale uten godkjent utdanning ungdomstrinn.

Lokale mål
Mål 2010:
Tilflytting av familier med barn i skolealder økes ved at det etableres attraktive botilbud i alle kretsene i
Inderøy kommune.

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

Indikator og nøkkeltall 2004 -
05

2005 -
06

2006 -
07

2007 -
08

2008 -
09

2009 -
10

2010 -
11

Talet på elevar 928 914 896 868 857 856 870

Sum beregnede årsverk for
undervisningspersonale

82 86 84 79 76 84 85

Inderøy kommune skoleeier, Grunnskole

Vurdering

Målsettingen er langsiktig.

Elevtallet på barnetrinnet har stabilisert seg. Høsten 2009 var det 566 elever mot 564 høsten 2010.

Fra høsten 2010 ble ungdomstrinnet fra Mosvik flyttet til Inderøy ungdomsskole med 29 elever. Elevtallet
på ungdomstrinnet økte med 16 fra året før, det gir en nedgang på 13 for Inderøy kommune når en tar
bort effekten av nye elever fra Mosvik.

2. 2. Lærin gsm il jø
Om Læringsmiljø

Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å
gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1 . Et utvalg av spørsmålene i
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Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra
Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal.

I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske:

� trivsel
� mobbing på skolen
� faglig veiledning
� mestring
� faglig utfordring

2. 2. 1. Trivsel med lærerne

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

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

Lokale mål
Målsetting 2010:
Elevene i Inderøy skal gi lærerne sine bedre vurderinger enn landsgjennomsnittet.
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Inderøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Sko leporten

Inderøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Vurdering

Målsettingen er nådd med god margin for både barne - og ungdomstrinnet.

2. 2. 2. Mobbing på skolen

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

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

Lokale mål
Målsetting 2010:
Ingen elever på 5. - 10. trinn rapporterer at de opplever mobbing jevnlig.

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

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Inderøy kommun e skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Dataene i standardrapporten er snittverdier for 7. og 10. trinn. Data for vurdering av måloppnåelse må
hentes fra annen rapporteringsportal. Her kan det hentes ut data for hvert årskull fra og med femte trinn.
Slike data er for sensitive til å kunne offentliggjøres.

Det er fortsatt elever som melder fra om jevnlig mobbing. Slikt sett er mål settingen ikke nådd. At
Inderøy kommer ut på gjennomsnitt er ikke tilfredsstillende. Detaljrapporter fra hver enkelt skole på
årstrinnsnivå gir mulighet til identifisering og gjennomføring av nødvendige tiltak.

2. 2. 3. Faglig veiledning

Indeksen viser i hvilke n grad elevene føler at de får god veiledning. Denne indeksen inkluderer i hvor stor
grad de får vite hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet.

Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat.
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Lokale mål
Målsetting 2010:
Inderøy kommune skal om 2 år ligge over landsgjennomsnittet på indikatoren veiledning.

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

Illustrasjonen er hentet fra Skoleport en
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Inderøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Vi har beveget oss fra under gjennomsnittet i 2010 til å ligge på gjennomsnittet i 2011. Ved fortsatt
systematisk innsats vil vi nå målsettingen ved neste rapportering.

2. 2. 4. Mestring

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

Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat.
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Inderøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Inderøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Rapporteringselementet er nytt for 2011. Det er dermed ikke laget målsetting i fjorårets rapport.
Resultatet er greit, og matcher godt med "trivsel samme n med lærer".

2. 2. 5. Faglig utfordring

Indeksen viser elevenes opplevelse av faglige utfordringer i skolearbeidet.

Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat.
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Inderøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole

Tall blir ikke publisert på dette nivået

Noen tall i Skoleporten blir ikke publisert på alle nivåer (skole, kommune, kommune skoleeier,
kommunegruppe, fylke, fylke skoleeier og nasjonalt). Gjeldende indikatorer og nøkkeltall pub liseres ikke i
Skoleporten på nivået som denne siden viser.

Inderøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Dette elementet ble ikke rapportert på i fjor. Det genereres ikke egen statistikk for barnetrinnet.
Resultatet er greit, Elevene opplever å få utfordringer over snittet for alle sammenligningsgruppene.

2. 3. Resul tater
Om Resultater

Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som
gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet.

I tilstandsrapporten er disse resultatindikatorene obligatoriske:

� nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn i lesing og regning
� stand punkt - og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk
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� grunnskolepoeng

Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med følgende indikatorer i tilstandsrapporten:

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

2. 3. 1. Nasjonale prøver 5. trinn

Lokale mål
Målsetting 2010:
Inderøy kommune skal stabilisere seg på et nivå over landsgjennomsnittet på samtlige områder i løpet
av to år.
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Inderøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Vurdering

Målsettingen er ikke nådd. Vi er fortsatt en gjennomsnittskommune. Resultatet i engelsk må betraktes
som et engangstilfelle.

2. 3. 2. Nasjonale prøver lesing 5. trinn

Nasjonale prøver i lesing kartle gger 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

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer,
hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt ove r prosentvis fordeling av elever på
mestringsnivåer.

Lokale mål
Målsetting 2010:
Mål 1:
Inderøy kommune skal skoleåret 2011 -12 implementere ved barneskolene i kommunen
kvalitetssystemet i lesing som er utviklet gjennom et nasjonalt to -årig prosjekt ved Sakshaug skole.

Mål 2:
Antall elever på nivå 1 i lesing skal være redusert til under 15 % i løpet av 2 år.

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

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Vurdering

Målsetting 1 er ikke gjennomført. Rådgiver oppvekst har fått dette som et av de viktigste oppdragene, og
implementeringsarbeidet vil være godt i gjenge ved skolestart neste år.

Vi er på riktig vei med hensyn til målsetting 2. Det vil kreves en ekstraordinær innsats å nå dette målet
allerede ved gjennomføringen av nasjonale prøver høsten 2011.

2. 3. 3. Nasjonale prøver regning 5. trinn

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for
den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag.

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder:

� tall
� måling
� statistikk

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse
sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de:

� kan løse en gitt utfordring
� kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner
� kan vurdere om svarene er rimelige
� kan ha effektive strategier for enkel tallregning

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer,
hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis forde ling av elever på
mestringsnivåer.

Lokale mål
Mølsetting 2010:
Mål 1:
Gjennomføre et to -årig utviklingsprosjekt ved Utøy skole og barnehage.kalt "Regning som ferdighet i alle
fag. Gjennom etterutdanning og kunnskapsdeling utvikle høg kompetanse på metodis k matematikk".

Mål 2:
Antall elever på nivå 1 i regning skal ligge på under 20 % i løpet av 2 år.
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Inderøy kommune skoleeier | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Vi er godt i rute med målsetting 1. Her er det gjort avtale med kompetansemiljø om å være pilot for
utvikling av konseptet dynamisk kartlegging.

Målsetting 2 kan vise seg å være for tøff.

2. 3. 4. Nasjonale prøver engelsk 5. trinn

Engelsk er ikke en del av de grun nleggende 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 enkl e tekster
� forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid
� forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
� bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer,
hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på
mestringsnivåer.

Lokale mål
Målsettinger 2010:
Mål 1:
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Sluttføre prosjektet "Forbedring av en gelskundervisningen ved Røra skole og barnehage" og høste
erfaringer som kan brukes ved de 4 andre barneskolene i Inderøy kommune.

Mål 2:
Stabilisere antall elever på nivå 1 på under 20 %.

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

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Prosjektet er sluttført. Evalueringsarbeidet med formål å høste erfaringer som kan brukes ved de andre
barneskolene gjenstår.

Resultatene er dårlige for denne delprøven. Det vurderes som et enkeltstående tilfelle, og det er tatt grep
for at elever som kom dårlig ut får oppfølging.

2. 3. 5. Nasjonale prøver ungdomstrinnet

Lokale mål
Målsetting 2010:
Stabilisere resultatene for alle prøvene på et nivå over nasjonalt gjen nomsnitt.
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Inderøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 8 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Side 25



Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Side 23 av 40 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Inderøy 2011 - 27. september 2011

Vurdering

For engelsk er resultatet på nasjonalt nivå, i regning rett under nasjonalt nivå, og i lesing over nasjonalt
nivå.

2. 3. 6. Nasjonale prøver lesing ungd. trinn

Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for
den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i komp etansemål i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget.

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan:

1. finne informasjon
2. forstå og tolke
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem
mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis
fordeling av elever på mestringsn ivåer.

Lokale mål
Målsettinger 2010:
Mål 1:
Øke lærernes kompetanse i å bruke skolefagene til å utvikle lesing som ferdighet.

Mål 2:
Andel elever på nivå 1 og 2 skal samlet være under 18 % i løpet av 2 år.
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Inderøy kommune skoleeier | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 8 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Inderøy kommune skoleeier | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 9 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Elevene på 9. trinn ble høsten 2010 prøvd med samme prøve i lesing som elevene på 8. trinn fikk. Det gir
et bedre grunnlag for å vurdere effekten av opplæringen på ungdomstrinnet. Prøvene på 8. trinn vil i stor
grad vise kvaliteten på barnetrinnet.

Resultatet i 9. trinn er svært godt, og over landsgjennonsnittet. De samme elevene var over snittet også
da de var elever på 8. trinn, men resultatet er en relativ forbedring.

Ut fra resultatene er det grunnlag for konklusjon om at begge målsettingene er nådd.

2. 3. 7. Nasjonale prøver regning ungd. trinn

Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den
grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer at nasj onale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale
prøvene i regning dekker tre innholdsområder:

� tall
� måling
� statistikk
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Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse
sammenhenger. Dette innebærer at de:

� forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring,
� kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner
� kan vurdere om svarene de får er rimelige
� kan vise effektive strategier for enkel tallregning

Elevenes resul tater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem
mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis
fordeling av elever på mestringsnivåer.

Lokale mål
Målsettinger 2010:
Mål 1:
Hol de et stabilt nivå på andel elever på nivå 1 og 2 på under 20 %.

Mål 2:
Gjennomføre et to -årig utviklingsprosjekt ved Utøy skole og barnehage kalt "Regning som ferdighet i alle
fag. Gjennom etterutdanning og kunnskapsdeling utvikle høg kompetanse på metod isk matematikk".

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

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Vurdering

Målsettingen i 2010 ble satt såpass ambisiøst fordi resultatene i 2007 -08 var på 22,7 % og i 2008 -09 på
16,9 %. I stedet for forbedring, viser resultatene for 2010 -11 en moderat økning i antall elever på de 2
laveste nivåene..

Jobben må gjøres på barnetrinnet. Det vil være avgjørende at prosjektet ved Utøy skole gir oss kunnskap
og metode r for å snu en uønsket trend både på barne - og ungdomstrinnet.

2. 3. 8. Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompeta nsemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for
ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene:

� finne informasjon
� forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere
� beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
� for stå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
� forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem
mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis
fordeling av elever på mestringsnivåer.

Lokale mål
Målsettinger 2010:
Mål 1:
Øke andelen elever på nivå 4 og 5 til over 40 % i løpet av 2 år.

Mål 2:
Få opp resultatene på nivå 1 til resultatene i 2007 og 2008.
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Inderøy kommune skoleeier | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 8 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Resultatene støtter ikke opp under målsettingene.

2. 3. 9. Standpunktkarakterer ungdomsskolen
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Inderøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Grunnskole
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Det ble ikke lagt inn egne måsettinger i 2010 for standpunktkarakterer. Begrunnelsen er at her vil
måloppnåelse lett styres ved endring av karaktersettingen. Samtidig har det i flere år vært en trend at
standpunktkarakterene i muntlige fag har ligget under resultatene til eksamen. Det kan se ut t il at
avstandsen er noe justert ved karaktersettingen våren 2011.

Det direkte utslaget vil vise seg i endring i tabellen for grunnskolepoeng.

2. 3. 10. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk

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

� 1 uttrykker at eleven har svært lav kom petanse i faget
� 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget
� 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget
� 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget
� 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget
� 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt.
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Inderøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2009 -10 | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Standardoppsettet i rapporteringsmalen viser resultatene våren 2010. Det er tatt ut eget oppsett for
2011, se nedenfor.

2. 3. 11.Eksamensresultater skriftlige fag.

Lokale mål
Målsetting 2010:
Elever i Inderøy kommune skal ha et karakternivå i skriftlige fag over nasjonalt gjennomsnitt.
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Inderøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Vurdering

Historisk har elevene i Inderøy kommune gjort det svært godt i skriftlig eksamen i norsk og matematik,
og over gjennomsnittet for sammenligningsgruppenen. I 2011 endret dette bildet seg. Resultatene ligger
tett i underkant av gjennomsnittet, men endringene er tydelige.
I engel sk er resultatet motsatt. Det er oppløftende.

2. 3. 12. Eksamensresultater muntlige fag
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Side 38



Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Side 36 av 40 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Inderøy 2011 - 27. september 2011

Side 39



Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Side 37 av 40 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Inderøy 2011 - 27. september 2011

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Det ble ikke laget egne målsettinger i 2010 for resultater muntlig eksamen. Gjennomgående er
resultatene for Inderøy gode. Oppsettet viser også at karakterer basert på resultatene for grupper med
inntil 10 elever naturlig vil svinge fra år til år. Hvilke 10 elever som kommer opp i et fag, er tilfeldig valgt
ut.

Det vurderes som ikke ønskelig å utvikle egne målsettinger ut fra overnnevnte. Samtidig er det viktige
data for å "overvåke" utviklingen.

2. 3. 13. Grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede lær ingsutbyttet 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 ma ngler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven.

Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal.

Lokale mål

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

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Vurdering

Se neste tabell. Denne er oppdatert.

2.3. 14. Grunnskolepoeng

Lokale mål
Målsetting 2010:
Inderøy kommune skal ligge ovr 40 i grunnskolepoeng i framtiden.

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

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Inderøy ligger nå godt over snittet i samtlge grupper.

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

2.4. 1. Overgangen fra grunnskole til VGO

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

Lokale mål

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

Indikator og nøkkeltall Inderøy
kommune
skoleeier

Kommunegruppe
10

Nord -
Trøndelag

fylke

Nasjonalt

Overgang frå grunnskole til
vidaregåande opplæring (prosent)

99,0 97,4 96,2 96,6

Inderøy kommune skoleeier, Grunnskole

Vurdering

Samme resultat som foregående år.
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3. System for oppfølging (internkontroll)
Arbeidet med å få på plass et helhetlig kvalitetsystem for alle sentrale paragrafene i opplæringsloven, er
godt i gang, og vil være sluttført iløpet av inneværende skoleår.
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Inderøykommune

Arkivsak.Nr.:
2008/1127-49
Saksbehandler:
SolbjørgKirknes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

HovedutvalgFolk 43/11 03.10.2011

Rapportfra salgs- ogskjenkekontroller13.og14.08.2011

Rådmannensforslagtil vedtak:
Rapporterfra salgs- ogskjenkekontrollerutført 13.08.11og14.08.11tastil etterretning.

Vedlegg
1 Rapportfra salgs- ogskjenkekontroller13.og14.08.2011

Bakgrunn

HovedutvalgFolker kontrollutvalgfor salgogskjenkingavalkohol,jfr. alkohollovens§ 1-9.
NordfjeldskeKontroll,somfor tiden har kontrollenmedovennevntei kommunen,utførte den13.08.11
og14.08.11slikekontroller.

Avrapportenegårdet fram at det ikkeer avdekkanoenbruddpåalkohollovgivningen,mendet er gjort
merknadom at styrerellerstedfortredervednoensalgs- ogskjenkestederikkeharvært til stede.Men i
merknadertil alkohollovens§ 1-7cheter det bl.a.at disselikevelhar ansvaret for at utøvelsenav
bevillingener forsvarligogsånår de ikkeer til stede.

TilsvarendemerknadervedrørendeVillaItaliableogsåanmerketvedforrigekontroll, jfr. vedlegg.

Vurdering
Bevillingshavernevil ellersbli tilskrevetetter vanligprosedyre.Hvordet er dokumentertavvik/mangler
vedrørendeIK-systemetvil det bli gitt en innskjerpetfrist for dokumentasjonpåat systemeter i orden.
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Rapporterfra salgs- ogskjenkekontrollerutført den13.08.11og14.08.11tastil etterretning.
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