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Kommunestyret

Tilstandsrapport grunnskole 2012

Rådmannens forslag til vedtak

Tilstandsrapport 2012 for grunnskolen i Inderøy tas til orientering.

Vedlegg
1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Inderøy 2012

Bakgrunn

Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i 
opplæringen. Rapporten skal behandles politisk.

Vurdering

Rådmann velger å rapportere på lokale målsettinger i tilstandsrapport 2011, samt etter diagram lagt 
opp i rapporteringsmal fra Utdanningsdirektoratet.

Konklusjon

Tilstandsrapporten for 2012 legges fram for politisk behandling
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Mandag 26. august, 2013 

Tilstandsrapport for 

grunnskolen i Inderøy 

kommune 2012 
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 årlig 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 omhandle 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 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. 
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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, innholder 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 første 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 ellers 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 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. 

Merk: Denne versjonen av tilsynsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som ikke 
finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk. 
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Innhold 
For å oppdatere innholdsfortegnelsen, markerer du denne setningen - så klikker du F9.  
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1. Sammendrag 
Rådmannen velger en rapport for 2012, med fokus på måloppnåelse i forhold til mål satt i 
tilstandsrapporten 2011. 
 
Inderøy kommune vil august 2013 behandle kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy 2013 -2017. Denne 
planen vil for framtida være et viktig styringsdokument i arbeidet for å utvikle kvaliteten på vårt 
skoletilbud -jfr. også vår visjon "Best -I lag" 

 
Tilstandsrapporten 2012 forteller oss fakta om dagens nivå. 
Det er et mål for Inderøy kommune å beholde lærertettheten på et nivå som i dag. 
Et godt læringsmiljø er avgjørende både for elevenes trivsel og læring. Alle skolene skal jobbe 
systematisk med læringsmiljø og mot mobbing i grunnskolen i Inderøy. 
 
Inderøy kommune har i 2012 nådd sitt mål om å forbedre summen på grunnskolepoeng. Vi ligger nå på 

40,7. Dette er bedre enn landsgjennomsnittet og bedre enn kommunene forøvrig i Nord Trøndelag. 
  

I kvalitetsplan for grunnskolen beskriver vi en innføring av arbeidsformen Vurdering for læring. Denne 
arbeidsformen skal ivareta hver enkelt elev på det viset at eleven blir satt bedre i stand til å nå sine 
kompetansemål, og at enkelteleven motiveres og strekker seg for bedre resultater. 
 
Lesing er en helt grunnleggende ferdighet for å mestre skole og arbeidsliv. Lesing gjelder for alle fag og 

på alle trinn. Inderøy kommune har kjørt et leseopplæringsprosjekt på Sakshaug skole, som nå skal 
implementeres i hele grunnskolen i Inderøy. Vi har for skoleåret 2013/14 satt av ressurser til 
prosjektledelse, og vil ved utgangen av skoleåret 2013/14 ha på plass en lokal plan for leseopplæringa i 
Inderøy kommune. 
 
Inderøy kommune har og skal ha store ambisjoner for skolen, jfr vår overordnede visjon. Vi må ha som 

en absolutt målsetting og være på eller over landsgjennomsnittet når det gjelder resultater i nasjonale 
prøver, karakterer og grunnskolepoeng. Dette skal ivaretas gjennom ledelse fra skoleeier, 
virksomhetsledelse og klasseledelse. Vurdering for læring skal også bidra til at vi får en bedre 
vurderingspraksis og et godt læringsmiljø. 
 
Fra skoleåret 2014/15 skal vi delta i ungdomsskolesatsingen Gnist, regning og skriving vil her bli 

fokusområder. 
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2. Hovedområder og indikatorer 
 

2.1. Elever og undervisningspersonale 

Om Elever og undervisningspersonale 

Utdanningsdirektoratet anbefaler 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) 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1-7 trinn ned på skolenivå. 

2.1.1. Antall elever og lærerårsverk 

Antall elever 

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. 

Årsverk for undervisningspersonale 

Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til 

undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. 

Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet 

og 656 timer på ungdomstrinnet. 

I denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. 

 

 

Lokale mål 
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 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

 Talet på elevar     907 

 » Årsverk for undervisningspersonale     92,8 

Inderøy kommune skoleeier, Grunnskole 

http://skoleporten.udir.no/?KvalitetsrapportId=a70de154-ea43-47ad-bb66-7c9b29d58487&IndikatorsettInstansId=b9c43a27-71f9-42b1-8400-7bf7f29fcba0&EnhetsId=997391853&KapittelId=8dda4d8b-9b77-417c-aca7-c62af5322d19&UC=kvalitetsrapport%2fvurderindikatorsett&indikator=185#rapport
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Vurdering 

Inderøy kommune sin målsetting har et langsiktig perspektiv. 

I 2012/13 har vi hatt en økning på elevtallet. Dette er ikke noe vi kan ta for gitt i et framtidsperspektiv. 
Elevframskriving fram mot 2020 viser en ganske dramatisk nedgang i elevtall, det er derfor viktig å jobbe 
aktivt i forhold til bolyst, samt framstå som en attraktiv oppvekstkommune. 
 
Diagrammet får ikke fram tallet på elever og sum beregnede årsverk for undervisningsperonalet. 
Det presenteres derfor i eget diagram her; 

Tallet på elever 2004/05   2005/06   2006/07  2007/08    2008/09   2009/10   2010/11   
2011/12     2012/13 
                                928           914          896         868           857          856          
870            861           902 
 

Sum beregnede      82               86            84           79           76              84            85            
93,3          92,8 

årsverk for 
undervisningspersonale 
 
Vi har en nedgang i elevtall fra 2005, av dette diagrammet ser vi ikke en dramatisk nedgang i 
elevtall,dette vil bli videreført i årene som kommer. I arbeidet med kommunedelplan oppvekst må vi ta 
innover oss elevtallsframskriving spesielt. Den viser som sagt nedgang i elevtall. 
Beregnede årsverk for undervisningspersonale er fortsatt høy, vi har ikke hatt en nedgang i årsverk som 

tilsvarer nedgangen i elevtall. Fra skoleåret 2013/14 vil det være endringer, med særlig omstilling ved 
Mosvik skole. 

2.1.2. Lærertetthet 

Lærertetthet 1.-7. trinn 

Indikatoren 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 spesialundervisning 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 mellom 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 
I tilstandsrapporten 2011 ble det fremhevet at det er en politisk intensjon å holde gruppestørrelsen på 

under 12 på barnetrinnet og under 14 på ungdomstrinnet. 
Dette holder vi fast. 
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Inderøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2012-13 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Vurdering 

På barnetrinnet er lærertettheten høyere - uansett hvilken gruppe vi sammenligner oss med. 
 
For ungdomstrinnet ligger vi likt gjennomsnitten på det nasjonale nivå, men lærertettheten er lavere enn 
kommungruppen vi sammenligner oss med, samt også lavere enn lærertettheten på ungdomstrinnet i 

Nord Trøndelag. 

2.2. Læringsmiljø 

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 

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 
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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 
Vurdering for læring skal bidra til at elevene i Inderøy kommune skal gi lærerne sine bedre vurderinger 
enn landsgjennomsnittet. 

  

 

 

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

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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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 ligger forholdsvis jevnt i sammenligning med de andre kommunene i Nord- Trøndelag, de som er i 
samme kommunegruppe som Inderøy, og med landsgjennomsnittet. 

 
Økt trivsel med lærerne vil sannsynligvis bedre læringsutbytte, Inderøy kommune strekker seg derfor for 
å nå vårt lokale mål. 

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 
Nulltoleranse for mobbing.   
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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 

Inderøy kommune forholder seg til regjeringens manifest mot mobbing. Alle skoler har sine lokale planer 

i arbeidet mot mobbing. 
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Gjennom elevunderøkelsen 2012 fikk vi avdekket noen fakta om opplevelsen av mobbing i grunnskolen i 
Inderøy. 
Skoleeier og en skole skal delta på samling i regi av Fylkesmann i Nord Trøndelag for å følge opp dette. 

2.2.3. Faglig veiledning 

Indeksen viser i hvilken 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. 

 

Lokale mål 
Inderøy kommune har i perioden 2013 -2017 satsing på arbeidsformen Vurdering for læring. Dette skal i 
perioden bidra til at vi skal ligge godt over landsgjennomsnittet på veiledning.  

 

 

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

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

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Vurdering 

Det er er grunn til å reflektere over hvorfor vi ligger dårligere an skoleåret 2012/13 på veiledning. Dette 
er en indikator på at vi må intensivere arbeidet med veiledningskompetanse hos lærerne. Satsingen på 

vurdering for læring vil bidra til at vår kompetanse øker på dette området,satsing på virksomhetsledelse 

og klasseledelse skal også bidra i denne sammenheng. 

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. 

 

Lokale mål 
Inderøy kommune har som mål at alle elever skal oppleve høy grad av mestring og trivsel med 

skolearbeidet, jfr. Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy.  
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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 

Inderøy kommune scorer på gjennomsnittet på denne indikatoren. 

 
Med videreutvikling av  arbeidsformen Vurdering for læring er målet og ytterligere forbedre score på 
denne indikatoren - både absolutt og relativt. 

2.2.5. Faglig utfordring 

Indeksen viser elevenes opplevelse av faglige utfordringer i skolearbeidet. 
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Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. 

 

Lokale mål 
Elevene i Inderøy skal oppleve at de får faglige utfordringer.  
 

 

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

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Inderøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på trinn 
Offentlig | Begge kjønn | Periode 2011-12 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Vurdering 
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Inderøy kommune forholder seg til overordnede mål om motivasjon og mestring. 

Elevene skal få faglige utfordringer som bidrar til at de strekker seg. 

2.3. Resultater 

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 

 standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk 

 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 lesing 5. trinn 

Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 

grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 

1. finne informasjon 

2. forstå og tolke 

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

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 
Inderøy kommune skal stabilisere seg på et nivå over landsgjennomsnittet i engelsk, lesing og regning. 

Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy beskriver på hvilket nivå vi skal strekke oss.  
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Vurdering 

Inderøy kommune har færrest elever i Nord Trøndelag på nivå 1, også lavere enn landsgjenomsnittet. Vi 
har flest på nivå 2, og høyest prosentvis i Nord Trøndelag. Vi har noe å strekke oss etter for å få flere opp 

på nivå 3. 

2.3.2. 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 kompetansemål 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 mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Inderøy kommune har som mål å ligge over nasjonalt snitt i nasjonale prøver.  
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Vurdering 

Det er positivt at Inderøy kommune over år har færre elever på nivå 1. 
Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy er tydelig på at vi strekker oss etter flere på "topp" nivå, og at det 
forplanter seg med positivt utslag med færre på de laveste nivåene. 

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 fordeling av elever på 

mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Inderøy kommune skal ligge over nasjonalt gjennomsnitt for nasjonale prøver.  
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Vurdering 

Inderøy kommune har de fleste elevene på nivå 2. 
Vi har også her en utfordring i å strekke flere elever til å nå opp på nivå 3. Prosjektet som er kjørt på 
Utøy skole; "Regning som ferdighet i alle fag" skal være med på å bidra til dette. 
 

Det er positivt at vi har en utvikling over år, med færre elever på nivå 1. 

2.3.4. 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 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 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 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 
Inderøy kommune har som mål å ligge på eller over landsgjennomsnittet for nasjonale prøver.  
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Vurdering 

Inderøy kommune har fortsatt for mange elever på nivå 1 og 2. 
Utfordringen ligger også i å strekke elever fra nivå 3 opp på nivå 4 og 5. Særlig opp til nivå 5. 

2.3.5. Nasjonale prøver engelsk 5. 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 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 

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 
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Vurdering 

Inderøy kommune er på god vei i leseopplæringen. Men vi er ikke i mål. Leseopplæringsprosjektet, som 

har vært gjennomført på Sakshaug skole skal implementeres i hele grunnskolen i Inderøy, å bidra til 
bedre resultater på nasjonale prøver. 

Vi har ennå alt for mange elever liggende på nivå 1, og alt for få elever på nivå 3. 

2.3.6. 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 kompetansemål 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 

 forstå 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 
Inderøy kommune har som mål å ligge på eller over landsgjennomsnittet for nasjonale prøver.  
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Vurdering 

Vi har for mange på mestringsnivå 1 og 2. Stort potensiale å få opp på nivå 4 og 5, særlig nivå 5. 
Satsing på Vurdering for læring skal bidra til dette. 

2.3.7. Karakterer - 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: 

 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse 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. 

 

Lokale mål 
Inderøy kommune skal minst ligge på, helst over, nasjonalt nivå når det gjelder karakterer i 
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Vurdering 

Vi scorer dårligere enn målsettingen på Norsk hovedmål examen, 2,8, samt på matematikk skriftlig 
examen 3,0 og matematikk standpunkt 3,4. 
Vi skal opp på nasjoanlt nivå, og helst over. 
Leseopplæringsprosjektet og satsingen på Vurdering for læring skal bidra til dette. 

2.3.8. 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. 
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Lokale mål 
Inderøy kommune skal ligge på eller over nasjonalt snitt når det gjelder grunnskolepoeng.  
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Vurdering 

I 2011 var Inderøy kommune sitt lokale mål at vi skulle ligge over 40 i grunnskolepoeng. 
I 2011-12 ligger vi på 40,7 
  

2.4. Gjennomføring 

Om Gjennomføring 

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 
Det er et mål at elever i Inderøy kommune skal være motiverte til å gjennomføre videregående skole.  
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Vurdering 

Det er ikke mulig å få opp % tall for 2012. 
Det kommer opp at tallet er untatt offentlighet,. 
Skoleeier vil komme tilbake til dette når tallet er kjent. 

2.5. Eget kapittel 

Om Eget kapittel 
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3. System for oppfølging (internkontroll) 
I august 2013 vil kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy behandles politisk. 
Den er en delplan i vårt plansystem og ivaretar at kvalitetsarbeid er en kontinuerlig prosess i grunnskolen 
i Inderøy. 
Kvalitetsplan vedtas for perioden 2013 2017. 
 
Det er i hovedsak to fokusområder i vårt utviklingsarbeid som ivaretar forbedring av kvalitet; 

1. Elevens læringsutbytte 
2. Ledelse i skolen på alle nivå, skoleeier, virksomhetsledelse, klasseledelse. Arbeidsformen vurdering for 
læring. 
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4. Konklusjon 
Inderøy kommune ligger over landsgjennomsnittet i grunnskolepoeng. 
Allikevel kan vi klart se i tilstandsrapporten at vi har  forbedringsmuligheter i kvalitetsarbeidet. 
 
Kommunen har et klart mål om å få flere elever opp på et høyere nivå. Vi har for mange elever på 
gjennomsnitten. Dette utfordrer oss på arbeidet med vurderingspraksis. Det er sannsynlig at vi har flere 
elever med et større potensialet på økt læringsutbytte enn de faktik får. 

Satsing på god skoleledelse, leseopplæring og vurdering for læring skal bidra til at vi når våre 
målsettinger. 
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Hovedutvalg Folk 45/13 27.08.2013

Kommunestyret

Kvalitetsplan grunnskole 2013 - 2017

Rådmannens forslag til vedtak:

Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy godkjennes med følgende merknader som følges opp og legges 
inn i planen.

 Tabellen side 8 bygger på resultater vi ser i tilstandsrapporten for grunnskolen i Inderøy 2012. 
Det vil være naturlig at vi tar inn formuleringer fra tilstandsrapporten som forklarer hva tallene 
uttrykker. Forskjellen på skalaen barnetrinn 1 – 3 og ungdomstrinn 1 -5, for begge trinnene er 
høyeste tall beste score.

 Internasjonalt arbeid bør tas inn som eget punkt i kvalitetsplan.

 Det må beskrives konkret at innsatsområder som er beskrevet i kvalitetsplan skal bidra til å nå 
nivået som tabellen uttrykker. Virksomhetsplan for den enkelte skole skal være enda mer 
konkret på hvordan dette ivaretas på den enkelte skole.

 Kommunestyrets rolle synliggjøres tidligere og tydeligere i dokumentet.

 I innledningskapitlet – eller tilsvarende – refereres overordnede visjoner og verdier, jfr. nylig 
vedtatt samfunnsplan.

Vedlegg
1 Kvalitetsplan grunnskolen i Inderøy 2013-2017 - høringsdokument
2 Fagforbundet - uttalelse Kvalitetsplan for grunnskolen 2013-2017
3 SU Sakshaug skole - Uttalelse kvalitetsplan grunnskole
4 Utdanningsforbundet - høringsuttalelse
5 Inderøy ungdomsskole - høringsuttalelse
6 Rådsorgan Sandvollan - høringsuttalelse



Bakgrunn

Grunnskolen i Inderøy skal ha sin egen kvalitetsplan. Kvalitetsplanen er en delplan/temaplan under 
Kommunedelplan oppvekst 2014 -2025. Denne vil bli fremmet til behandling i 2014 i henhold til 
kommunens planstrategi. Det tas nødvendig forbehold for at kvalitetsplanen naturlig vil kunne bli 
justert i forhold til denne.

I saksforberedelsen til Hovedutvalg folk i mai ble det presisert at det er viktig å få på plass et 
styringsdokument som bidrar til utvikling i kvalitetsarbeidet i grunnskolen i Inderøy.

Vi har hatt kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy 2013 -2017 ut til høring, og fem instanser har levert 
sine høringssvar. Fagforbundet i Inderøy, Utdanningsforbundet i Inderøy, samarbeidsutvalget på 
Sakshaug skole, samarbeidsutvalget på Inderøy ungdomsskole og samarbeidsutvalget på Sandvollan 
skole

Vurdering

I hovedsak gir alle høringsinstanser sin tilslutning til at Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy vedtas.
Fagforbundet i Inderøy mener dette er en god kvalitetsplan som ivaretar elevene og deres faglige 
rettigheter gjennom å sette fokus på viktige saker som kvalitet i opplæring, resultatmål og 
utviklingsmål. 

Utdanningsforbundet gir uttrykk for at planen er oversiktlig og med klare målsettinger.
Samarbeidsutvalget ved Sakshaug skole har ingen merknader til planen.

Høringssvarene gir videre innspill vi tar med i vurderingen.

Fagforbundet påpeker at det er viktig at en gjennom god ledelse evner å se alle ansatte og at alle 
ansatte gis samme muligheter til å utvikle seg og øke sin kompetanse. Fagforbundet er av den 
oppfatning at kvalitetsplan kan bidra til dette, og der gjennom gi elevene i Inderøy de beste 
læringsmuligheter.

Utdanningsforbundet knytter noen kommentarer til planen. Disse kommenteres her;

- Elevsamtale. Under kulepunkt 1, læringsplakaten står det som følger; «gi alle elevene like 
muligheter til å utvikle sine evner og talent individuelt og i samarbeid med andre» Dette skal 
satsingsområdene kvalitetsplanen presenterer bidra til. Arbeidsformen Vurdering for læring 
skal bidra til at kvaliteten i elevsamtalen skal bli bedre. Lærerne i skolen skal skoleres på denne 
arbeidsformen.

- Klasseledelse. Nasjonale prøver er noe som Kunnskapsdepartementet har vedtatt at vi skal 
gjennomføre. De nasjonale prøvene gir et bilde på klasseledelsen, men vil ikke alene gi et bilde 
på kvaliteten. Med bakgrunn i at kvalitet må vurderes kvalitativt og ikke bare kvantitativt vil 
Inderøy kommune ha gjennomgående fokus på kvalitet i ledelse hos skoleeier, hos 
virksomhetsleder og i utøvelsen av klasseledelse. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Inderøy 
2012 sier noe om struktur og rammer rundt gruppene - klassestørrelse og lærertetthet.

- Visjonen «Best – I Lag» Inderøy kommune utarbeider i høst en håndbok for prosedyrer på god 
samhandling for barn og unge. Denne håndboken, sammen med skolering av lærerne og øvrig 
personalet skal sikre at kvaliteten blir bedre i det tverrfaglige samarbeidet. Når det gjelder 
samarbeid med heimen er dette etter opplæringslovens bestemmelser. Et samarbeid mellom 
skole og hjem skal finne sted.



- Personalet. Her vises til egen kompetanseplan som skal utarbeides, samt sentrale og lokale 
arbeidsavtaler.

- Skoleeier. Skoleeier har et ansvar for at vi har rammer som sikret et forsvarlig tilpasset tilbud.

- Læringsmiljøet. Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy presiserer at læringsmiljø står i fokus. 
Både fysisk læringsmiljø og psykososialt læringsmiljø. Når det gjelder fysisk aktivitet og fokus på 
dette i kvalitetsplan kunne dette vært tydeligere, men det sees i sammenheng med 
Folkehelseplanarbeidet og Kommunedelplan Oppvekst som er under arbeid. Inderøy kommune 
har på plass planer for overgang mellom barnehage og barneskole, dette blir ivaretatt på den 
enkelte enhet. Overgang mellom barneskole og ungdomsskole er også sikret gjennom 
prosedyrer for dette. Når det gjelder ønske om felles ukeplaner og retningslinjer for hvordan 
målene i læreplan skal utarbeides, henger ikke dette helt sammen med innføring av 
arbeidsformen; Vurdering for læring. I denne arbeidsformen legges det stor vekt på elevens 
medvirkning for å nå sine kompetansemål. Læreren skoleres på en ny tilbakemeldingskultur, 
både elev og foreldre skal medvirke i denne prosessen. 

- Internasjonalt arbeid bør tas inn som eget punkt i kvalitetsplan, dette er særlig viktig med 
tanke på den internasjonalisering som finner sted i eget land.

- Digital kompetanse. Inderøy kommune har opprettet et eget IKT forum. Forumet består av IKT 
kontakt på hver skole, leder for IKT Inn-Trønderlag og oppvekstfaglig rådgiver som koordinator. 
Forumet skal bidra til at vi høst 2013 får på plass en IKT plan og forumet skal være en pådriver 
for at vi ligger i front på digitalt verktøy og digital kompetanse. 

- Nasjonale prøver. Kommentarene til poenget med nasjonale prøver; « Prøvene skal være en 
naturlig del av opplæringsløpet og et nyttig verktøy for å nå målet, om å gjøre elevene i stand til 
å delta videre i utdanning og arbeidsliv.» På den annen side vil det være nyttig for oss som 
skoleeier å følge resultatene over tid, dette vil gi oss et bilde på hvor vi skal ha fokus å legge inn 
innsats.

- Til kommentarer på budsjett s. 14. Det vil alltid være slik at vi er prisgitt rammene vi har til 
disposisjon. 

Samarbeidsutvalget ved Inderøy ungdomsskole skisserer i fem kulepunkt endringsinnspill.
Disse kommenteres i den rekkefølge de er lagt fram i høringssvaret.

 Tabellen side 8 bygger på resultater vi ser i tilstandsrapporten for grunnskolen i Inderøy 2012. 
Det vil være naturlig at vi tar inn formuleringer fra tilstandsrapporten som forklarer hva tallene 
uttrykker. Forskjellen på skalaen barnetrinn 1 – 3 og ungdomstrinn 1 -5, for begge trinnene er 
høyeste tall beste score.

 Innsatsområder som er beskrevet i kvalitetsplan skal bidra til å nå nivået som tabellen 
uttrykker. Virksomhetsplan for den enkelte skole skal være konkret.

 Gjennom fokus på ledelse hos skoleeier, virksomhetsleder og klasseledelse skal vi sikre at vi 
også kan måle utvikling kvalitativt.

 Konkrete, målbare tiltak som uttrykker hvordan målene i planen skal nås, må sees i
sammenheng med kulepunkt tre. Konkretisering i den enhetens virksomhetsplan, samt i 
prosjektplaner på Vurdering for læring og leseopplæringsprosjektet.

 Psykososialt læringsmiljø er sett i sammenheng med læringsmiljø, og oppfattes som ivaretatt. 
Her vises til tilsyn på Opplæringslovens § 9 a høst 2012, elevens psykososiale arbeidsmiljø. 



Ingen pålegg. Dette området skal ivaretas på den enkelte enhet, samt lokale planer i arbeid mot 
mobbing.

Fra samarbeidsutvalget på Sandvollan har det kommet inn kommentarer på generell del og 
fokusområder.

På spørsmål om hvorfor det ikke er kommet inn satsingsområder til den enkelte skole presiseres 
det at kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy er overordnet virksomhetsplan på den enkelte enhet. 

Det er slik at alt planverk skal ha en gjennomgående tematikk i seg, det vil si at det er en 
forventning om at virksomhetens plan understøtter de satsingsområder kvalitetsplan for 
grunnskolen legger opp til.

 Ambisjonsnivå opp mot satsingsområder er vurdert i forhold til hva som er realistisk innenfor et 
fireårs perspektiv. Det vil være slik at dette er gjenstand for vurdering kontinuerlig i perioden, 
på enhetsnivå og på skoleeiernivå.

 Forklaring til tabell side 8, vil legges inn i tråd med tilstandsrapporten sine forklaringer.

 Gnist er en satsing på ungdomsskoletrinnet. Den har sitt utspring i stortingsmelding nr. 22; 
Ungdomsskolesatsingen. Fra nasjonalt nivå legges det stort trykk på dette arbeidet, og det er 
viktig at Inderøy kommune synliggjør at vi er med på denne satsingen som skal bidra til 
kvalitetsforbedring i ungdomsskolen. Ungdomsskolen ivaretar alle våre elever på 
ungdomstrinnet, det er derfor ikke direkte sammenlignbart med satsinger for øvrig på 
barneskolene.

Av de kommentarer som for øvrig kommer fram fra samarbeidsutvalget på Sandvollan vil det være 
relevant for Inderøy kommune å ha fokus på system retta arbeid. Dette har vi i satsingen på 
vurdering for læring, leseopplæringsprosjektet og i arbeidet med bedre samhandling for utsatte 
barn og unge. Kommunedelplan for oppvekst som er under arbeid vil ivareta denne synliggjøringen.

I ettertid etter at planen ble lagt fram til høring ser rådmannen behov for en klarere referanse til til 
overordnet samfunnsplan og de formuleringer som går på visjon og verdier. Det vil være naturlig at 
alle planer inneholder referanse til disse overordnede føringene.

Til slutt vil det være naturlig å flytte Kommunestyrets rolle fram i dokumentet.

Konklusjon

Se innstilling.
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FORORD

Grunnskolen i Inderøy skal ha sin egen kvalitetsplan. Kvalitetsplanen er en 

delplan/temaplan under Kommunedelplan oppvekst 2014 – 2025. Denne vil bli 

fremmet til behandling i 2014 i henhold til kommunens planstrategi. Det tas 

nødvendig forbehold for at kvalitetsplanen naturlig vil kunne bli justert i forhold til 

denne.

Kvalitetsplanen har vært under arbeid parallelt med Kommuneplanens samfunnsdel 

og vil bli sluttbehandlet samtidig.  Utkastet til Kommunedelplanens samfunnsdel har 

vært styrende for innholdet i denne planen. Alt planverk skal være gjennomgående i 

tematikk.

Kvalitetsplanen skal vise 

retningen skolene i kommunen 

skal gå både når det gjelder 

satsingsområder og 

utviklingsarbeid.

Arbeidsgruppen har bestått av 

rektorkollegiet, og arbeidet har 

vært ledet og koordinert av 

oppvekstfaglig rådgiver.

Rektorkollegiet har hatt Kvalitetsplan som tema på flere møter, og rådmann har vært 

involvert i prosessen. Det har vært drøftingsmøter med arbeidstakerorganisasjonene, 

Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Det har vært drøftingsmøte med Inderøy 

kommunale foreldreutvalg, og planen har vært tema i Hovedutvalg folk.

Dokumentet har vært ute på høring til følgende instanser:

 Utdanningsforbundet

 Fagforbundet

 Inderøy kommunale foreldreutvalg

Inderøy Rådmann

2.mai 2013 Jon Arve Hollekim
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INNLEDNING

Grunnskolen i Inderøy er stadig på jakt etter å bli bedre. I denne prosessen er 

evidensbasert kunnskapspåfyll og erfaringsdeling sentrale elementer. Denne 

arbeidsformen bidrar til å oppfylle visjonen «Best - i lag».

Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy skal primært tilrettelegge for den beste 

ivaretakelse av grunnskolens opplærings-, dannelses- og samfunnsmandat. Til 

samfunnsmandatet hører bidraget til Inderøysamfunnets utvikling, hvor bolyst, 

livskvalitet og næringsutvikling er sentrale begreper. I Kvalitetsplan for grunnskolen i 

Inderøy fastsetter kommunestyret hvilke områder grunnskolen skal ha særlig innsats 

på i planperioden.

Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy skal trekke linjene for det beste opplærings-

og dannelsestilbud til våre elever – i nært samarbeid med hjemmene og andre 

aktører.

Nasjonale	retningslinjer

Grunnlagsdokumentet for opplæringen er lærerplanen, opplæringsloven, nasjonale 

satsingsområder og kommunale føringer. De kommunale føringene som har 

hovedfokus i perioden 2013 -2017 er gitt i denne planen.

I forskrift til opplæringslovens § 2-1 står det:

«skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og 

gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsete i 

Læreplanverket for kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at 

vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene»

I § 2-2 står det:

«Skoleeigaren skal medverka til å etablere administrative system og å innhente 

statistiske og andre opplysninger som trengst for å vurdere tilstanden og utviklinga 

innafor opplæring»

Inderøy kommune forholder seg til det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet;

 Elevundersøkelsen

 Nasjonale prøver

 Nasjonale kartleggingsprøver

 Grunnskolepoeng

 Foreldreundersøkelsen
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I tillegg til å følge det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet ivaretar vi skolebasert vurdering 

på den enkelte enhet. Det innebærer at skolene vurderer etter egen virksomhetsplan og 

gjeldende kvalitetsplan for Inderøy kommune. Arbeidet legges inn i den ordinære drift og 

det vil være en kontinuerlig prosess styrt av enhetsleder/rektor på den enkelte skole. 

Vurderingsarbeidet synliggjøres i Enhetens virksomhetsplan.

Prinsipper	for	opplæringen

Prinsippene for opplæring uttrykker hvorfor det er viktig å imøtekomme kravene i 

opplæringsloven med forskrift, læreplanverkets generelle del og FNs konvensjon om barnets 

rettigheter.

Læringsplakaten sier hva skolen i sitt arbeid skal ivareta i henhold til opplæringsloven og

læreplanverkets generelle del:

Læringsplakaten
Skolen skal:

 gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talent individuelt og i samarbeid 
med andre

 stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet

 stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning

 stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og 
kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse

 legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg 
av utdanning og fremtidig arbeid

 fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter

 stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse

 bidra til at lærere fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge

 sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer
helse, trivsel og læring

 legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes
medansvar i skolen

 legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte
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VISJON

”Best	– i	lag”

Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy legger til grunn Inderøy kommune sin visjon.

Inderøy kommune sin visjon er: ”Best – i lag”.

Visjonen innebærer fokus på evnen til vekst for seg selv i samarbeid og samhandling med andre.

Undervisning er å være profesjonell blant mange og deltagende i fellesskapet. Skolen er en 

kunnskapsbasert organisasjon, den har profesjonelle kunnskapsmedarbeidere som viser omsorg og 

skaper det beste oppvekst- og læringsgrunnlaget for våre barn og unge.

Verdigrunnlag	og	ambisjoner

Verdier

Verdier er de små, men viktige begrepene som skal kjennetegne og gjennomsyre organisasjonen 

Inderøy kommune.  De skal være med på å drive oss mot visjonen ”Best – i lag”.

Verdier er noe som er viktig for oss, og som ligger til grunn for de valg vi tar. Verdiene skal si noe om 

hvordan vi ønsker å fremstå som kommune og tjeneste overfor våre brukere. De må også 

gjennomsyre det etiske aspektet ved vår profesjonsutøvelse.

Verdiene som grunnskolen i Inderøy skal jobbe etter er:

Raushet – Åpenhet – Respekt

For å nå våre ambisjoner legger vi til grunn at vi tar initiativ til utviklingsarbeid, at vi har 

evnen til nytenking og skaper engasjement.

Ambisjoner	for	Inderøyskolen

Grunnskolen må omsette visjon og verdier til praksis i skolehverdagen. Gjennom å definere felles 

ambisjoner, får vi satt ord på det vi ønsker å oppnå for barn og unge framover.

 Vi har et helhetlig oppvekstområde.

 Vi vektlegger det 18-årige dannings og utdanningsløpet.

 Vi har god kompetanse, og skal sikre at våre ansatte har et høyt faglig nivå.

 Vi gir elevene gode vilkår for medvirkning i egen læring.

 Vi legger til rette for at elevene får et best mulig læringsutbytte, - og har høye ambisjoner på 

elevenes vegne.
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 Vi bidrar til at barn og unge får gode sosiale og kulturelle opplevelser, og har et trygt, 

forutsigbart oppvekstmiljø.

 Vi involverer foreldre for å skape et godt samarbeid og god samhandling rundt elevenes 

læringsmiljø.

 Vi er stolte over å være en del av oppvekstkulturen Inderøy, - både elever, ansatte, foresatte 

og politikere.

For å leve opp til ambisjonene for Inderøyskolen, har vi valgt oss ut følgende gjennomgående 

fokusområder:

 Ledelse

 Læring og læringsmiljø 

Innenfor rammen av de gjennomgående fokus- og satsningsområder vil skolene ha egne 

delsatsninger. Denne satsingen synliggjøres i enhetens virksomhetsplan.

KVALITET	I	OPPLÆRINGEN

Kvalitet er helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille 

uttalte og underforståtte behov (ISO 9000).

Elever, foreldre, lærere, skoleledelse, kommuneadministrasjon og skoleeier har klare 

forventninger til grunnskolen i Inderøy.  Det forventes at opplæringen skal utvide barn og 

unges evner til erkjennelse og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltagelse. 

Opplæringen skal ha så høy kvalitet at elevene etter endt skolegang skal stå godt rustet til å 

møte livets oppgaver og utfordringer. Elevene skal bli flinke til å ivareta seg selv og sitt liv. 

Grunnskolepoeng, nasjonale prøver og brukerundersøkelser gir oss et bilde av nivået på 

kvaliteten i Inderøyskolen. Resultatene er gjenstand for vurdering av videre innsatsområder i 

grunnskolen. Resultatene vil bli drøftet i dialogmøter med skoleeier, en gang i året.

Det statlige kvalitetsutvalget (Søgnen-utvalget) opererer med tre kvalitetsområder som hver
for seg og i god samhandling er viktige for å sikre god kvalitet i opplæringen:

Strukturkvalitet handler om rammevilkårene i skolen og Prosesskvalitet handler om

arbeidsmåtene i skolen. 

Prosess- og strukturkvalitet er forutsetninger for å kunne nå måloppnåelsen.

Det endelige mål handler om Resultatkvalitet, det gir oss et bilde av læringsutbyttet i skolen.



8

Resultat	og	utviklingsmål

Det er viktig å ha mål og ambisjoner 

på kommunenivå, men skolene skal 

først og fremst ha fokus på egen 

utvikling.

Målingene som legges til grunn i 

denne planen er de første målingene 

gjort i grunnskolen i 1756 Inderøy.

Nasjonale	prøver,	eksamen	og	grunnskolepoeng

Mål Resultatmål

Indikatorer Ambisjonsnivå

Dagens nivå 2014 2017

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

Nasjonale prøver:
Lesing 5. trinn
Regning 5.trinn
Engelsk 5.trinn
Lesing 8.trinn
Regning 8.trinn
Engelsk 8.trinn
Lesing 9.trinn
Regning 9.trinn

Skriftlig eksamen:
Norsk hovedmål
Matematikk
Engelsk

Grunnskolepoeng

1,8
1,8
1,8
3,0
2,8
2,7
3,3
3,4

3,0
2,8
3,9

40,7

2,0
2,0
1,9
3,1
3,0
2,9
3,4
3,5

3,1
3,0
4,0

41

2,2
2,2
2,0
3,3
3,1
3,0
3,5
3,6

3,3
3,2
4,2

42
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SATSNINGSOMRÅDER	I	PLANPERIODEN

Bakgrunn	og	valg	av	fokusområder

Oppvekstprogrammet	i	Nord	Trøndelag

Oppvekstprogrammet i Nord Trøndelag vil være en rammebetingelse – en forutsetning for vårt 

arbeid i grunnskolen i Inderøy.

Oppvekstprogrammet er et samarbeid mellom samfunns- og næringsliv i Nord – Trøndelag, og har 

som hovedoppgave å se hele oppvekstløpet i sin helhet. Programmet sin tidsramme er 2011 -2021.

Inderøy kommune har etablert en dialog med Nord Trøndelag fylkeskommune og Hint for å dra 

veksler på det arbeidet Oppvekstprogrammet i Nord Trøndelag har regi på.

I vår kvalitetsplan for grunnskolen bekrefter vi fokus på det 18-årige dannelses/utdanningsløpet. 

I Nord-Trøndelag skal barn og unge gis en oppvekst som motiverer til utdanning og deltakelse i 

samfunns- og arbeidsliv. I Inderøy kommune handler dette om tydelig politisk styring, god ledelse og 

læring, og samhandling mellom et samfunns- og næringsliv som tar barn og unge på alvor. På denne 

måten skaper vi oppslutning om et felles oppdrag med felles ansvar.

Kvalitetsplanen legger rammene for de satsningsområdene som grunnskoleområdet i Inderøy 

kommune har valgt. Planen er en beskrivelse av de felles satsningsområdene som skal kjennetegne 

alle skolene i kommunen. I tillegg har den enkelte skole sin lokale profil som synliggjøres i 

virksomhetsplanene.

En kvalitetsplan innebærer at satsningsområdene skal følges opp gjennom prosedyrer som skal gi oss 

resultat som vi kan evaluerer på gitte tidspunkt. For å nå målene er det en forutsetning at enhetene 

arbeider som lærende organisasjoner på en slik måte at arbeidet er systematisk og målretta for å nå 

de resultatmål en har satt seg.
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Fokusområde	ledelse
 Skoleledelse

 Klasseledelse

 God samhandling for barn og unge

Skoleledelse

Målsetting Skolene i Inderøy har en tydelig ledelse som ivaretar den lærende 
organisasjon

Innsatsområder  Ivaretar gode strukturer som kontinuerlig evaluering og videreutvikling 
av egen organisasjon

 Har gode rutiner for å gi elevene tilpasset opplæring

 Følger opp sentrale og kommunale mål i Kunnskapsløftet

 Sikrer gode tiltak for kompetanseheving og ivaretakelse av personalet

 Sikrer god ressursutnyttelse

 Sørger for iverksettelse og gjennomføring av skolebasert vurdering

 Sørger for å ha gode rutiner for samarbeid med heimer og rådsorgan

Resultatmåling  Medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser

 Følge opp vurdering i skolen

 Elevundersøkelsen

 Foreldreundersøkelsen

 Budsjett og regnskap

Klasseledelse

Målsetting Skolene i Inderøy har tydelige ledere og forbilder i klasserommet 

Innsatsområder  Har god relasjonskompetanse

 Leder klassen på en strukturert, vennlig og tydelig måte

 Sørger for at elevene er trygge og trives på skolen

 Legger til rette for et godt læringsmiljø

 Har god tilbakemeldingskultur med vurdering for læring

 Er aktivt deltagende i skolens kvalitetsarbeid

 Har god samhandling med kollegaer og i heim-skole samarbeid

 Følger opp felles vedtak 

Resultatmåling  Nasjonale prøver/kartleggingsprøver

 Underveisvurdering

 Elevsamtalen

 Foreldresamtalen

 Kollegabasert veiledning

God samhandling for barn og unge

Målsetting Inderøy kommune har god kommunikasjon med foreldre, foresatte og 
andre samarbeidspartnere for å sikre god samhandling for våre barn og 
unge

Innsatsområder  Legger til rette for gode samhandlingsarenaer

 Har god struktur på møter der flere tjenester samhandler

 Har god kommunikasjon med brukerne av tjenestene

 Ivaretar tidlig innsats og forebygging

Resultatmåling  Færre barn med behov for hjelpetiltak

 Færre barn/elever med behov for spesialpedagogisk undervisning
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Fokusområde	læring og	læringsmiljø
Vi har valgt ut følgende områder vi skal ha felles satsning innenfor:

 Læringsmiljø

 Vurdering for læring

 Leseplan

 Digital kompetanse

Læringsmiljø

Målsetting Skolene i Inderøy har et positivt skolemiljø som fremmer læring

Innsatsområder  Har et trygt og godt psykososialt skolemiljø

 Har nulltoleranse for mobbing

 Har kompetente lærere og assistenter som ser og ivaretar elevene

 Tilrettelegger for fysisk aktivitet i skoletiden

 Har gode skolebygg som fremmer helse og trivsel

 Har et godt og tett samarbeid med heimene

 Har god overgang barnehage – grunnskole, grunnskole - videregående 
skole

 Har foreldreskole i 1.klasse

 Gir elevene mulighet for medvirkning i egen skolehverdag

 Deltar i Nær Ung, bidrar til å skape næringsutvikling og nye bedrifter 
etablert av ungdom.

 Deltar i Ungt entrepenørskap, Gir barn og ungdom forståelse for 
betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet

Resultatmåling  Elevundersøkelsen

 Foreldreundersøkelsen

 Elevsamtale

 Foreldresamtale

Vurdering for læring

Målsetting Skolene i Inderøy har vurderingskompetanse 

Innsatsområder  Alle lærerne i Inderøy er gjort kjent med og kan systemet for 
underveisvurdering

 «Vurdering for læring»

 Skolene har gode rutiner for underveisvurdering og sluttvurdering

 Lærerne bruker Oppad som verktøy for dokumentasjon

 Vurdering for læring innarbeides som metode i læringsarbeidet

 Målene i læreplanen gjøres kjent for elevene og foreldrene

Resultatmåling  Underveisvurdering/sluttvurdering

 Elevsamtalen

 Foreldresamtalen

 Medarbeidersamtalen
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Leseplan

Målsetting Alle skolene i Inderøy har en aktiv leseplan innen 2015

Innsatsområder  Har gode rutiner for overgangen barnehage til skole

 Har system for tidlig innsats når det gjelder barns språkutvikling og 
leseferdighet

 Har fokus på leseutvikling i samarbeid med foreldrene

 Ivaretar tidlig innsats for elever som har behov

 Viderefører og forbedrer rutinene for oppfølging av enkelt elever

 Har gode rutiner for gjennomføring, tilbakemelding og oppfølging av 
kartleggingsprøver og nasjonale prøver

 Alle lærere i alle fag har ansvar for leseopplæringa

 Innøver lesestrategier på alle trinn

Resultatmåling  Elevsamtalen

 Kartlegging/nasjonale prøver/eksamen

 Medarbeidersamtaler

Digital kompetanse

Målsetting Skolene i Inderøy har felles lokal læreplan i IKT

Innsatsområder  Har gode tekniske IKT-løsninger

 Har god kompetanse på bruk av IKT

 IKT inngår som en naturlig del av læringsarbeidet

 Elevene får kompetanse om nettvett, kildekritikk og bevissthet rundt 
bruk av sosiale medium

 Elevene bruker digitale verktøy i læringsarbeidet for å nå 
kompetansemåla i læreplanen

 Læringsplattformen It’s learning brukes aktivt på alle skoler

 Alle skolene har en IKT-veileder, og disse danner et nettverksforum

Resultatmåling  Kartleggingsprøver 

 Elevundersøkelsen
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Gnist,	spesielt	for	ungdomsskolen
For første gang på 40 år har en regjering lagt fram en egen melding om ungdomstrinnet. I oppfølging 

av St.meld. 22 (2011-2012) Motivasjon-Mestring-Muligheter på Ungdomstrinnet er det utarbeidet en 

egen strategi; « Strategi for Ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring – Felles satsing 

på klasseledelse, regning, lesing og skriving,» for gjennomføring av prioriterte tiltak. Det sentrale 

budskapet i denne strategien er at et mer praktisk, variert, relevant og utfordrende ungdomstrinn 

skal øke elevenes motivasjon og læring.

Strategien skal gjelde i fem år, fra skoleåret 2012 -13 til 2016-17. Skoleåret 2012 -13 ble det 

gjennomført en pilotering av tiltakene, og fra skoleåret 2013-14 skal tiltakene i strategien tre i full 

kraft. Inderøy kommune har meldt seg på i pulje 2 i Nord- Trøndelag, det vil si med oppstart 2014-

2015 og vi vil være i «klynge» med Levanger og Verdal i dette arbeidet. Vår deltakelse er knyttet til 

Gnist Nord-Trøndelag ved Fylkesmannen.

Kompetanseutviklingen skal skje gjennom skolebaserte utviklingstiltak (skolebasert 

kompetanseutvikling) og gjennom lokalt utviklingsarbeid.

Gnist er et partnerskap mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og de mest sentrale partene innenfor 

skolesektoren i Norge. Det er et partnerskap for en helhetlig lærerstasing.

Gnist-partnerskapet arbeider for:

- Økt status for lærerne

- Økt kvalitet i lærerutdanningene

- Økt kvalitet i lærerprofesjonen

- Økt kvalitet i skoleledelsen

- Økt rekruttering til læreryrket og lærerutdanningene

Det er en spennende satsing med tanke på at det skal bringe med seg at skoleledere og lærere på 

mange områder skal endre praksis, både individuelt og i fellesskap på skoler.

SYSTEM	FOR	RAPPORTERING,	EVALUERING	OG	RULLERING

Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy vedtas for planperioden 2013 -2017. Planen vil som 

innledningsvis sagt justeres noe når kommunedelplan oppvekst er vedtatt. Planen skal bidra 

til at kvaliteten på opplæringen i grunnskolen i Inderøy videreføres og bedres.

Kvalitetsplanen skal bidra til at grunnskolen blir best i lag og når målene i planen. 

Resultatene vil bli gjort kjent for elever, foreldre og politikere. Planen blir drøftet med 

skoleeier på slutten av hvert skoleår.

Grunnskolen i Inderøy vil søke mot forsknings- og kompetansemiljø som kan bistå i faglig 

utviklingsarbeid i jakten på og stadig bli bedre.
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KOMMUNESTYRETS	ROLLE

- Oppfølging

Som skoleeier har kommunestyret ansvaret for at kravene i opplæringsloven og dens 

forskrifter blir oppfylt.

Et av kravene er et det skal utarbeides en årlig rapport om tilstanden i 

grunnskoleopplæringen. I Inderøy kommune skal denne omfatte skolebildene med 

nødvendig forklaring, status for oppnåelse av målene i kvalitetsplanens satsingsområder 

samt andre mål som gjelder for skolens virksomhet.

Rådmann legger fram rapporten til drøfting i første kommunestyremøte på høsten.

-Økonomi

Gjennomføring av denne planen forutsetter budsjettmessige bevilgninger som samsvarer 

med skoleeiers forventninger til kvalitet i skolen.

-Evaluering

Evaluering av planen finner sted våren 2017
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Høring:Kvalitetsplanforgrunnskolen2013-2017

Fagforbundet Inderøy har behandlet dokumentet «Kvalitetsplan for grunnskolen 2013-2017»
ved utsendelse til alle tillitsvalgte på arbeidsplassen(ATV), medlemsmøte der Rådgiver
oppvekst Heidi Henriksen, orienterte om planen og til sist i styret Fagforbundet Inderøy.
Vi har følgende kommentarer og tilbakemeldinger:

Fagforbundet Inderøy mener dette er en god kvalitetsplan som ivaretar elevene og deres
faglige rettigheter gjennom å sette fokus på viktige saker som kvalitet i opplæring, resultatmål
og utviklingsmål.
God ledelse er viktig i denne sammenheng.
For Fagforbundet Inderøy er det viktig at en gjennom god ledelse evner å se alle ansatte og at
alle ansatte gis samme muligheter til å utvikle seg og øke sin kompetanse. Vi mener at
gjennom dette kan kvalitetsplanen for grunnskolen bidra til å gi elevene i Inderøy de beste
læringsmuligheter.

Fagforbundet Inderøy
sign
Grete Meistad
Leder

Fagforbundet Inderøy

fiVid
Nanna Marit Dyrendal
Hovedtillitsvalgt Inderøy kommune



Ber om at mailen legges på mappe høringssvar kvalitetsplan grunnskole.

mh
HEIDI HENRIKSEN
RÅDGIVER OPPVEKST
TELEFON: 74124282 MOBIL: 92442521
heidi.henriksen@inderoy.kommune.no

Fra: Anne Ulvin [mailto:anne.ulvin@ntebb.no] 
Sendt: 9. juli 2013 14:07
Til: Heidi Henriksen
Emne: Kvalitetsplan grunnskole

Til info: 
Samarbeidsutvalget ved Sakshaug skole har behandlet høringsutkastet til Kvalitetsplan Grunnskole 
2013 – 2017.
Utvalget har ingen anmerkninger til planen.

Mvh Anne Ulvin
Leder for samarbeidsutvalget ved Sakshaug skole 
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Kvalitetsplan, tilbakemelding på høringsrunde fra Utdanningsforbundet Inderøy. 

2013.06.17

Vi finner planen oversiktlig og med klare målsettinger. Det er mange fine intensjoner i 

planen og vi ønsker å påpeke viktigheten av at det er økonomiske rammer for å kunne nå de 

målsetningene som er satt.

Vi ønsker å knytte noen kommentarer til fokusområdene

- Elevsamtale. Dette er noe som nevnes under resultatmåling i de fleste 

fokusområdene. Vi ønsker å få jobbe med området elevsamtale, ressursbruk og 

hvilket innhold en elevsamtale skal ha, dette for at Inderøyskolen skal kunne opptre 

mest mulig likt på de ulike enhetene. Det er utfordringer knyttet til å få nok tid til å 

gjennomføre elevsamtaler i alle grupper og det praktiseres veldig ulikt på enhetene.

- Klasseledelse. Vi er usikre på om nasjonale prøver og kartleggingsverktøy er gode 

redskaper til å måle resultater av god klasseledelse. I tillegg ønsker vi struktur og 

rammer rundt gruppene sånn at det gjør klasseledelse mulig på en lik måte i alle 

enheter.

- Visjonen «Best i lag». I planen finner vi lite om samarbeid mellom etatene. Vi mener 

at en god samhandling mellom skole, helse og barnevern er vesentlig for å oppnå 

gode resultat. Vi ønsker også en mer konkret formulering som tydeliggjør hva som 

menes me begrepet «godt og tett samarbeid med heimene».  Vi ønsker et enkelt og 

lavterskelnivå for skole-heim-samarbeid.

- Personalet. Vi savner noe som omhandler lærernes arbeidshverdag og ønsker en 

felles holdning til tidsbruk og plan for kompetanseheving.

- Skoleledelse. Det er viktig at ledelsen innarbeider rammer som sikrer at tilpasset 

opplæring blir ivaretatt og at det utarbeides rutiner for å følge opp dette på 

enhetene.

- Læringsmiljøet. Vi vil understreke viktigheten av gode skolebygg og trygge 

uteområder. I tillegg vil vi understreke at vi er enige i at kulturelle aktiviteter er 

positivt for læringsiljøet og at det på alle enheter må være konkrete tiltak og utstyr 

knyttet opp mot innsatsområdet fysisk aktivitet. Det må gjøres et holdningsskapende 

arbeid for å ta vare på utstyr og områder og det bør vurderes om det skal opprettes 

en aktivitør-gjeng/ansette andre yrkesgrupper for å kunne jobbe opp mot målene for 

fysisk aktivitet i skolehverdagen. Vi ønsker felles rutiner på enhetene i forbindelse 

med overganger mellom barnetrinn- ungdomstrinn og barnehage. VI ønsker at 

Inderøyskolen har en felles mal på ukeplaner for elevene og vi ønsker felles 

retningslinjer for hvordan målene i læreplan skal gjøres kjent for elever og foresatte.

- Vi ønsker at det tas inn i planen at det skal være internasjonalt arbeid på alle 

enheter, dette i tråd med læreplanen og en del av arbeidet med at Inderøy vil være 

en internasjonal kommune.



- Digital kompetanse. Gode IKT-løsninger er en forutsetning for at utstyr og system 

skal bli benyttet. MASkiner og utstyr må virke etter intensjonene. Vi er positive til at 

IKT skal inngå som en naturlig del av læringsarbeidet, men det skjer veldig ofte at 

utstyr og system ikke virker som det skal og det er lenge å vente på hjelp og støtte. Vi 

ønsker en felles, aktiv IKT-plan og vi ønsker en oppgradering av IKT-kompetansen i 

kollegiet ut fra behov.

- Nasjonale prøver, s 8. Her mener vi det bør framkomme at læringa ikke bør fokusere 

på resultat i nasjonale prøver, «teaching to test», men at nasjonale prøver blir en 

naturlig del av et oppløæringsløp og et nyttig verktøy for å nå målet «gjøre elevene i 

stand til å delta videre i utdanning og arbeidsliv». 

- En av våre klubber har påpekt at det fort blir mange ord som ikke står i sammenheng 

med forventningene på enhetene. Lærere uttaler at de føler seg avspist i budsjettene 

og at voksentettheten vanskeliggjør en forbedret innsats for læring. Ved fådelte 

skoler skjer det at en lærer alene har ansvaret for to eller flere klasser med store 

kunnskapsmessige og emosjonelle sprik. Vi ønsker at det kan settes en standard for 

bemanning og at man ved aldersblanda grupper (fådelte skoler) må være politisk vilje 

til å fravike eventuelle minstekrav om bemanning. VI anser dette som kvalitetssikring 

av elevenes læringsmiljø. Vi opplever at det i utkastet er tatt en form for forbehold 

under økonomi på side 14.

Arbeidet med høringsutkastet har vakt interesse og engasjement hos våre 

medlemmer. Vi forhørte oss tidlig om det var mulig å forskyve høringsfristen da det 

på vårparten er hektisk rundt omkring på skolene og lite tid til sånt arbeid. Da 

rådmannen ikke kunne imøtekomme vårt ønske om forskyving har vi sydd sammen 

vår tilbakemelding ut fra de tilbakemeldinger vi har mottatt fra våre medlemmer. 

Tilbakemeldingene ville vært gjort på et bredere grunnlag om vi hadde fått mer tid, 

men dette er nå det vi har muligheter til å uttale oss om. Om det viser seg at 

høringsfristen likevel skal bli forkjøvet ønsker vi tilbakemelding på dette og kan da 

gjøre et bredere arbeid.

Med ønske om en fortsatt god prosess.

Mvh Tone Westrum, HT, UDF Inderøy





SAK 23/13: Kvalitetsplan grunnskole, høring.

Høringsutkastet var utsendt til alle sammen med innkallingen, slik at alle hadde lest den på 

forhånd.

Thomas startet med å vise en oversikt over kommunens planverk, og hvor denne planen 

kommer inn. Skolenes egne virksomhetsplaner skal i ettertid gjenspeile denne planen.

Videre presenterte han høringsutkastet ved å vise kapittel for kapittel, og åpne for spørsmål 

og innspill. Det var mange spørsmål og oppklaringer i løpet av møtet.

Følgende innspill oversendes fra gruppen:

Generell del:

 Spørsmål rundt hvorfor det ikke er tatt med satsingsområder til de enkelte skolene

 Spørsmål rundt ambisjonsnivå opp mot satsingsområder. Det kunne vært klargjort 

nærmere hvor man vil, slik at det ikke bare blir ord i en plan.

 Det bør følge med en forklaring på tallene / kvalitetsindikatorene for at de skal kunne 

forstås av folk utenfor skolen

Fokusområdene:

 Etterspør mer konkrete tiltak, og at innsatsområdene er mer konkretisert. Som 

eksempel nevnes systemrettet arbeid der blir det spurt etter felles innsatsområde 

som f. eks. LP-modellen.

 Ønsker at planen er tydeligere når det gjelder inkludering, læringsmiljø og sosial 

kompetanse

 Punktene nederst s.10: Resultatmåling: Færre barn med behov for hjelpetiltak og 

Færre barn med behov for spesialpedagogisk undervisning ble diskutert, og ønskes 

omformulert. Slik det står, kan det virke støtende, og de med disse behovene kan 

føle seg uønsket.

 Spørsmål: Når vi skal ha fokus på alt det som står i planen; hvor tar vi fokus fra?

 Kunne planen ha løftet områder som praktisk arbeid, kreativitet, kultur, estetikk, 

fysisk aktivitet, uteliv osv?

 Noen spørsmål rundt ulikt detaljnivå på ulike kapittel. Eks. Hvorfor skal det være et 

eget kapittel om Gnist på Ungdomsskolen? Dette blir på et helt annet detaljnivå enn 

resten. Forslag om at dette blir tatt ut. 

 Om formuleringer av mål og innsatsområder: Kan det stå SKAL HA i stedet for HAR?

 Forslag om at planen blir utsatt for å kunne gjennomarbeide og tydeliggjøre 

satsingsområdene.

Bodil Myhr ref.



Arkivsak. Nr.:

2013/337-3

Saksbehandler:

Solbjørg Kirknes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 46/13 27.08.2013

Rapport fra skjenkekontroller 08.06.13

Rådmannens forslag til vedtak

Rapport fra skjenkekontroller utført 8. juni 2013 tas til etterretning.

Vedlegg
1 Skjenkekontroll Inderøy 08.06.13

Bakgrunn

Hovedutvalg Folk er kontrollutvalg for salg og skjenking av alkohol, jfr. alkohollovens § 1-9
Skjenkekontrollen har i tiden 8. juni 2013 utført slike kontroller. Det ble utført kontroll ved
tre av kommunens elleve skjenkesteder samt arrangement i Muustrøparken (InderøyFest).
Av rapportene går det fram at det ikke er avdekka noen brudd på alkohollovgivningen. 

Vurdering

Bevillingshaverne vil ellers bli tilskrevet etter vanlig prosedyre.

Konklusjon

Rapport fra salgs- og skjenkekontroller utført 8. juni 2013 tas til etterretning.
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