
Notat 16.03.16

Tidsplan for utredning skolestruktur i Inderøy kommune 2016

Utgangspunkt for utredningen:
 Innstilling i hovedutvalg Folk 28.08.14
 Vedtak i Formannskapet 21.10.15
 Budsjettvedtak i kommunestyret 11.12.15
 Finansieringsvedtak den 29. februar

Følgende prosess er lagt til grunn for utredning om skolestruktur 

 Strategisamling rådmannens stab 12.01.16 
 Hovedutvalg Folk og Formannskap 2. og 3. februar: Informasjon om utkast til mandat og 

prosess
 Temamøte med hovedutvalg Folk, rektorgruppa og HTV Utdanningsforbundet og  HTV 

Fagforbundet 19.02.16
 Dialogmøte med ordfører, leder for hovedutvalg Folk, rådmann og representanter fra alle 

skolene ved FAU, SU, tillitsvalgte 29.02.16
 Ass. rådmann gjennomfører samtaler med enhetslederne/rektorene/styrerne om 

utredningen på skole- og barnehagebesøk i februar-mars 
 Innleie av ekstern kompetanse; forenklet anbudskonkurranse, 10.03-05.05 2016
 Møte med ekstern tilbyder (PwC/Telemarksforskning) uke 10 
 Jevnlige møter i adm. styringsgruppe. Første møte 9. mars. Planlagte møter 07.04 og 19.04.
 Møte 1 med arbeidsgruppa 11. mars
 Møte 2 med arbeidsgruppa 12. april
 Møte 3 med arbeidsgruppa 25. april
 Møte 4 med arbeidsgruppa; ekstra ved behov
 Drøftings- og informasjonsmøter med tillitsvalgte etter behov. Mars (HTV-forum) Mai – 

konsekvenser for bemanning m.m. 
 Referansegruppene starter opp med første møte medio mars; før påske. Ansvar 

enhetsleder/rektor.
 Dialogmøte med alle referansegruppene (seks stykker), arbeidsgruppa og styringsgruppa 26. 

april i samarbeid med utreder.
 Leveranse fra utreder 5.mai
 Høringsrunde eller innbyggerundersøkelse 09.05- 24.05
 Ferdigstilling utredning 27.05.16
 Politisk behandling 

o Hovedutvalg Folk og administrasjonsutvalg/formannskap hhv 7. og 8. juni
o Kommunestyremøte 24.juni Vedtak?
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Utredningen vil bli tema på politiske møter, i rådmannens ledergruppe og på rektormøter vinter og 
vår 2016.
Ordfører har, på vegne av politikken, signalisert et behov for noe dokumentasjon/input vedrørende 
kvalitet og kvalitetsbegrepet. Rådmann har i dette notatet samlet en del materiale som kan legges til 
grunn/som et utgangspunkt for dialogen med interessenter/brukere.

KVALITETSBEGREPET

Kvalitet i grunnopplæringen

St.meld.31 (2007-2008) Kvalitet i skolen sier at[mandatet]:

… konkretiseres i formålsparagrafen for grunnopplæringen, den øvrige delen av 
opplæringsloven og forskriftene, herunder læreplanens generelle del, prinsippene for 
opplæringen og læreplanene i fag. Kvaliteten i grunnopplæringen kjennetegnes av i hvilken 
grad de ulike målene for grunnopplæringen i samfunnsmandatet faktisk virkeliggjøres.

Kvalitet i oppvekstsektoren

 Strukturkvalitet: De ytre forutsetningene som lovverk, lærernes formelle kompetanse, 
økonomi, elevgruppas størrelse, lærertetthet, bygninger, utstyr etc.

 Prosesskvalitet: Omfatter virksomhetens indre aktiviteter og handler om kvaliteten på 
relasjoner og prosesser i skolen/barnehagen.

 Resultatkvalitet: Det man ønsker å oppnå med det pedagogiske arbeidet – det helhetlige 
læringsutbyttet. 

Elevenes resultater bygger i stor grad på kvaliteten i prosessene og strukturene.

Vi kan bruke følgende «indikatorer» for kvalitet i utredningen: 

Strukturkvalitet Lærernes og det øvrige personalets formelle kompetanse
Klassestørrelse 
Lærertetthet
Reiselengder for elever
Rekruttering
Lokaliteter/bygningsmassen
Tilgang til spesialrom
Elevtallsutvikling
God ressursutnyttelse 

Prosesskvalitet Lærernes praktiske kompetanse (Klasseledelse mv.) 
Læringsmiljø 
Resultat på Elevundersøkelsen
Psykososialt miljø
Muligheten for faglig samarbeid og utviklingsarbeid

Resultatkvalitet Resultat fra nasjonale prøver i 5./8./9.klasse
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Fra Mulighetsstudiet (Økonomi- og kvalitetsutredning 4. juni 2015, s. 38-39)

Kvalitet

I den generelle delen av læreplanen for grunnskolen står det følgende:
Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre 
utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og 
sitt liv, og samtidig overskudd og vilje til å stå andre bi. 

Kvalitetsplanene for grunnskolen i Inderøy konkretiserer våre kvalitetsmål og sier noe om 
satsingsområder og retning i arbeidet med prosesskvalitet, deriblant faglig utvikling – særlig i 
leseopplæringen, satsingen på tilpasset opplæring, en godt etablert foreldreskole, kulturkompis i 
skolen, tverrfaglig samarbeid, samarbeidsarenaer og partnere. I utkast til Oppvekstplanen som er ute 
på høring, står det blant annet følgende om kvaliteten på tjenestene «… skal bidra til at barn og unge i
Inderøy opplever motivasjon, mestring og læring i samspill med andre barn - og voksne.»

Dialogen med de ulike brukerne og interessentene må være tett og god – og skal kjennetegnes av 
åpenhet, raushet og respekt. Dette kan dokumenteres på forskjellig måter, blant annet gjennom tett 
dialog med skole- og barnehageeier, mellom skole/barnehage og heim, ved fravær av klager, antall 
enkeltvedtak, dokumentert utviklingsarbeid over tid, gode resultater på brukerundersøkelser (elev- 
og foreldreundersøkelsen, medarbeiderundersøkelsen) og nasjonale prøver m.m. 

De fleste forskningsresultater viser er at «den gode lærer» har en sentral rolle i skolen, og det er stor 
grad av enighet blant forskere om at lærerkvalitet er en av de viktigste faktorene når det gjelder 
elevenes læringsutbytte. Vi må tilby skoler som er attraktive over tid.

Det er enklest å måle strukturkvalitet og de delene av resultatkvalitet som avspeiles i (nasjonale) 
prøver eller eksamen. Målbare kvalitetsfaktorer i skolen vil bl.a. være ansattes kompetanse, den 
faglige og pedagogiske, samt resultat fra eksamen, Elevundersøkelsen og nasjonale prøver – og nivå 
grunnskolepoeng (avgang 10 klasse). 

Også når det gjelder prosesskvalitet er noen måleredskaper tilgjengelige., som elevundersøkelsen, 
ståstedsanalyser, eksterne vurderinger og medarbeiderundersøkelser. Viktige kvalitetsfaktorer er et 
trygt psykososialt miljø/fravær av mobbing, et godt skole-heim-samarbeid, godt samarbeid med 
skolehelsetjenesten, gode og hensiktsmessige opplæringsarenaer, fysisk læringsmiljø, større fagmiljø 
som muliggjør stor grad av faglig samarbeid og utvikling - samt erfaringsdeling og erfaringsutveksling, 
fleksibilitet med tanke på utnytting av personalets kompetanse (tilpasset opplæring), lærertetthet, 
god søknad på utlyste stillinger, god struktur og klare rammer m.m. 

Faktorer som kan være vanskeligere å måle er elevens trivsel/trygghet, elevenes mulighet for å 
etablere vennskap (retten til en venn), elevenes opplevelse av å få tatt i bruk evnene sine/få 
utfordringer – på forskjellige mestringsarenaer, god ressursutnyttelse m.m. 

Med utgangspunkt i ovenstående beskrivelse av kvalitetsbegrepet, vil utredningen skissere 
utfordringsbildet knyttet til opprettholdelse/forbedring av kvaliteten i skolene med strammere 
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økonomiske rammer (jf. utredningens mandat om innsparing på minimum 15 mill. kroner årlig fra 
2017). 
Arbeid i referansegruppen og arbeidsgruppen

Den eksterne utredningen vil ta for seg forhold knyttet til kostnader og formelle rammer, men for å få 
en helhetlig tilnærming til kvalitetsdimensjonen i utredningen har man formulert en del spørsmål 
som referansegruppene vil bli utfordret på å drøfte. På denne måten ønsker vi å få frem ulike 
synspunkter om kvalitet i skolen og skolens nærmiljø.

1. Hva mener dere er de gode sidene ved denne skolens tilbud til elevene?

2. Hvilke utfordringer ser der i denne skolen i dag og de nærmeste årene?

3. Hvilke utfordringer ser dere med skoleveien og eventuelt skyssen til skolen?

4. SFO er et tilbud ut over skoletid. Er det gode sider og utfordringer dere vil nevne?

5. Hvilke forventninger har dere til utviklingen av skoletilbudet de nærmeste årene?

6. Hvilken betydning har skolen for grenda/lokalsamfunnet ut over opplæring og pedagogisk 
tilbud til elevene i skolekretsen?
- For elever utenom skoletid? For lag og foreninger? 
- Er det uorganiserte fritidsaktiviteter som ballbinge, musikkbinge eller skateboardrampe 

tilknytta skolen? 
- Hvor ofte er skolen en sentral arena i grenda/tettstedet (utenom 17.mai)?
- Skjer eventuelt aktiviteten andre steder? I så fall hvor?

7. Hvilke positive effekter ser dere dersom skolen legges ned og elevene og ansatte overføres til 
en annen skole?

8. Hvilke utfordringer ser dere dersom skolen legges ned og elevene og ansatte overføres til en 
annen skole?

9. Hvilke utfordringer eller muligheter ser dere dersom skolen slås sammen med en annen skole
når det gjelder samdrift med barnehagen (dersom det er en barnehage som er knyttet til 
skolen). Vil en evt. sammenslåing/nedlegging av skolen kunne gi muligheter for barnehagen 
(eks. flytting i gamle skolebygg)?

I utredningen vil man ta utgangspunkt i ovenstående betraktninger når det gjelder 
kvalitetsdimensjonen i skolen. Det må imidlertid presiseres at det er vanskelig å sette veldig klare 
rammer og avgrensninger for kvalitetsbegrepet i denne sammenhengen. Det vil dermed være mulig 
at enkelte områder ikke vil bli vektlagt i utredningen.

Likevel mener administrasjonen at man med denne fremgangsmåten, både når det gjelder 
avgrensning av utredningsområdet og grad av involvering, kan danne seg et godt bilde av kvaliteten 
av både dagens og fremtidig skolestruktur.

Det vises ellers til følgende dokumenter/planer som sier noe om kvaliteten på oppvekstsektoren i 
kommunen.
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 Kvalitetsplan for barnehagen (2014)

 Kvalitetsplan for grunnskolen (2013)

 Kommunedelplan oppvekst (2015)

 Kommuneplanens samfunnsdel

 Handbok; tverrfaglig samhandling for barn, unge og deres familie (2013)

5


	Kvalitet

