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Forord 
 
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk kommune etter Kommuneloven av 
25. september 1992 med endringer av 12. desember 2003. Formålet med forvaltningsrevisjon 
er nedfelt i lovens § 77 nr. 4 som har følgende ordlyd: 
 
”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på 
en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den 
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det 
blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 
virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltnings-
revisjon).” 
 
Prosjektet er gjennomført i perioden mai 2009 til oktober 2009. Follo distriktsrevisjon vil 
benytte anledningen til å takke kommunens kontaktperson og ansatte i Enebakk kommune 
som har bistått revisjonen i forbindelse med gjennomføringen av undersøkelsen.   
 
Prosjektet er gjennomført av forvaltningsrevisorene Jo Egil Aalerud og Even Tveter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
  
                        Steinar Neby                            Even Tveter 
                        Revisjonssjef                            Prosjektleder 
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1 Sammendrag 
 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet om Bruk av ressurser og opplæringslov i skolen, er 
gjennomført iht. vedtak i kontrollutvalget i Enebakk kommune 27. mai 2009. Formålet med 
prosjektet har vært å kartlegge kommunens fordeling av midler til skolene i Enebakk og 
vurdere om Enebakk kommune etterlever sentrale deler av opplæringsloven.  
 
Fordeling av midler mellom skolene 
 
Enebakk kommune har utarbeidet et årshjul som beskriver budsjettprosessen og dens frister.  
Årshjulet synes å tilfredsstille kravet til de frister som regelverket setter. Undersøkelsen viser 
imidlertid at det ikke er utarbeidet egne kriterier for hvordan ressursene mellom skolene skal 
fordeles. Det tas utgangspunkt i fjorårets budsjetter og tidligere skjevheter i 
ressursfordelingen skolene i mellom blir derfor ikke rettet opp. Dette medførte at to av 
skolene på bakgrunn av opprinnelig budsjett ikke kunne drive innenfor lovens krav i 2009. 
Dette burde blitt avdekket i budsjettprosessen. Det går heller ikke tydelig nok fram hvilke 
konsekvenser de enkelte kutt får for skolene. Begge skolene fikk tilført ytterligere midler 
gjennom tiltakspakken fra staten. Det bør utarbeides en ny modell for fordeling av ressurser 
slik at man får en likebehandling skolene i mellom. Avdeling for kultur, oppvekst og skole 
(KOS) har opplyst at man jobber med å utarbeide en slik modell. 
 
Ivaretakelse av de oppgavene som skal løses 

 
Alle skolene har meldt inn i GSI1 et timeantall som er i samsvar med minstetimeantallet som 
skolene er pliktige å gi.  
 
Det er bare Kirkebygden skole og Enebakk ungdomsskole som har hatt mulighet til å dele 
elevene i mindre grupper i enkelte timer. De andre rektorene har opplyst at dette har det ikke 
vært økonomisk rom for. 
 
Etterlevelse av opplæringslova  
 
Enebakk kommune har etter revisjonens syn utarbeidet et tilfredsstillende system for å 
kvalitetssikre virksomheten. Systemet innholder bl.a. oversikt over lover, forskrifter og 
styringsdokumenter. Det fremgår av styringsdokumentene hvem som har ansvar for 
oppfølgingen. Alle rektorene har signert og returnert den utarbeidede sjekklisten til KOS. 
Dette gir etter vår oppfatning KOS en god mulighet til følge opp at rektorene gjennomfører de 
forventede tiltakene. Det synes også som om kommunens virksomhetsplan gjennomgående 
følges. Det at kommunen har anskaffet seg programmet Kvalitetslosen som 
kvalitetsdokumentasjonssystem er også med på å sikre at kommunens maler og rutiner blir 
lett tilgjengelig for skolene. 
 
Våre undersøkelser viser at skolene i hovedsak følger opp de sentrale bestemmelsene i 
opplæringslova. Alle rektorene har fylt ut kommunens utarbeidede sjekkliste for vurdering av 
lovoppfyllelse, her har rektorene kvittert for at de har gjennomført de lovpålagte oppgavene. I 

                                                 
1 Grunnskolens informasjonssystem 
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følge GSI tall har skolene i Enebakk en høy andel av lærere uten den formelle kompetansen 
som loven setter. Kommunen har opplyst at dette må basere seg på en feilrapportering. 
Revisjonen anbefaler at dette avklares og at nødvendige tiltak settes i gang. 
 
Psykososialt skolemiljø 
 
Det synes som om Enebakk kommune arbeider aktivt og systematisk for å skape et godt 
psykososialt miljø. Det er bl.a. utarbeidet en plan som bl.a. beskriver tiltak og handlinger som 
skal gjøres ved uønsket adferd blant elevene. Disse rutinene samsvarer også med kravene i 
opplæringsloven. Det er også utarbeidet skjemaer til bruk ved mobbe- og voldssaker i 
samsvar med regelverket. Alle skolene har også relevante programmer rundt mobbing som de 
benytter seg av. 
 
Enebakk kommune foretar trivselsundersøkelser på alle trinn fra femte klasse og oppover. 
Dette er en statlig undersøkelse som bare er obligatorisk på 7 og 10 trinn. Ved at kommunen 
gjennomfører undersøkelsen på hvert trinn er det mulig å fange opp endringer i trivsel i de 
enkelte klassene fra år til år. Det er imidlertid viktig at det blir en ensartet presentasjon av 
denne informasjonen og at alle foresatte får samme informasjon. For øvrig synes det som om 
informasjon fra undersøkelsene legges fram og behandles i relevante fora. Undersøkelsen for 
2008 viser at elevene i Enebakk trives marginalt bedre enn elevene i resten av landet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT   Bruk av ressurser og opplæringslov i skolen 

__________________________________________________________________________________________ 
FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 8 ENEBAKK KOMMUNE 
 
 

 

2 Innledning 
 

2.1 Bakgrunn for prosjektet 

Kommunen skal i følge kommuneloven § 78 pkt. 2 og forskrift om revisjon § 5, årlig være 
gjenstand for forvaltningsrevisjon. I kontrollutvalgsmøtet 27. mai 2009 sak 21/09 ble det 
vedtatt å gi Follo distriktsrevisjon i oppdrag å gjennomføre et forvaltningsprosjekt innen 
skolesektoren i Enebakk kommune. 
 

3 Formål og problemstillinger 
 

3.1 Formål  

Formålet med prosjektet har vært å kartlegge kommunens fordeling av midler til skolene i 
Enebakk og vurdere om Enebakk kommune etterlever sentrale deler av opplæringsloven.  
 

3.2 Problemstillinger 

Kontrollutvalget i Enebakk har vedtatt at prosjektet skal belyse følgende problemstillinger: 
 
� Hvordan fordeles midlene mellom skolene?    

 
1. Hva slags kriterier ligger til grunn for fordeling av ressurser mellom skolene i 

kommunen? 
 

2. I hvilken grad ivaretar ressursfordelingen de oppgaver som skal løses? 
 

� I hvilken grad blir sentrale bestemmelser i opplæringslova etterlevd og driften 
kvalitetssikret? 
 

1. I hvilken grad har kommunen et system for å kvalitetsvurdere virksomheten? 
 

2. I hvilken grad følges bestemmelsene opp om: 
o Formålet med opplæringen 
o Tilpasset opplæring 
o Samarbeid med hjemmet 
o Rett og plikt til grunnskoleopplæring 
o Omfanget av grunnskoleopplæringen i tid 
o Innholdet i opplæringen 
o Vurdering av elevene 
o Fritak fra deler av undervisningen 
o Språkopplæring for elever fra språklige minoriteter 
o Ordensreglement 
o Permisjon fra den pliktige opplæringen 
o Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring 
o Organisering av elever i grupper 
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o Ledelse av skolene 
o Utstyr 
o Lærebøker og andre læremidler 
o Kompetansekrav til undervisningspersonell 
o Kompetanseutvikling 
 

3. I hvilken grad følges bestemmelsene og gjennomførte brukerundersøkelser opp om 
elevenes psykososiale skolemiljø?  
 

3.3 Avgrensninger 

Prosjektet er avgrenset til 1.-10. klassetrinn i kommunens ordinære grunnskoletilbud. 
 

 
4 Metoder og gjennomføring 

4.1 Gjennomføring 

Undersøkelsen bygger i hovedsak på følgende kilder: 
• Timeplaner og bemanningsplaner utarbeidet av kommunen. 
• Skolefaglige årsmeldinger. 
• Virksomhetsplan 2007-2011. 
• Kommuneplan for Enebakk kommune. 
• Kommunalt system for styring og kvalitetssikring av grunnskoleopplæringen. 
• Læreplaner.   
• Regnskapsutskrifter.  
• Intervjuundersøkelser av rektorer ved samtlige skoler. 
• Intervju med spesialkonsulent for skolene i Enebakk kommune.  
• Plan for et godt psykososialt oppvekstmiljø for barn og unge i Enebakk kommune. 
• Brukerundersøkelser 2009. 
• Tall fra GSI. 
• Tall fra Kostra. 

 
 

4.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet 

Undersøkelsen bygger på opplysninger fra gjennomgang av sentrale dokumenter og intervjuer 
med rektorene ved skolene i Enebakk samt spesialkonsulent. 
 
Kvalitetssikring av datagrunnlaget omfatter en vurdering av pålitelighet (reliabilitet) og 
gyldighet (validitet). Gyldighet brukes gjerne som et uttrykk for om vi har målt det vi ønsker 
å måle. Gyldigheten er sikret ved at revisjonen har innhentet sentrale dokumenter som er 
spesifisert i revisjonskriteriene, intervjuet nøkkelpersoner om praktiseringen av rutiner 
definert i revisjonskriteriene og beskrevet i kommunens egne dokumenter. 
  
Pålitelighet er et uttrykk for hvor nøyaktig innsamling av data har vært, og at det ikke er 
skjedd systematiske feil underveis i innsamlingen. Dokumenter som er gjennomgått er 
kommet fra Enebakk kommune. Det er skrevet referater fra intervjuer, og disse er bekreftet av 
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de intervjuede i ettertid. Opplysninger som er fremkommet i andre samtaler er blitt verifisert 
av kilden.  Intervjuene har båret preg av refleksjon og åpenhet. Rapportens faktadel er 
verifisert av kommunen. 
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5 Fordeling av midler mellom skolene 
 
1. Hva slags kriterier ligger til grunn for fordelingen av ressursene mellom skolene i kommunen? 

2. I hvilken grad ivaretar ressursfordelingen de oppgavene som skal løses? 
 

5.1 Revisjonskriterier 

 

Av Kommunelovens § 45 framgår det at: 

” Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det 

kommende kalenderår”.  

Av § 2-1 i opplæringslova framgår det at:  

”Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg 

grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova, videre framgår det av opplæringslova 
§ 13-10 at Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 
har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under 

dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne 

oppfyllast”. 

Av det ovennevnte kan vi utlede at kommunen må ha et tilfredsstillende system og 
budsjettprosess som sikrer at alle skolene får tilstrekkelig med midler som gjør skolene i stand 
til å gi et tilbud som tilfredsstiller kravene i opplæringslova. Revisjonen legger også til grunn 
at det gis et likeverdig tilbud til alle elevene i kommunen. 

Av Rundskriv F 12-08 om fag- og timefordeling for grunnopplæringen fra 
Utdanningsdirektoratet framgår det samlede minste timetall for hovedtrinn i grunnskolen som 
elevene har rett til og som skoleeier har plikt til å gi. Her framgår det at 1-7 trinn totalt skal ha 
5 120 timer og i løpet av 8-10 trinn totalt 2 566 timer. 

På bakgrunn av det ovennevnte har revisjonen lagt til grunn følgende kriterier for å vurdere 
fordeling av midler skolene imellom: 

• Budsjettprosessen i Enebakk kommune må avdekke de behov som skolene har for å 
kunne tilfredsstille kravene i opplæringslova. 

• Budsjettprosessen må sikre en likebehandling av skolene. 

• Skolene må oppfylle kravet om minstetimetallet. 
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5.2 Faktabeskrivelse 

 
 
Ressurssituasjonen i Enebakk kommune 

I KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) innrapporterer alle landets kommuner detaljert 
informasjon om sin virksomhet som gir grunnlag for å belyse prioriteringer, dekningsgrader 
og produktivitet ved hjelp av nøkkeltall. 
 
 
Tabell 1 – utgifter til grunnskole 
 2006 2007 2008 
Netto driftsutgifter til grunnskole i prosent av 
samlede netto driftsutgifter 

37,3 % 37,8 % 36,7 % 

Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger 
 

8 934 9 823 10 232 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per 
elev 
 

61 541 66 813 71 550 

Lønnsutgifter til grunnskole, per elev 
 

46 424 50 400 53 992 

Driftsutgifter til inventar og utstyr, per elev i 
grunnskolen 
 

1 235 815 364 

Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev i 
grunnskolen 
 

1 474 1 465 1 540 

Elever per undervisningsrelatert årsverk 
 

14,5 13,7 14,8 

 
Av tabellen over ser vi at utgiftene til grunnskole i 2008 var 36,7 % av de totale netto 
driftsutgifter. Dette var en liten nedgang i forhold til 2007 og 2006. Netto driftsutgifter pr 
innbygger og brutto driftsutgifter pr elev har imidlertid gått opp i perioden.  
 
I 2008 utgjorde brutto driftsutgifter pr elev litt i overkant av 71 000 kroner, som var 10 000 
kroner mer enn i 2006. Lønnsutgiftene pr elev har også steget i perioden og utgjorde nesten 
54 000 kroner pr elev i 2008, dette var en økning på om lag 7 % fra året før. Driftsutgifter til 
undervisningsmateriell har i perioden vært relativ stabil.  
 
Antall elever pr undervisningsrelatert årsverk har relativt sett gått opp i perioden og i 2008 var 
det 14,8 elever pr. årsverk.   
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Tabell 2. Kostratall 2008 sammenlignet med andre kommuner 
 Enebakk Ski Oppegård Frogn Vestby Rælingen 
Netto driftsutgifter til grunnskole i 
prosent av samlede netto 
driftsutgifter 

36,7 % 33,1 % 30,4 % 33,0 % 39,5 % 32,2 % 

Netto driftsutgifter til grunnskole, 
per innbygger 
 

10 232 9 580 9 031 10 198 10 569 8 270 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
grunnskole, per elev 
 

71 550 66 879 65 418 76 940 76 729 69 413 

Lønnsutgifter til grunnskole, per 
elev 
 

53 992 52 091 55 138 59 436 61 262 52 153 

Driftsutgifter til inventar og 
utstyr, per elev i grunnskolen 
 

364 739 363 495 568 614 

Driftsutgifter til 
undervisningsmateriell, per elev i 
grunnskolen 
 

1 540 1 571 1 481 2 336 1 661 1 416 

Elever per undervisningsrelatert 
årsverk 
 

14,8 13,9 13,6 13,7 12 14,1 

Elever pr kommunale skole 238 362 340 311 248 267 
 
Av tabellen over ser vi at det bare er Vestby kommune som bruker en større andel av samlede 
netto driftsutgifter til grunnskole enn det Enebakk gjør. Enebakk er også blant de kommunene 
som bruker mest penger til grunnskole pr innbygger. 
 
Når det gjelder brutto driftsutgifter pr elev bruker Frogn og Vestby mer enn Enebakk. Vestby 
er den kommunen som har de største lønnsutgiftene pr. elev, mens Enebakk ligger jevnt med 
de sammenlignede kommunene. Med unntak av Frogn bruker kommunene relativt like mye 
på undervisningsmateriell pr. elev. Enebakk er den kommunen som har flest elever pr 
undervisningsrelatert årsverk med 14,8. Vestby er den kommunen som har lavest.  
 
Av tabellen ser vi også at Enebakk er den kommunen som har færrest elever pr kommunal 
skole. Antall elever pr skole og elever pr klasse er med på å påvirke hvor mye det koster å 
drive en skole, og tallene i tabellen ovenfor må derfor leses med varsomhet og dette for øye.    
 
Kriterier for fordeling av ressurser  

 
Kommunen har et årshjul som beskriver budsjettprosessen, rapportering og de oppgaver som 
skal utføres.  
 
I årshjulet framgår det at konsekvensjusteringer og nye tiltak skal leveres til økonomisjefen 
innen 30/4. Rådmannens forslag til foreløpige rammer behandles i formannskap og 
kommunestyret i juni. Forslag til økonomiplan og budsjett legges fram for de respektive 
utvalgene i slutten av september. Endelig behandling av økonomiplan og budsjett i 
formannskap og kommunestyret gjøres i november og desember.  
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Konsekvensjustering av budsjettet innebærer at virksomhetene må beregne fremtidige 
inntekter og utgifter ved uendret driftsnivå. For skolene utgjør lønnsutgiftene over 90 % av de 
totale utgiftene. Beregning av lønninger er derfor den viktigste delen av 
konsekvensjusteringen for skolene. Her oppgir skolelederne at de benytter et felles regneark 
for å sikre at de gjør de samme lønnsberegningene. En konsekvensjustering må også ivareta 
endringer i klassetall, endret behov for spesialundervisning og endringer som følge av 
endrede kommunale vedtak. Konsekvensjusteringene blir lagt frem for hovedutvalget for 
kultur, oppvekst og skole til behandling. Til møte i dette hovedutvalget 14/10-2008 ble det 
lagt fram forslag til budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012. Totalramme for skolene var i 
dette forslaget 66,6 mill kroner. Det var her listet opp alle konsekvensjusteringer og ny tiltak 
for den enkelte skole som det ikke var funnet rom for i den totale rammen. Følgende vedtak 
ble gjort i møtet: ”må bearbeides videre slik at der er reell balanse i forhold til tildelte 

rammer”.  
 
Ved behandling av Økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009 i kommunestyret 8/12 fremgikk 
det av saksfremlegget at behovet for konsekvensjustering for hele kommunen var på ca 22,7 
mill. kroner. Av dette ble 8,3 mill kroner ansett å være kostnader som kommunen ikke 
kommer utenom. Av disse 8,3 mill kronene ble det vedtatt å kompensere 2,3 mill kroner. I 
tillegg kommer ikke kompenserte prisjusteringer på 3,2 mill kroner slik at reelle nedskjæring 
for hele kommunen utgjorde 9,2 mill kroner. For KOS sin del medførte dette en nedskjæring 
på i overkant av 3,3 mill kroner i forhold til de konsekvensjusteringer og prisjusteringer som 
det var meldt om. Total ramme for skolene var i dette budsjettet 71,3 mill kroner, dette var en 
økning i forhold til budsjettet for 2008 på 3,7 mill kroner. Det fremgår ikke av saksfremlegget 
hvilke konsekvenser innsparingene ville få for de respektive skolene.  
 

 
I møte 03.03.09 i Utvalg for kultur, oppvekst og skole ble det lagt fram en sak ang. 
omdisponering av budsjett rammer 2009 – skole. Av saksfremlegget går det fram:  

”De vedtatte budsjettrammene for 2009 fører til store ulikheter skolene imellom. På 

bakgrunn av konsekvensbeskrivelser fra enhetslederne/rektorene foreslo avdeling for 

kultur og oppvekst en omdisponering av budsjettrammene. Rammene er skjevt fordelt i 

forhold til de oppgaver som skal løses”.  Det er videre i saksframlegget satt opp en 
oversikt for å synliggjøre denne skjevheten 

 
  
SKOLE Totalramme Klasseramme Elevramme Elevtall Elevsats 
Hauglia  10 880 000 6 220 000 4 660 000 232 20 086 
Stranden    7 605 000 4 976 000 2 629 000 191 13 764 
Kirkebygden   8 195 000 4 354 000 3 841 000 155 24 780 
Ytre Enebakk 18 275 000 11 818 000 6 457 000 433 14 912 
Enebakk U 14 527 000 7 852 500 6 674 500 244 27 354 
Mjær U 11 147 000 6 980 000 4 167 000 173 24 086 
Gjennomsnitt 11 771 500 7 033 416 4 738 083 238 20 830 
 
Det er i saksfremlegget angitt at dette ikke gir et helt korrekt bilde, antall klasser vil variere 
fra år til år og det vil i tillegg være variasjon mellom antall elever i klassene. 
 
Tabellen viser imidlertid at Stranden skole og Ytre Enebakk skole har betydelig mindre 
rammer pr elev enn de andre skolene. 
 



FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT   Bruk av ressurser og opplæringslov i skolen 

__________________________________________________________________________________________ 
FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 15 ENEBAKK KOMMUNE 
 
 

Det går videre fram av saksfremlegget at samtlige skoler har måttet foreta nedskjæringer i 
forhold til 2008. For Stranden og Ytre Enebakk skole ville dette føre til at de ikke var i stand 
til å gi et opplæringstilbud tilsvarende et lovpålagt minstekrav. For å sikre at 
opplæringstilbudet er innenfor lovpålagte minstekrav, samt størst mulig grad av likeverdighet 
i opplæringstilbudet ved skolene, kom KOS, på bakgrunn av de innhentede opplysningene, 
med et forslag til omdisponering av budsjettrammene for 2009. Den planlagte 
omdisponeringen ville medføre at driften ved Stranden og Ytre Enebakk skole ville være 
innenfor lovens rammer, men fremdeles på et minimumsnivå.  Denne omdisponeringen ville 
også få negative konsekvenser for de skolene hvor rammene ville bli redusert.  Det er i 
saksfremlegget listet opp aktuelle nedskjæringer for skolene. Denne saken ble først fremlagt i 
januar 2009, men i påvente av ekstra midler gjennom tiltakspakken fra Staten ble saken utsatt.  
 
I forbindelse med revidering av budsjett 2009 ble det vedtatt at man skulle bruke 1,5 mill 
kroner fra regjeringens tiltakspakke til dekning av reell underbudsjettering bl.a. i skolene til 
barn med spesielle behov.  Rådmannen skriver i sitt saksfremlegg: de ekstra midlene burde 

fortrinnsvis vært benyttet til tiltak som er av en engangskarakter.   De ekstra midlene ble 
fordelt på skolene med bakgrunn i fremlagte konsekvensjusteringer vedrørende 
ressurskrevende elever og tospråklig lærere.  
 
De ekstra midlene medførte at man ikke trengte å ta like mye fra de andre skolene ved 
omdisponeringen. Følgende omdisponering ble vedtatt: 
 
SKOLE Opprinelig  Tillegg rev 

budsjett  
Ny ramme ved 
revidert budsjett 

Ny omdisponert 
ramme  

Differanse i 
forhold til 
opprinnelig 
budsjett  

Hauglia  10 880 000 100 000 10 980 000 10 880 000 0 
Stranden    7 605 000 340 000 7 945 000 8 477 000 + 872 000 
Kirkebygden   8 195 000 572 000 8 767 000 8 192 000 -3000 
Ytre Enebakk 18 275 000 238 000 18 513 000 19 047 000 + 772 000 
Enebakk U 14 527 000 0 14 527 000 14 386 000 -141 000 
Mjær U 11 147 000 250 000 11 397 000 11 147 000 0 
Sum 70 629 000 1 500 000 72 129 000 72 129 000 0 
 
Av tabellen ser vi at Stranden og Ytre Enebakk skole etter omdisponering fikk tilført hhv.  
kr 872 000 og kr 772 000. Enebakk Ungdomsskole fikk redusert sitt budsjett med kr 141 000,- 
 
Samtlige rektorer som har vært gjennom budsjettprosessen uttaler at de har en felles forståelse 
av de oppgavene som skal utføres i denne sammenheng. Det kom også frem at 
økonomikontoret i kommunen gjennomgår skolenes forslag til konsekvensjustering, og at de 
ofte får en del oppfølgingsspørsmål i den sammenheng. Som følge av dette kan skolenes 
rammer bli endret.  
 
Intervjuene med rektorene avdekket også at disse har liten kontakt og kjennskap utenom 
Kultur-, oppvekst- og kulturavdelingen (KOS) til hvordan andre enhetsledere utfører 
tilsvarende oppgaver.  
 
Rektorene opplyste at de får velvillig bistand av teknisk art fra økonomikontoret i 
budsjettarbeidet, men at kommunen har en del å hente på å legge til rette for en økt og bedre 
kommunikasjon. Skolelederne mente at økonomikontoret kan synes å ha behov for mer 
skolefaglig kompetanse, mens de selv kan være tjent med å få styrket kompetanse i økonomi. 
Rektorene har opplyst at de diskuterer enkelte prinsipper i skoleledermøtet, men går ikke inn 
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på detaljer på hver enkelt skole når det gjelder økonomi. Enkelte skoleledere oppgir at det er 
vanskelig å gå inn på fordelingsproblematikken fordi ingen ønsker å avgi ressurser.  
 
Når det gjelder fastsetting av rammen er de fleste rektorene samstemte i at budsjettrammen 
blir fastsatt for sent. Dette har betydning for planlegging, utlysing og ansettelse av personell. 
Fra enkelte ble det også påpekt at det er lite forutsigbarhet i rammene. De største 
utfordringene er endringer i elevmassen og økt behov for spesialundervisning, men det blir 
også påpekt at inngrep fra kommunens side på rammens størrelse skaper usikkerhet. 
Budsjettrevisjoner og innkjøpsstopp/begrensninger underveis i året blir nevnt som inngrep 
som skaper uro. Skolene har også en ekstra usikkerhet knyttet til at et skoleår strekker seg 
over to budsjett år.  
 
KOS har en pott på en million kroner tilgjengelig for å dekke uforutsette utgifter som oppstår 
gjennom budsjettåret. Et typisk eksempel på dette er økt behov for spesialundervisning. 
Rektorene oppgir at det ikke er vanlig at de får dekket de økte utgiftene fullt ut, men at de 
også må dekke en del av de økte behovene innenfor rammen. I noen tilfeller kan også økte 
ressurser til spesialundervisning medvirke til at andre elever også kan få ekstra undervisning 
når dette er innenfor rammen av de vedtak som er fattet om spesialundervisning. Majoriteten 
av rektorene er positive til å ha en sentral pott, men det var også rektorer som ga uttrykk for at 
en større andel av ressursene fordelt direkte ut til skolene vil gi muligheter til å organisere og 
yte bedre tilpasset undervisning til den enkelte elev.  
 
De fleste rektorene synes å være enige i at rammene er skjevfordelte, men de mener at årsaken 
ikke ligger i selve prosessen med konsekvensjusteringer som en har, men at det ligger igjen 
skjevheter fra tilligere års budsjettbehandling.  
 
Ivaretakelse av de oppgavene som skal løses  

I gjeldende fag- og timefordeling skal elever på 1.-7. årstrinn ha minst 5120 klokketimer i 
løpet av 7 undervisningsår og 8.-10 klasse minst 2566 klokketimer de siste 3 
undervisningsårene på skolen. Det er stor lokal frihet til å organisere undervisningen gjennom 
grunnskolen. For fagene norsk, matematikk og engelsk er det angitt en nærmere fordeling 
mellom antall klokketimer elevene skal ha undervisning på henholdsvis 1. - 4. trinn, 5. - 7. 
trinn og 8. - 10. trinn. For de øvrige fagene er det kun angitt antall klokketimer på 1. – 7. trinn 
og på 8. – 10. trinn. Skolene rapporterer i oktober hvert år inn timetallet i GSI. De rapporterte 
tallene fra skolene i Enebakk viser følgende: 
 
Skole Trinn Årstimer 2008/2009 GSI 
Ytre Enebakk skole 1-7 5 132 
Kirkebygden skole 1-7 5 132 
Hauglia skole 1-4 2 822 
Stranden skole 5-7 2 310 
Mjær ungdomsskole 8-10 2 565 
Enebakk ungdomsskole 8-10 2 565 
 
Tabellen viser at alle barneskolene har det samme timeantallet (Stranden og Hauglia sett 
samlet) og dette er 12 timer høyere enn minstekravet. Ungdomsskolene oppgir timeantallet til 
å være en time mindre enn minstetimetallet. 
 
For å undersøke om det er en skjevhet i ressursfordelingen mellom skolene i forhold til de 
oppgavene de skal løse, hentet revisjonen først inn faktisk forbruk (regnskap) i 2008 og 
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planlagt forbruk (budsjett) i 2009 for hver elev og justerte dette for det minimumsomfanget av 
timer som elevene må ha på de ulike trinnene. En slik beregning tar ikke hensyn til den 
faktiske time- og fagfordelingen, delingstimer eller omfanget av spesialundervisning, men sier 
noe om tilgangen av ressurser for å dekke de påkrevde timene.  
 

Skole Trinn Elever 
Forbruk elevtime* 

2008** 

Budsjett elevtime 

2009*** 

Ytre Enebakk skole 1.-7.trinn 431 61,33 57,97 

Kirkebygen skole 1.-7.trinn 151 70,40 74,20 

Hauglia skole 1.-4.trinn 235 62,85 63,76 

Stranden skole 5.-7.trinn 190 58,70 54,72 

Mjær ungdomsskole 8.-10.trinn 192 69,19 67,88 

Enebakk ungdomsskole 8.-10.trinn 244 69,91 69,61 

 
*Elevtime angir minste antall timer en elev skal ha i grunnskolen 
** Regnskap 2008 
*** Saldert budsjett 2009 vedtatt 8. desember 2008 i kommunestyret. 
 
Tabellen viser at Kirkebygden skole hadde høyest forbruk per elev i undervist tid, mens 
Stranden skole hadde minst forbruk. I budsjettbehandlingen for 2009 vedtok kommunestyret 
et budsjett som innebar at forskjellen mellom Kirkebygden og Stranden skole ble enda større. 
Kommunestyret vedtok senere en omdisponering av midler mellom skolene etter at 
kommunestyret tilførte skolene totalt 1,5 mill. kr ekstra. Som følge av dette økte rammene til 
Stranden og Ytre Enebakk skole til henholdsvis 61,00 og 60,42 kroner per elevtime. For de 
andre skolene er det små endringer.  
 
Delingstimer 
 
Bare Kirkebygden skole og Enebakk ungdomsskole har opplyst at de har mulighet til å dele i 
mindre grupper i enkelte fag (delingstimer). Kirkebygden har delingstimer på mellomtrinnet 
på mat og helse og kunst og håndverk. Enebakk ungdomsskole har opplyst at de har 37 
delingstimer til rådighet i uka. Disse fordeler seg på trinnene mellom kunst og håndverk, gym 
og fransk på 8. trinn. Mat og helse, kunst og håndverk og fransk på 9. trinn. Mat og helse, 
fransk, naturfag, musikk og kunst og håndverk på 10. trinn. Rektorene på de andre skolene 
har opplyst at det ikke har vært rom for å dele klassene i mindre enheter. Mjær ungdomsskole 
har imidlertid i noe utstrekning organisert seg i større grupper og storklasser for da igjen 
kunne dele i mindre grupper uten at det er brukt noe mer timer. Alle skolene oppgir at det er 
knappe ressurser og at det er ønskelig med mer ressurser. 
 
 

5.3 Vurderinger  

 
5.3.1 Fordeling av ressurser 
 
Enebakk kommune har utarbeidet et årshjul som beskriver budsjettprosessen og de oppgavene 
som skal gjennomføres i forkant av budsjettbehandlingen slik at skolelederne kan forholde 
seg til frister og oppgaver i forbindelse med budsjettbehandlingen. Rektorene var imidlertid 
samstemte i at budsjettene blir fastsatt for seint og at dette påvirker utlysning og ansettelser av 
personell. Utfordringene for skolene er at skoleåret går over to budsjettår og at man derfor blir 



FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT   Bruk av ressurser og opplæringslov i skolen 

__________________________________________________________________________________________ 
FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 18 ENEBAKK KOMMUNE 
 
 

ekstra hardt rammet ved eventuelle kutt, da alle ansettelser og forbruk baserer seg på den 
samme driften det neste halve året. Man har dermed reelt sett bare et halvt år på å ta inn 
eventuelle kutt. Etter revisjonens oppfatning synes de tidsfrister og oppgaver som er angitt i 
årshjulet å være relevante for at skolene skal kunne komme med sine behov innen de frister 
som kommuneloven setter. Så lenge skoleåret avviker fra budsjettåret vil det være vanskelig 
fullt ut å tilfredsstille de behov som rektorene etterspør. Man må på den annen side være åpen 
for å kunne gi tilbakemeldinger på de rammene som skolene må forholde seg til på et så tidlig 
tidspunkt som overhodet mulig for å kunne gi mest mulig forutsigbarhet for skolene. 
 
Rektorene opplyser videre at de får velvillig bistand fra økonomikontoret, men at dette 
mangler skolefaglig kompetanse, mens rektorene mangler kompetanse i økonomi. Det er etter 
revisjonens oppfatning viktig at økonomikontoret har den kompetansen som skolene har 
behov for. Det vil her være viktig med god kommunikasjon mellom KOS og 
økonomiavdelingen slik at man får avklart behov og forventinger. Rammene i Enebakk har 
vært presset og det er viktig at man har gode modeller som gjør at skolene kan presentere 
konsekvensjusteringer som fanger opp alle endringer av utgifter som måtte påløpe i neste 
budsjettperiode.  
 
I det opprinnelige budsjettet som ble vedtatt for 2009 var det en underdekning i budsjettet til 
Stranden og Ytre Enebakk skole. Det framkom ikke av sakspapirene til kommunestyret at 
disse skolene ikke kunne drive innenfor lovens krav med det budsjettet som ble foreslått. I 
fremlegget til hovedutvalget var det imidlertid listet opp de konsekvensjusteringer som det 
ikke var dekning for i budsjettet og i tillegg hvilke nye tiltak som det ikke var midler til å sette 
i gang. Det fremkom heller ikke i disse sakspapirene at det foreslåtte budsjettet til de nevnte 
skolene ikke hadde tilstrekkelige midler til å drive innenfor lovens krav. Etter revisjonens 
oppfatning burde budsjettbehandlingen avdekket dette.  I saksfremlegget til kommunestyret 
mangler det også etter revisjonens oppfatning en tilstrekkelig beskrivelse over konsekvensene 
av de kuttene som måtte gjennomføres. 
 
Både rektorene og KOS har gitt uttrykk for at de oppfatter at det har vært en skjevfordelig av 
midler imellom skolene. Dette vises også av den oppstillingen som KOS har gjort over 
elevsats hvor det framgår at Stranden og Ytre Enebakk skole har betydelig mindre rammer pr 
elev. Det samme viser den utregningen som revisjonen har foretatt. Det er i saksfremlegget til 
revidert budsjett påpekt at Stranden og Ytre Enebakk skole ikke hadde midler til å drive 
innenfor lovens krav. I utgangspunktet var det foreslått å omfordele midler fra de andre 
skolene men gjennom tiltakspakken fra staten ble 1,5 mill kroner kanalisert til skolene og 
medførte at man ikke trengte å ta fra de andre skolene i like stor grad. Midlene er av 
engangskarakter og medfører at kommunen må finne tilsvarende beløp til neste år for å kunne 
opprettholde nivået.  
 
Det er opplyst fra KOS at det jobbes med å få til en annen modell for fordeling av midlene 
skolene i mellom. Etter revisjonens oppfatning har en opprinnelig skjevhet i fordelte midler 
bare forsterket seg gjennom årene på bakgrunn av at man har tatt utgangspunkt i fjorårets 
budsjett uten å gå inn på det reelle behovet for midler som foreligger. Det er etter vår 
oppfatning viktig at det nå kommer på plass en modell som tar hensyn til de behov som de 
enkelte skolene har og at man har gode kriterier for hvordan budsjettmidlene skal fordeles slik 
at man får en likebehandling skolene imellom når det gjelder tildeling av ressurser.  
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Ivaretakelse av de oppgavene som skal løses 

 
Alle skolene har meldt inn til GSI et timeantall som er i samsvar med minstetimeantallet som 
skolene er pliktige å gi. I forbindelse med revidert budsjett framkom det at Ytre Enebakk og 
Stranden skole ikke hadde tilstrekkelige midler til å drive innenfor lovens krav. Skolene ble 
tilført ytterligere midler ved bruk av tiltakspakken fra staten. Vår utregning av hvilke midler 
skolene har til rådighet for hver time som den enkelte elev skal ha innenfor minstetimetallet 
viser store forskjeller skolene imellom. Ytre Enebakk skole, Stranden og til dels Haugliga 
skole som hadde betydelig mindre midler i 2008 enn de andre. Tallene er ikke helt 
sammenlignbare da klassestørrelser og andre forhold kan spille inne. De samsvarer imidlertid 
med de opplysninger som kommunen selv har gitt om skjevfordeling skolene imellom. 
 
Det er bare Kirkebygden skole og Enebakk ungdomsskole som har hatt mulighet til å dele i 
mindre grupper i enkelte timer, dette er også de skolene som hadde mest ressurser pr. elev. De 
andre rektorene har opplyst at dette har de ikke rom for ut i fra de foreliggende rammene. 
 
Opplæringsloven stiller ikke krav om at det skal gjennomføres delingstimer, men dette gir 
mulighet for å kunne gi en bedre tilpasset undervisning. Revisjonen er av den oppfatning at 
skolene bør ha samme mulighet til å kunne gjennomføre delingstimer i den utstrekning de 
ønsker å gjøre dette, slik at det må være et større samsvar mellom de behov skolene har og de 
midler som tildeles. 
 
 

5.3 Konklusjon 

Enebakk kommune har utarbeidet et årshjul som beskriver budsjettprosessen og dens frister.  
Årshjulet synes å tilfredsstille kravet til de frister som regelverket setter. Undersøkelsen viser 
imidlertid at det ikke er utarbeidet egne kriterier for hvordan ressursene mellom skolene skal 
fordeles. Det synes som om kommunens budsjettprosess medfører at det lett blir en 
skjevfordeling av ressurser skolene imellom. Dette på bakgrunn av at budsjettene tar 
utgangspunkt i tidligere års budsjetter og da viderefører eventuelle allerede etablerte 
skjevheter.  
 
Etter revisjonens syn burde det også i budsjettprosessen for 2009 ha blitt avdekket at to av 
skolene i Enebakk ikke kunne drives innenfor lovens krav med de budsjettene som 
opprinnelig ble vedtatt. De to skolene ble i løpet av året tilført midler slik at lovens krav 
kunne tilfredsstilles. Både rektorene og KOS er av den oppfatning at det har vært en 
skjevfordeling av midler skolene i mellom. KOS har videre opplyst at det jobbes med en ny 
modell for fordeling av midler skolene i mellom. Etter revisjonens syn er det viktig at denne 
modellen tar hensyn til de behovene skolene har og sørger for at man får en likebehandling av 
skolene imellom når det gjelder fordeling av ressurser. Fordelingen må også gi skolene lik 
mulighet til å kunne dele eleven i ønskede gruppestørrelser i deler av undervisningen. 
 
Alle skolene har rapportert til GSI timetall som er i samsvar med det minstetimetallet som det 
er krav om. To av skolene har opplyst at de kan dele gruppene i mindre enheter i enkelte 
timer.  
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6 Etterlevelse av opplæringslova 
 
1. I hvilken grad har kommunen et system for å kvalitetsvurdere virksomheten? 

2. I hvilken grad følges de mest sentrale bestemmelsene opp? 

 

6.1 Revisjonskriterier 

 
Kommunen skal ha et system for å følge opp at kravene i Opplæringslova overholdes. 
Dette framgår av Opplæringslova2 § 13-10 annet ledd. Her står:  

 

”Kommunen/ fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit 

forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova 

blir oppfylte. Kommunen/ fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-

12 skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og 

nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-1 

fjerde ledd”.   

 
Bestemmelsen innebærer at kommunen skal, som skoleeier og som ansvarlig for grunnskole-
opplæringen, ha et forsvarlig system for vurdering og oppfølging av kravene i 
Opplæringslova. Dette systemet må være bygd opp etter planmessige prinsipper slik at det 
kan beskrives, at det er kjent og i aktivt bruk i organisasjonen. Kommunen står fritt til å 
utforme systemet ut fra sitt eget behov, så lenge systemet er forsvarlig. I Helgestads 
kommentarutgave til Opplæringslova3 står det i kommentaren til § 13-10 at: 

”Systemet må være i stand til å avdekke lovbrudd og sørge for at tiltak blir satt i verk 

slik at feilen rettes opp. For at systemet skal være forsvarlig, må det sikre en jevnlig 

vurdering av virksomhetens forhold til lov og forskrifter”. 
 
I KS og Utdanningsdirektoratets veileder4 om kravet til skoleeiers ”forsvarlige system” gis en 
beskrivelse av sentrale elementer som bør inngå i systemet for vurdering av om kravene i 
regelverket blir oppfylt.  I vedlegg til veilederen er det utarbeidet en sjekkliste i forhold til 
kravene i opplæringsloven. Det er imidlertid opp til den enkelte skoleeier å vurdere om denne 
veilederen skal brukes.  
 
Når det gjelder problemstilling to henvises det til Opplæringslova §§ 1-2 til 10-8 som tar for 
seg punktene under. Det henvises til vedlegg 1 for lovteksten.   

Følgende punkter i loven inngår i revisjonen: 
o Formålet med opplæringen. 
o Tilpasset opplæring. 
o Samarbeid med hjemmet. 
o Rett og plikt til grunnskoleopplæring. 
o Omfanget av grunnskoleopplæringen i tid. 

                                                 
2 Lov 17.07.1998, nr 61. De aktuelle bestemmelsene trådte i kraft 1.09.2004.  
3 Helgeland, Universitetsforlaget, Oslo (2006:367) 
4 Udatert. Veilederen viser til Opplæringslovas § 13-10. 
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o Innholdet i opplæringen. 
o Vurdering av elevene. 
o Fritak fra deler av undervisningen. 
o Språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. 
o Ordensreglement. 
o Permisjon fra den pliktige opplæringen. 
o Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. 
o Organisering av elever i grupper. 
o Ledelse av skolene. 
o Utstyr. 
o Lærebøker og andre læremidler. 
o Kompetansekrav til undervisningspersonell. 
o Kompetanseutvikling. 
 

Revisjonen har lagt følgende revisjonskriterier til grunn for å vurdere kommunens etterlevelse 
av opplæringslova:   
 

• Enebakk kommune skal ha et tilfredsstillende system for å kvalitetsvurdere virksomheten, som 
er kjent og som brukes. 

• Enebakk kommune skal tilfredsstille kravene i opplæringslova. 
 

 

6.2 Faktabeskrivelse 

 
Kvalitetssikring av virksomheten 

Enebakk kommune har utarbeidet dokumentet: ”Kommunalt system for styring og 

kvalitetssikring av grunnskoleopplæringen (§ 13-10)”. Dokumentet er oppdatert pr 
02.06.2009. I forordet framgår det at dette styrings- og kvalitetssikringssystemet er utarbeidet 
for å synliggjøre hvordan kommunen som skoleeier ivaretar de forpliktelser den er pålagt i 
Opplæringslovas § 13-10 og Forskriftens § 2-1. Ansvarlig for oppdatering og revidering er 
tillagt den med skolefaglig ansvar ved avdeling for Kultur, oppvekst og skole5.  
 
Systemet består av følgende hoveddeler: 

1. Oversikt over gjeldende lover, forskrifter og styringsdokumenter for virksomheten 
med definert ansvar for etablering og oppfølging.  

2. Plan for gjennomføring – årsplan. 
3. Sjekkliste for vurdering av lovoppfyllelse med beskrivelse av kommunens praksis, 

henvisning til lokale dokumenter/ rutinebeskrivelser og ansvar. 
4. Oversikt over verktøy og rutiner for gjennomføringen av kvalitetsvurdering. 
5. System for skolebasert vurdering. 

 
I vedlegg til systemet finnes: 

• Rutinebeskrivelser i forhold til opplæringslova. 
• Maler for enkeltvedtak. 
• Plan for skolebasert vurdering. 

                                                 
5 KOS 
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Under pkt. 1. Styringsdokumenter, er det tatt med de dokumenter som er ansett for å være 
relevante, deriblant: 

• Kommunal virksomhetsplan for grunnskolen. 
• Kompetanseutviklingsplan. 
• Plan for begynneropplæring i lesing/ skriving. 
• Virksomhetsplan for den enkelte skole. 
• Plan for psykososialt oppvekstmiljø ved de enkelte skoler. 
• Lokale læreplaner/ kommunale fagplaner. 
• Rutiner for konkrete oppgaver/ årsplan. 

 
Under pkt. 2. Plan for gjennomføring, er det laget et årshjul med oppgaver hver måned. Her 
framgår bl.a.: 

• Frister for kartleggingsprøver og rapportering av kartleggingsprøver. 
• Drøfting av resultater fra nasjonale prøver og kommunale kartleggingsprøver. 
• Rapportering av gjennomførte kvalitetsvurderinger jfr. Opplæringslovas § 13-10. 
• Evaluering av virksomhetsplan. 
• Gjennomføring av brukerundersøkelser og elevundersøkelser. 
• Skolevurderingsbesøk med fokus på utviklings- og vurderingsområdene i skolens 

planer. 
• Gjennomgå sjekkliste for lovoppfyllelse. 
• Evaluere og revidere system for styring og kvalitetsvurdering. 
• Rapportering av skolebasert vurdering og virksomhetsplan til politisk nivå 

 
Det er i årshjulet angitt hvem som er ansvarlig for utførelsen. 
 
Det er for punkt 3 utarbeidet en sjekkliste for vurdering av lovoppfyllelse. Denne sjekklisten 
består av 65 temaer eller punkter. Det er i sjekklista henvist til aktuell lovparagraf eller 
bestemmelse. Kommunens praksis er beskrevet og henviser til hvilke interne dokumenter 
sjekkpunktet henviser til. Det er videre angitt hvem som er ansvarlig for å sørge for at 
oppgaven gjennomføres.   
 
Rektorene signerer sjekklista for at de temaene eller punktene som de er ansvarlige for er 
gjennomført. Sjekklista blir deretter oversendt KOS. Det er mottatt kopi av utfylt sjekkliste 
fra samtlige rektorer som viser at disse har kvittert for at punktene er gjennomført.  
 
Det er i tillegg til overnevnte dokumenter utarbeidet: 

• Ramme for skolevurderingssamtale/ rapport fra skolevurderingssamtale.  
• Skolefaglig årsmelding for de respektive skolene.  
• Virksomhetsplan 2007-2011 - området grunnskole. 

 
Av virksomhetsplanen framgår det at målet for grunnskolen i Enebakk kommune skal 
være: ”Enebakkskolen framstår som en lærende organisasjon hvor refleksjon, læring og 

utvikling kjennetegner alle nivåer og alle aktører”. 
 

Planen er utarbeidet for å sikre at elevene i Enebakk får et likeverdig opplæringstilbud, og at 
skolens satsningsområder er i tråd med statlige og kommunale føringer. Kommunens 
satsningsområder innen skole er i følge planen (ikke i prioritert rekkefølge): 

• Implementering av ny læreplan. 
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• Differensiert og tilpasset opplæring. 
• Spesialundervisning. 
• Elevmedvirkning. 
• Lese-/ skriveopplæring. 
• Matematikk. 
• IKT. 
• Skole-/ hjem samarbeid. 
• Kompetanseutvikling. 
• Vurdering. 
• Psykososialt oppvekstmiljø. 
• Ledelse/ administrasjon. 
• Kvalitet og kontrollrutiner. 
• SFO. 
• Tverrfaglig arbeid. 
 

Det er utarbeidet en plandel hvor alle satsningsområdene over er satt inn. Det er laget 
hovedmål for alle satsningsområdene, disse er igjen brutt opp i delmål. Det er angitt hvem 
som er ansvarlig for måloppnåelsen samt frist for når disse skal oppnås. 
 
KOS har gitt revisjonen en tilbakemelding på måloppnåelsen på de målene som er satt opp i 
virksomhetsplanen. Denne viser at målene i hovedsak er gjennomført eller forskjøvet noe i 
forhold til oppsatt plan.  
 
Det er opplyst at målet om kommunale rammeplaner i alle fag ikke er gjennomført  på 
bakgrunn av endrede sentrale føringer, dette målet er det opplyst at må endres. Av mål som er 
forskjøvet i tid er: 

• Tiltak for elever som skårer under kritisk grense på kartleggingsprøver (felles 
satsningsområde i 2010) 

• Gjennomgående plan for IKT (Plan for IKT som grunnleggende ferdighet prioriteres i 
2011) 

• Kommunale føringer for samarbeid hjem/ skole 
 
Plan for rullering av IKT- utstyr er ikke utarbeidet med henvisning til at det til nå ikke har 
vært midler til å gjennomføre dette. Det er ikke satt dato for gjennomføring av denne. 
 
Enebakk kommune har tatt i bruk Kvalitetslosen. Dette er et system som inneholder flere 
moduler. Skolene i Enebakk har tatt i bruk modul for kvalitetsdokumentasjon. Alle 
ovennevnte dokumenter og skjemaer skal finnes tilgjengelig her. Modul for tiltaks- og 
avviksregistrering er ikke tatt i bruk, men KOS har opplyst at dette er det planer om.  
Det er opplyst at alle skolens ansatte nå har tilgang til Kvalitetslosen. Denne oppdateres ved 
endringer i dokumentene eller når nye dokumenter kommer til. Det sendes ut mail til brukerne 
ved oppdateringer eller endringer.  
 
Oppfølging av sentrale bestemmelser i Opplæringslova 

 
Formålet med opplæringen (§ 1.1) 
 
Alle skolene har utarbeidet virksomhet og kvalitetsutviklingsplan. Av disse framgår det at 
hovedmålet til skolene er:  
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”Skolen gir et opplæringstilbud som er i samsvar med læreplanverket og som ivaretar 

de grunnleggende ferdighetene”.  
Det framgår videre av planen at det er utarbeidet kommunale rammeplaner i fagene: norsk, 
matematikk og engelsk, men at det bør utarbeides rammeplaner for naturfag, RLE, 
samfunnsfag og kunst og håndverk. Av kommunens virksomhetsplan framgår det (under 
delmål 1) at det er utarbeidet kommunale rammeplaner i alle fag.   
 
KOS har opplyst at det ikke er utarbeidet rammeplaner for fagene: Naturfag, RLE, 
samfunnsfag, kunst og håndverk. Årsaken til dette er at man ønsker å gå bort fra å ha sentrale 
rammeplaner. Skolene har utarbeidet lokale læreplaner. Disse er årlige eller halvårlige hvor 
kunnskapsløftet er brutt ned. Dette skal igjen munne ut i de ukentlige planene som skolene 
bruker. KOS har ikke kapasitet til å gjennomgå og vurdere de planene som skolene utarbeider. 
 
Det er stor grad av metodefrihet for skolene, og de lokale planene kan variere fra skole til 
skole. Vi har fått opplyst at skolene forholder seg til kompetanseplanmålene i kunnskapsløftet 
som også  skal  ivareta de grunnleggende ferdighetene (å kunne lese, skrive, regne, uttrykke 
seg muntlig og bruke IKT). KOS opplyser de har en jobb  gjøre før dette går igjen i alle fag.  
Man er i ferd med å igangsette et arbeid for å lage en overordnet plan for å ivareta disse 
ferdigheter i alle fag. I første omgang dreier dette seg om en plan for lesing og skriving. Målet 
er at det skal lages en plan for matematikk og en for IKT senere. 
 
Tilpasset opplæring (§ 1-3) 

 
I virksomhetsplanen er det angitt som hovedmål:  

”Grunnskoleelevene i Enebakk får en opplæring som er i samsvar med den enkeltes 

forutsetninger og evner”.  
Dette samsvarer med hva som framgår av § 1-3 i opplæringslova. Hovedmålet er brutt ned i 7 
delmål. Rektor er ansvarlig for alle delmålene med unntak av ett hvor PPT er ansvarlig. Det er 
oppgitt at det skal jobbes kontinuerlig med disse målene i hele planperioden. I 
virksomhetsplanen for 07-11 er det et eget kapittel om tilpasset opplæring. Det er her 
redegjort for en del teori på området. Det er utarbeidet punkter hvor læreren hjelpes til å 
reflektere over i hvilken grad det gis ”læringstilpasset undervisning”.  
 
Rektorene har i intervju beskrevet litt forskjellige tilnærminger til tilpasset opplæring. To av 
rektorene har hatt fokus på at det er viktig med differensierte arbeidsplaner med bl.a. ulik 
leksemengde på trinnene. På en av skolene er det også fleksible arenaer hvor elevene kan 
jobbe. En rektor har påpekt at det er arbeidsmåten som er viktig ved tilpasset opplæring. Det 
skal på denne skolen jobbes mer på tvers av gruppene/ klassen på hvert trinn og læreren vil 
undervise i de samme fagene for samtlige grupper. Lærerne vil på denne måten få gjort bedre 
forberedelser og man oppnår langt mer faglig dybde i de enkelte fag. En av rektorene oppga at 
det er for små ressurser til å kunne dele gruppene, elever som sliter får imidlertid ofte dele 
grupper med de som skal ha spesialundervisning når det er rom for dette innenfor vedtaket. 
Det er på denne skolen opplyst at det ikke er rom for å differensiere arbeidsplaner innenfor 
den enkelte klassen, men det er opplyst at de sterkeste elevene får ofte ekstra utfordringer.   
 
I skolenes virksomhetsplan framgår det hvilke redskaper som skal brukes for å avdekke 
elevenes forutsetninger og evner. Skolene i har sine planer redegjort for litt forskjellige 
tilnærminger/ tiltak til dette. Eksempler på vurderingstiltak i planene er: 

• Fredagstester. 
• Elevsamtaler. 
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• Mappevurderinger. 
• Nasjonale prøver. 
• Leseprøver. 
• Skriveprøver. 

 
Alle skolene utarbeider Plan for skolevurdering for hvert skoleår med kvalitetsindikatorer 
som man vurderer opp mot. I 2009 er de felles kommunale vurderingsområdene: 

• Tilpasset opplæring – kartlegging av behov. 
• Elevenes bruk av læringsstrategier. 

 
Resultatet av vurderingene er med på å danne grunnlag for neste års virksomhetsplan. 
 
Samarbeid med hjemmet (§1-1) 

 
I kommunens virksomhetsplan er det satt som mål: Styrke foreldrenes mulighet til innflytelse 

og medvirkning. Det er utarbeidet 4 delmål. To av målene skal være gjennomført i 2008 og ett 
i 2009 og 2010. Det fremgår at det skal gjennomføres årlige brukerundersøkelser som er felles 
for alle skolene. Det skal også være utarbeidet strategi for oppfølgingen av resultatene fra 
brukerundersøkelsene. Innen 2010 skal den enkelte skole utarbeide en plan for samarbeid 
hjem/skole. Planen skal utarbeides i samarbeid med foresatte (FAU6).  
 
Det er opplyst at det er gjennomført brukerundersøkelser på alle skolene. Svarprosentene er 
imidlertid så lave at man ikke kan nyttiggjøre seg fullt ut av resultatene. Undersøkelsene 
gjøres på 3.,.6. og 9. trinn. Det benyttes undersøkelser som er laget av Utdanningsdirektoratet. 
Det er laget kriterier for hvordan undersøkelsene skal brukes. 
 
Rektorene har opplyst at det gjennomføres utviklingssamtaler årlig med gjennomgang av 
deler av det arbeidet som elevene har gjort (mappegjennomgang). Man vurderer i disse 
samtalene om målene for den enkelte elev er nådd.   
 
Noen av rektorene oppga at skolen hadde en aktiv hjemmeside hvor nødvendig informasjon 
ligger som for eksempel fag og timefordeling, skoleruter, ukeplaner og skjemaer. 
 
I den skolefaglige årsmeldingen som skolene avgir fremgår det hvilket omfang det har vært av 
samarbeid mellom skole og hjem. Det framgår antall møter i samarbeidsutvalget, FAU, antall 
foreldremøter, foreldrekonferanser og elevsamtaler. I tillegg er det informert om hvordan 
informasjonen gis. De skolefaglige årsmeldingene sendes KOS som sammenfatter disse og 
legger dette fram for utvalg for kultur, oppvekst og skole. For skoleåret 2007/2008 ble det 
gjennomført fra 5-9 møter med FAU. Alle skolene har gjennomført to foreldrekonferanser og 
foreldremøter. Hauglia, Stranden og Enebakk ungdomsskole gjennomførte i tillegg også 
foreldremøte samlet for hele skolen. Alle skolene, med unntak av Kirkebygden og Ytre 
Enebakk skole, har opplyst at de har sendt skriftlige vurderinger av elevene hjem. Alle 
skolene har utarbeidet rutiner/plan for gjennomføring av utviklingssamtaler. 
 

 
 
 

                                                 
6 Foreldrerådets arbeidsutvalg 
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Rett og plikt til grunnskoleopplæring (§2-1) 
 

Enebakk kommune har rutiner for å registrere alle barn i skolepliktig alder og for oppfølging 
av barn som eventuelt ikke møter til opplæring. Det er opplyst at skolene får egen liste fra 
folkeregisteret over alle elever som skal begynne på skolen. Hvis noen ikke møter sjekkes det 
opp mot folkeregisteret om de fortsatt er bosatt i kommunen. Det blir i så fall tatt kontakt med 
foreldre. 
 
Skolen melder på eget skjema dersom det er fravær på over 20 dager, dette følges opp av 
pedagogisk konsulent ved KOS og det sendes brev til pårørende. Det blir også tatt opp i 
tverrfaglig møte i kommunen hva som kan gjøres. 

 
Omfanget av grunnskoleopplæringen i tid (§2-2) 

 
Opplæringen skal være i samsvar med fag- og timefordeling beskrevet nasjonalt og 
kommunalt. Det vises her til avsnitt ovenfor vedrørende gjennomgangen av timeressursene. 
KOS utarbeider skoleruter hvert år, etter føringer fra fylkesnivå for utarbeidelse av denne. 
Skoleruten blir enten sendt med hjem som ranselpost eller gjort tilgjengelig på skolens 
hjemmeside. 
 
Alle skolene registrerer i oktober data om opplæringen inn i GSI. Her legges bl.a. inn antall 
elever, årsverk, elevtimer osv.  Hvis ikke minstetimetallet blir oppfylt vil dette bli fanget opp 
av Fylkesmannen som kontrollerer GSI- tallene.  

 
Innholdet i opplæringen (§2-3) 

 
Opplæringen skal være i samsvar med gjeldene nasjonale og kommunale lærerplaner. Det 
skal være utarbeidet kommunale fagplaner, lokale års-/ halvårsplaner og lokale arbeidsplaner. 
Alle skolene har kvittert at det er utarbeidet lokale års-/ halvårsplaner. Se også avsnittet om 
formålet med opplæringen hvor dette er omtalt. 
I følge skolenes virksomhetsplaner er det utarbeidet kommunale fagplaner i fagene norsk, 
matematikk, IKT og engelsk.  

 
Vurdering av elevene (§2-3) 

 
Skolen skal ha faste rutiner for gjennomføring av elevvurdering. Det skal gjennomføres 
kartleggingsprøver. I skolenes virksomhetsplaner går det i forbindelse med punktet om 
tilpasset opplæring fram hvilke redskaper skolene har for å vurdere elevens forutsetninger og 
evner. Det skal benyttes Carlstens lese- og skrivetest7, M-test i matematikk, statlige prøver i 
lesning for 1. og 2. trinn og nasjonale prøver i norsk, engelsk og regning. I plan for 
skolevurdering finnes det kriterier for hvordan elevene skal vurderes. Se også avsnittet om 
tilpasset opplæring ovenfor. 
 
Fritak fra deler av undervisningen (§ 2-3a) 

 
Det er utarbeidet rutinebeskrivelse for fritak for aktiviteter i RLE og andre fag.  I følge denne 
skal elever og foresatte bli informert om muligheten for fritak for deler av undervisningen 
som oppleves som utøving av annen religion eller som oppleves støtende eller krenkende.  

                                                 
7 En lese- og skrivetest utviklet for skolene fra 1. trinn og oppover. 
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Det er utarbeidet felles standard informasjonsskriv om fritak, og det er utarbeidet skjema for 
søknad.  Skolen skal sørge for at fritaket blir gjennomført og legge til rette for at eleven får 
annen undervisning innenfor lærerplanen. Det skal i enkeltvedtaket informeres om 
klageadgang, Fylkesmannen er endelig klageinstans.   
 
Rektorene har svart litt forskjellig på dette området. En har opplyst at informasjonen gis 
muntlig da det er et nytt skjema under utarbeiding, mens en annen har opplyst at det gis info i 
eget skriv, men at det er tilstrekkelig at foreldre ringer for å be om fritak.  
 
KOS har opplyst at en ny vedtaksmal er under utarbeidelse. Alle maler og rutinebeskrivelser 
blir lagt inn i kvalitetslosen8. Det sendes mail til skolene når denne oppdateres med nye 
dokumenter og maler. 

 
Språkopplæring for elever fra språklige minoriteter (§ 2-8) 

 
Kommunen har rutiner for vurdering av behovet for særskilt norskopplæring, tospråklig 
fagopplæring og morsmålsopplæring. Det er utarbeidet rutiner for behandling og 
enkeltvedtak. I følge rutinebeskrivelsen skal det også informeres om retten til å klage på 
enkeltvedtak. Skolene har i følge beskrivelsen ansvar for å kartlegge elevens behov. Det er 
opplyst at man bruker vurderingsmalen utarbeidet av utdanningsdirektoratet til dette. Standard 
vedtaksmal er også utarbeidet.  

 
Ordensreglement (§ 2-9) 

 
Enebakk kommune har vedtatt en egen forskrift om ordensreglement for grunnskolen i 

Enebakk. I denne fremgår det felles ordensreglement for skolene i Enebakk. Det er her listet 
opp 10 regler som gjelder for elevene. I ordensreglementet er det videre redegjort for hvilke 
tiltak som benyttes ved brudd på ordensreglementet, samt hvordan saksbehandlingen skal 
være for vurderingen.  Det er opplyst at skolene i tilegg har utarbeidet trivselsreglement.  

 
Permisjon fra den pliktige opplæringen (§ 2-11) 

 
Skolene har rutiner for vurdering og behandling av søknader om permisjon fra 
undervisningen. Det er utarbeidet en felles mal. Rektorene har opplyst at permisjon utover en 
dag skal gis av rektor. Rektor har fullmakt til å gi inntil 10 skoledager fri. Ved permisjon 
utover dette må eleven skrives ut av skolen. Det sendes kopi av alle permisjoner over 3 dager 
til KOS. 

 
 
 
Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring (§2-15) 

 
Rektorene har opplyst at det ikke kreves betalinger fra elevene i forbindelse med 
undervisningen. Når det gjelder leierskoleopphold er det utarbeidet en rutinebeskrivelse: 
”Gratisprinsippet – leirskole”. Av denne beskrivelsen går det fram at leirskoleopphold ikke 
er en lovpålagt del av opplæringstilbudet. Fra og med 1/8-08 inngås det ikke lengre nye 
avtaler om leirskoleopphold for elever i regi av grunnskolen i Enebakk. De avtalene som er 
gjort gjennomføres. Det fremgår videre av rutinebeskrivelsen at foresatte ikke kan avkreves 

                                                 
8 Kvalitetslosen er et system for kvalitetsdokumentasjon spesialtilpasset for kommuner 
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egenandel og at det er skolen som har ansvar for å dekke egenandelen når foresatte ikke ser 
seg i stand til dette.  Det er åpning for at det kan gis gaver, holdes dugnader eller lignende i 
denne forbindelse (kommunen har utarbeidet eget sentralt rundskriv, F-14-03, for dette 
området).   
 
Rektorene ved ungdomsskolen har opplyst at det kan være tilfeller hvor man drar på dagsturer 
(skidag) hvor elevene må dekke kostnadene selv. Det vil imidlertid alltid være gratis 
alternativer. En av ungdomsskolene har også opplyst at 10. klasse hvert år drar til Praha. Dette 
er et prosjekt som finansieres gjennom kakelotteri og lignende samt det foreldrene bidrar med. 
Det er foreldrene som står for det praktiske rundt dette. 

 
Organisering av elever i grupper (§ 8-2)  

 
Elevene skal være organisert i pedagogiske og trygghetsmessig forsvarlige grupper og hver 
elev skal være knyttet til en kontakt lærer. Rektorene har opplyst at det ikke er særlig rom for 
å dele klassene i mindre grupper. Alle klassene har kontaktlærere. 
 
KOS har opplyst at gruppestørrelsene ikke overstiger de gamle klassetallene. Fra 1/8-09 skal 
lærertettheten på 1.-4. trinn styrkes med 25 % i norsk og matematikk. Det er opplyst at 
kommunen har fått tilført midler for å dekke denne økningen. For Enebakks del er det opplyst 
at skolene ikke har fått tilført disse midlene og har måttet finansiere dette på annen måte. 

 
Ledelse av skolene (§ 9-1) 

 
Alle skolene skal ledes av en rektor som har nødvendig faglig, pedagogisk og administrativ 
kompetanse. Skolene har ansatt egne rektorer. Det er opplyst at alle rektorene med unntak av 
en har formell administrativ kompetanse. Denne er imidlertid i gang med ”rektorskolen” som 
er et statlig initiert tilbud i forbindelse med den nye videreutdanningsreformen. 

 
Utstyr (§ 9-3) 
 
Skolene skal ha tilgang til nødvendig, utstyr, inventar og læremidler. Rektorene har opplyst at 
lærerne er ansvarlig for å melde behov for utstyr. Det er opplyst at man har oversikt over det 
utstyret man har. En av skolene har opplyst at det er en person som har det overordnede 
ansvaret for å ta vare på skolens utstyr. 
 
Kompetansekrav (§ 10-1) 
 
Det er opplyst fra kommunen at det er en utfordring å få rekruttere personer med rett faglig 
kompetanse til lærerstillinger, og at dette er et problem man er redd skal bli enda større 
framover. Ser man på tallene fra GSI- rapporteringen for 2008 viser de at Enebakk pr oktober 
2008 hadde totalt 13,3 lærerstillinger hvor læreren ikke hadde godkjent utdanning for det 
trinnet de underviser på. Dette utgjorde 13,8 % av de totale lærerstillingene. Ser man bare på 
1.-7. klasse utgjorde lærere uten godkjent utdanning 17,2 %. Totalt for alle skolene i Akershus 
utgjør andelen lærere uten godkjent utdanning 6,2 %. Her er det ingen forskjell mellom 
barneskolene og ungdomskolene. Enebakk kommune har således rapportert til kostra langt 
større andel med lærere uten godkjent utdanning enn gjennomsnittet er for Akershus. 
Kommunen selv har kommentert tallene, og mener at den høye andelen av lærere uten 
godkjent utdanning må basere seg på feilrapportering. 
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Kompetanseutvikling (§ 10-2) 
 
Enebakk kommune har utarbeidet ”Plan for kompetanseutvikling i grunnskolen i Enebakk 

2009 – 2012”. Den består av 2 deler:  
A kompetanse for kvalitet 2009-2012  
 B Plan over tiltak skoleåret 2009-2010. Av planens forord går det fram at ”planen dekker 

både videreutdanning og etterutdanning. Den skal være en helhetlig plan som omfatter alle 

typer kompetanseutviklingstiltak rettet mot det pedagogiske personalet i grunnopplæringen”.  
 

Kommunen har i perioden 2006-2008 hatt en årlig statlig tildeling på kr 420 000,- til 
kompetanseutvikling i forbindelse med innføring av ny læreplan. For 2009 -2012 vil statlige 
overføringer bli gitt ut fra antall tildelte/brukte studieplasser. Staten vil her yte 40 %, 
kommunen 40 % og den ansatte 20 %.  Årlige kommunale midler har i mange år vært kr 
150 000,-, i tillegg er det avsatt noe midler på fond som kan legges inn i budsjettet de 
nærmeste 2 – 3 årene. I planen er det lagt til grunn følgende prioriteringer i 2009-2012: 
 

• Kompetanseutvikling for skoleledere. 
• Videreutdanning i norsk og matematikk ut fra skolens behov. 
• Utvikle og gjennomføre en helhetlig plan i lesning 1.- 10. trinn. 
• Utdanning - leseveiledere/ leselærere.  
• Vurdering. 
• Grunnleggende ferdigheter og bruk av IKT i alle fag. 

 
I planen er det satt opp en tabell med alle områder/ fag hvor det skal gjennomføres 
kompetanseutvikling. Av tabellen går det også fram tidsperspektiv og organisering av de 
forskjellige fagene/ områdene. 
 
Planens del B inneholder gjennomgang av hva som skal gjennomføres av tiltak i skoleåret 
2009-2010. Det er i denne delen satt opp hvilke tiltak som skal gjennomføres, tid for 
gjennomføringen og ansvar/sted. Det er satt opp tiltak for følgende områder: 

• Kompetanseutvikling for ledelsen på den enkelte skole. 
• Utdannings/ yrkesrådgivning. 
• Vurdering. 
• Grunnleggende ferdigheter/ arbeid med fag. 
• Norsk/ lesning. 
• IKT. 
• Andre områder. 

 
 

6.3 Vurderinger 

 
Kvalitetssikring av virksomheten 

 
Enebakk kommune har utarbeidet et system for å kvalitetssikre virksomheten. Etter 
revisjonens vurdering synes systemet å være i samsvar med de føringer som er gitt fra sentralt 
hold. Systemet synes også å bli tilstrekkelig oppdatert. 
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Systemet innholder bl.a. oversikt over lover, forskrifter og styringsdokumenter med både 
definering av ansvar og oppfølging. Det er også utarbeidet en sjekkliste for vurdering av 
lovoppfyllelse som hver enkelt rektor fyller ut og signerer og returnerer til KOS. Vår 
gjennomgang viser at alle rektorene har signert denne sjekklista. Her framgår det hvilken lov 
sjekkpunktet henviser til og kommunens praksis. Sjekklista gir etter vår mening KOS en god 
oversikt over hvilke tiltak de respektive rektorene har gjennomført. KOS kan dermed også 
raskt ta tak i eventuelle manglende gjennomføring av tiltak fra rektorenes side. Det synes også 
som om kommunens virksomhetsplan, med de målene som er satt, er et levende og aktivt 
dokument hvor de fleste målene er gjennomført eller under gjennomføring.  
 
Enebakk har anskaffet seg programmet Kvalitetslosen som er kvalitetsdokumentasjon system 
spesielt utviklet for kommuner. Alle kommunens rutinebeskrivelser og maler skal ligge 
tilgjengelig her. Systemet er etter revisjonens oppfatning med på å sikre at alle kommunens 
rutiner og maler blir lett tilgjengelig for skolenes rektorer og administrasjon. Man er også 
sikret på denne måten at de nyeste maler og rutinebeskrivelser er tilgjengelig på et samlet 
sted.  
 
Systemets modul for avviksregistrering er ennå ikke tatt i bruk. Det er imidlertid opplyst at 
det er planer om å ta denne i bruk. Etter revisjonens mening vil denne være med på å sikre at 
KOS kan ha oversikt over eventuelle avvik ved skolene og da ikke bare avvik meldt fra 
rektorene.  
 
Oppfølging av bestemmelsene i opplæringsloven 

 
Formålet med opplæringen (§1-1) 
 
Alle skolene har utarbeidet virksomhets- og kvalitetsutviklingsplan hvor bl.a. skolens mål 
framgår. Skolene utarbeider også rammeplaner for de enkelte fag basert på kunnskapsløftet. 
Det er også utarbeidet overordnet målsetting for skolen. Formålet med opplæringen synes å 
være tilstrekkelig forankret i kommunens og skolenes styringsdokumenter.  
 
Tilpasset opplæring (§ 1-3) 
 
Rektorene har beskrevet litt forskjellige tilnærminger til hvordan man driver tilpasset 
opplæring men i hovedsak gis det differensierte arbeidsplaner etter forskjellige nivåer. Det er 
rektor som er ansvarlig for hvordan opplæringen drives på skolene og det er derfor dennes 
ansvar å velge strategi på dette området. Det er i virksomhetsplanen utarbeidet et eget kapittel 
omkring tilpasset opplæring, hvor det bl.a. er redegjort for teori på området. Lærerne får her 
innspill til å reflektere over tilpasset opplæring. Det er også utarbeidet redskaper som skal 
brukes for å vurdere den enkelte elevs forutsetninger og evner slik at man har mulighet til 
tilpasse nivået for den enkelte elev. Alle rektorene har påpekt at det er knapt med ressurser i 
skolene. Dette vil selvfølgelig være med å påvirke det tilbudet som skolen gir og i hvilken 
grad man kan organisere undervisningen i mindre grupper og derigjennom kan differensiere 
opplæringen.  
 
Samarbeid med hjemmet (§1-1) 
 
Etter revisjonens oppfatning synes det som om skolene i Enebakk legger til rette for et 
tilfredsstillende samarbeid mellom skole og hjem. Målet i virksomhetsplanen om å utarbeide 
kommunale føringer for samarbeid mellom hjem og skole er imidlertid ikke gjennomført, det 
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er opplyst at dette skal gjøres i 2010. Alle skolene har gjennomført utviklingssamtaler, 
foreldremøter samt møter i FAU. Revisjonen ser det som en styrke at KOS gjennom den 
skolefaglige årsmeldingen kan følge med på omfanget av samhandlingen mellom skole og 
hjem. Når det gjelder foreldreundersøkelsene er svarprosenten på denne lav, og det er opplyst 
at man derfor ikke fullt ut kan nyttiggjøre seg av resultatene fra denne.  Slike undersøkelser 
hvor man anonymt kan komme med tilbakemeldinger, er etter revisjonens oppfatning viktige.  
Enebakk kommune bør derfor bestrebe seg for å få svarprosenten opp på et tilfredsstillende 
nivå slik at man fullt ut kan nyttiggjøre seg av svarene.   
 
Rett og plikt til grunnskoleopplæring (§ 2-1)    
 
Det synes som om Enebakk kommune har tilstrekkelige rutiner for å fange opp de som er i 
skolepliktig alder, samt søknader om tidlig eller utsatt skolestart. 
 
Omfanget av grunnskoleopplæringen i tid (§2-2) 
 
Alle skolene har meldt inn timer i GSI som er i samsvar med de timer som departementet har 
beskrevet skal være minstetimetallet. Skolene har også utarbeidet tilfredsstillende skoleruter, 
og disse er også gjort tilgjengelige for foresatte. 
 
Innholdet i opplæringen (§2-3) 
 
Det synes som om skolene forholder seg til regelverket om innholdet i opplæringen. Det er 
utarbeidet fagplaner og lokale arbeidsplaner for de forskjellige fag. 
 
Vurdering av elevene (§2-3) 
 
Det synes som om skolene i Enebakk har relevante rutiner og redskaper for å kunne 
gjennomføre elevvurderinger slik regelverket tilsier. 
 
Fritak for undervisningen (§2-3a) 
 
Undersøkelsen viser at kommunen har utarbeidet klare rutiner for fritak fra undervisningen. 
Rektorene har imidlertid svart litt forskjellig på hvordan rutinen håndteres. Etter revisjonens 
oppfatning bør skolene følge de rutinene som kommunen har satt og sørge for formelle 
skriftlige søknader og vedtak. 
 
Orden reglement (§2-9) 
 
Enebakk kommune har utarbeidet forskrift om ordensreglement slik § 2-9 i Opplæringslova 
tilsier. Her framkommer hvilke regler som elevene har å forholde seg til og hvilke tiltak som 
skal iverksettes ved eventuelle brudd på reglene. 
 
Permisjon fra den pliktige opplæringen (§2-11) 
 
Det er utarbeidet tilfredsstillende rutiner i forbindelse med permisjoner fra opplæringen. 
Rektor kan i følge rutinebeskrivelsen gi inntil 10 skoledager fri. Dette samsvarer med reglene 
i § 2-11 i Opplæringslova. 
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Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring (§2-15) 
 
Det er opplyst at kommunen fra 1/8 -2008 ikke lenger bestiller leirskoleplasser. De avtalene 
som allerede er inngått fullføres imidlertid. Foreldre betaler ikke direkte for plassene men det 
gis gaver og avholdes dugnader for å få inn tilstrekkelig med midler. Revisjonen ser det som 
ryddig at kommunen er i ferd med å avvikle ordningen med leirskole når kommunen ikke ser 
seg i stand til å betale for disse oppholdene. Man unngår på denne måten en omgåelse av 
regelverket ved å la foreldre drive dugnad og gi gaver for at turene kan gjennomføres. 
 
Organisering av grupper (§8-2)  
 
Det er opplyst at gruppene ved skolene ikke er større enn de gamle klassetallene slik at man 
har relevante størrelser på gruppene. Alle gruppene er knyttet til kontaktlærer, slik regelverket 
tilsier.  
 
Ledelse av skolen (§9-1) 
  
Det er opplyst at alle rektorene med unntak av en, har tilstrekkelig formell faglig, pedagogisk 
og administrativ kompetanse slik § 9-1 i opplæringslova sier. Revisjonen ser det som positivt 
at denne nå er i gang med å skaffe seg tilstrekkelig formell kompetanse slik at Enebakk 
kommune kan oppfylle lovens krav på dette området. 
 
Utstyr (§9-3)  
 
Skolene oppgir at de har tilfredsstillende oversikt over det utstyret de har. Kostratallene i 
tabell 2 på side 10 viser at Enebakk kommune bruker om lag det samme til 
undervisningsmateriell som de sammenlignbare kommunene. Utgifter til inventar og utstyr er 
noe lavt sammenlignet med andre kommuner i regionen. 
 
Kompetansekrav (§10-1) 
 
I følge GSI tallene pr okt 2008 var det 13,3 lærerstillinger hvor lærerne ikke hadde godkjent 
utdanning. Enebakk har betydelig høyere andel av lærere uten godkjent utdanning enn det 
som er gjennomsnittet i Akershus. Kommunen har stilt spørsmålstegn ved om ikke den høye 
andelen med lærere uten godkjent utdanning baserer seg på en feilrapportering fra skolenes 
side. Revisjonen anbefaler at dette avklares og at egnede grep gjøres slik at kommunen kan 
oppfylle de kravene som opplæringslova med forskrifter setter til kompetanse blant lærerne. 
 
Kompetanseutvikling (§10-8) 
 
Gjennom den utarbeidede planen for kompetanseutvikling har Enebakk kommune, etter 
revisjonens syn, et tilstrekkelig system for kompetanseutvikling slik § 10-8 i Opplæringslova 
sier. For 2009 er de statlige midlene til kompetanseutvikling avhengig av en tilsvarende del 
fra kommunen. Ufordringen for Enebakk kommune vil da være å kunne tilføre nok penger til 
videreutdanning slik at første ledd i § 10-8 blir oppfylt. 
  
Sjekklista som rektorene signerer og sender til KOS inneholder alle punktene som er omtalt i 
avsnittene over. Vår gjennomgang viser at alle rektorene har signert for at de har overholdt de 
kravene som opplæringslova setter. Revisjonen ser det som en styrke at en slik liste er laget 
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og at den brukes aktivt. Denne gir KOS en god oversikt over overholdelse av regelverket fra 
skolenes side.  
 
 

6.4 Konklusjon 

 
Enebakk kommune har etter revisjonens syn utarbeidet et tilfredsstillende system for å 
kvalitetssikre virksomheten. Systemet innholder bl.a. oversikt over lover, forskrifter og 
styringsdokumenter. Det fremgår av styringsdokumentene hvem som har ansvar for 
oppfølgingen. Alle rektorene har signert og returnert den utarbeidede sjekklisten. Denne gir 
etter vår oppfatning KOS en god mulighet til følge opp at rektorene gjennomfører de 
forventede tiltakene. Det synes også som om kommunens virksomhetsplan gjennomgående 
følges. Det at kommunen har anskaffet seg programmet kvalitetslosen som 
kvalitetsdokumentasjonsystem er også med på å sikre at kommunens maler og rutiner blir lett 
tilgjengelig for skolene. 
 
Våre undersøkelser viser at skolene i hovedsak følger opp de sentrale bestemmelsene i 
Opplæringslova. Alle rektorene har fylt ut sjekkliste for vurdering av lovoppfyllelse, og alle 
rektorene har kvittert for at de har gjennomført de lovpålagte oppgavene. I følge GSI- tall har 
skolene i Enebakk en høy andel av lærere uten den kompetansen som loven setter. 
Kommunen har opplyst at dette høye tallet må basere seg på en feilrapportering. Revisjonen 
anbefaler at dette avklares og at nødvendige tiltak settes i gang. 
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7 Psykososialt skolemiljø 
 

I hvilken grad følges bestemmelsene og gjennomførte brukerundersøkelser opp omelevens 
psykososiale skolemiljø? 
 

 
 

7.1 Revisjonskriterier 

 
Av opplæringslovas § 9a – 3 første ledd framgår det at: 

”skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje et godt psykososialt miljø, der 

den enkelte elev kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør”.   
Av 2. ledd framgår det  

”dersom nokon som er tilsedt ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev 

blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller 

rasisme, skal vedkommande snares undersøkje saken og varsle skoleleiinga, dersom 

det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe inn”. 

 

Av 3. ledd framgår det:  
”dersom ein elev eller foreldre ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, 

deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som måbbing og diskriminering, vald eller 

rasisme skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i 

forvaltningslova”. 

 
Det er også utarbeidet en veileder til § 9 i opplæringslova. Av denne framgår det bl.a:   

”at det må være en klar målsetting at skolemiljøet skal være fritt for destruktiv adferd, 

og skolen må arbeide aktivt mot dette målet”.  

 
 

7.2 Faktabeskrivelse 

 
Psykososialt skolemiljø 

Enebakk kommune har utarbeidet en ”Plan for et godt psykososialt oppvekstmiljø for barn og 

unge i Enebakk kommune”. Planen er utarbeidet i januar 2006 og vedtatt av kommunestyret. 
Den har vært på høring i FAU og i Kommunalt foreldreutvalg. Av innledningen går det fram 
at planen er utarbeidet med ”et generelt ønske om et godt oppvekst- og læringsmiljø for barn 

og unge i Enebakk kommune”. 

 
Planen skal sikre at grunnskolen: 
 

• Har gode rutinemessige tiltak for å skape et godt læringsmiljø. 
• Utvikler samarbeid med foreldre og nærmiljø for å skape et godt lærings- og 

oppvekstmiljø. 
• Drive forebyggende arbeid mot mobbing og vold. 
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• Har rutiner som avdekker mobbing og vold. 
• Har rutiner som ivaretar elevenes behov for tiltak i akuttsituasjoner og i 

krisesituasjoner. 
 
Planen er todelt. Del en er en generell del med hovedfokus på forebygging – et godt 
læringsmiljø, hvilke faktorer som spiller inn, impliserte aktører, prinsipper, definisjoner og 
mål, og del to – handlingsplan med tiltak når mobbing og vold oppdages, som tilpasses de 
ulike virksomhetene. KOS har opplyst at planen nå skal revideres og da spesielt del 2. 
 
Den generelle delen inneholder følgende: 
 

• Hvordan skape et godt oppvekst- og læringsmiljø – anbefalte tiltak. 
• Hva er mobbing? 
• Hvordan oppdages mobbing? 
• Hvordan bekjempes mobbing? 
• Obligatoriske tiltak. 

 
Når det gjelder punktet om å skape et godt oppvekst- og læringsmiljø og de anbefalte 
tiltakene som fremgår der, har KOS opplyst at man bl.a. har jobbet med aktiv klasseledelse. 
Det er videre opplyst at alle skolene har fadderordninger. På to av skolene er det også innført 
en ordning med skolemegling. Alle skolene med unntak av Hauglia, som kun har elever t.o.m. 
4. trinn, har elevråd. Dette har vært et satsningsområde for skolene og vil fortsatt være det.  
Det er også opplyst at det er opprettet tverrfaglige team i de forskjellige skolekretser. Dette er 
et lavterskel drøftingsorgan hvor foreldre kan be om at ”sin” sak blir tatt opp. 
 
Når det gjelder punktet å bekjempe mobbing så er det i de programmene9 som skolene deltar i 
en nulltoleranse for mobbing. Programmene ivaretar også informasjon til både elever og 
informasjon i foreldremøter. Videre tar de for seg det å skape trygghet i utesonene.  
 
Det gjennomføres også overgangsmøter i forbindelse med oppstart på første trinn samt at det 
er utarbeidet rutiner for overgangen til 8. klasse slik planen tilsier. Det er opplyst at skolene 
gjennomfører elevundersøkelsene hvert år fra 5-10. klasse. Dette gjøres for å kunne følge 
utviklingen på klassen fra år til år slik at man kan se om de tiltakene som er satt i verk virker.  
 
KOS har opplyst at det ikke er opprettet beredskapsgrupper på skolene slik det står i planen.  
Årsaken til at dette er opplyst å være manglende ressurser.  
 
I planen framgår det også at skolene skal utarbeide en egen plan for trygt skolemiljø innen 
1/10-06. Kirkebygden, Stranden og Hauglia skole har alle utarbeidet planer. KOS har opplyst 
at grunnen til at de andre skolene ikke har utarbeidet egne planer er at det programmet som 
skolene kjører ivaretar målene for disse planene. For de skolene som har utarbeidet planer er 
disse tilgjengelige på skolens hjemmeside. 
 
KOS har forutsatt at planen gjennomgås av rektor ved de enkelte skolene hvert år ved 
oppstart. 
 
Av del to – handlingsplan framgår retningslinjer for planutformingen og arbeidet ved den 
enkelte skole. Planen inneholder også skjemaer som skal inngå i den enkelte skoles plan. 

                                                 
9 Zero, PALS, MOT 
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Dette er skjemaer som skal brukes i forbindelse med voldsutøvelse, erklæring av samtykke i 
samarbeid med andre etater, registrering av mobbe-/volds saker, melding til foresatte og 
enkeltvedtak. For enkeltvedtak er det i skjemaet henvist til at vedtaket kan klages inn for 
fylkesmannen jfr, forvaltningslovens § 28. 
 
Det er utarbeidet en beskrivelse av hvilke tiltak og handlinger som skal gjøres ut fra ulike 
scenarioer vedrørende: 
 

• Mobbing.  
• Voldsbruk. 
• Grov voldsutøvelse. 

 
Beskrivelsen angir en stegvis behandling av tilfellene over samt  hvem som har ansvaret for 
de forskjellige tiltakene. 
 
Av planens generelle del går det fram at skolene skal utarbeide rutiner om informasjon om 
skolens arbeid mot mobbing og vold til hele personalgruppa, barn og ungdom og foresatte. 
Planen skal gås gjennom minst en gang pr. år. 
 
Alle rektorene har opplyst at de har egne programmer i forbindelse med bekjemping av 
mobbing. Tre av skolene benytter seg av ZERO, to av MOT og en av PALS. 
 
ZERO 
 
Zero er et program mot mobbing som skolen kan bruke for å forebygge og redusere mobbing. 
Programmet er utarbeidet ved Senter for atferdsforskning ved Høgskolen i Stavanger (HIS). 
Zero gir ansatte i skolen kunnskap i å avdekke mobbing, løse mobbesaker, forebygge 
mobbing og gjøre innsatsen mot mobbing som en del av skolens arbeid. 
 
I Zero deltar elevene aktivt i skolens arbeid for et mobbefritt miljø. Nulltoleranse mot 
mobbing er et hovedprinsipp. Elevrådet får et spesielt ansvar og foreldre involveres og er 
medhjelpere.  Zero-programmet varer ett år og skolen får støtte av en eller to fagpersoner.  
 
PALS 
 
PALS står for: positiv atferd, støttende læringsmiljøer og samhandling. 
 
Dette er en skoleomfattende modell for å styrke barns skolefaglige og sosiale kompetanse, 
forebygge og mestre atferdsproblemer i skolen og en tiltaksmodell for opplæring, veiledning 
og støtte til elever, ansatte og foresatte.  
 
Opplæringen i PALS gjennomføres som et utviklingsarbeid i den enkelte skole gjennom minst 
tre år. Hver skole etablerer et PALS - team som er representativt sammensatt fra skolens 
ledelse og ansatte. En kvalifisert ekstern PALS-veileder som i hovedsak er ansatt i PP-
tjenesten, leder opplæringsprogrammet på den enkelte skole. PALS-veiledere ansatt i de 
statlige spesialpedagogiske kompetansesentrene, Statped koordinerer innsatsen i den enkelte 
region.  
 
MOT 
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MOTs filosofi består av tre hovedelementer: Grunntanke, Grunnantagelser, Grunnverdier. 

MOTs Grunntanke:  
Bevisstgjøre ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet.  
Styrke ungdoms mot til å ta vare på seg selv og hverandre.  
Drive holdningsarbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter. 

MOTs Grunnantagelser:  
Mot er den viktigste egenskapen et menneske har.  
Mennesket er skjørt og sårbart - og er et produkt av sin oppvekst og sine omgivelser.  
Mennesket er robust og motstandsdyktig - og kan bestemme sin egen fremtid uavhengig av 
sin fortid. 

MOTs Grunnverdier:  
Mot til å leve. 
Mot til å bry seg.  
Mot til å si nei. 

Kommunestyret har vedtatt at barneskolene skal benyttet seg av Zero og ungdomsskolene av 
MOT. Den skolen som benytter seg av PALS hadde allerede inngått denne avtalen før 
vedtaket i kommunestyret. 
 
Alle skolene rapporterer i Skolefaglig årsmelding om skolens læringsmiljø. Her er det bl.a. 
gitt informasjon om hvordan man har jobbet med de forskjellige programmene. For de 
skolene som har ZERO har en skoler oppgitt at det har vært opprettet team bestående av 
lærere, elever og foreldre. Teamet har deltatt i samlinger med veiledere fra Zero. Gruppene 
har drevet arbeidet mot elever og personale. En skole har oppgitt: Samarbeidet med 
Adferdssenteret ved His ble avsluttet høsten 2008. Skolen har utarbeidet egen handlingsplan 
mot mobbing. Felles forståelse og felles holdninger til barna er en viktig del av planen.  
Begge ungdomsskolene er med i programmet MOT og oppgir at det er gjennomført 
programmer etter de anbefalinger som er gitt av MOT. 
 
Skolene har også oppgitt hvor mange mobbesaker som er registrert og gjort vedtak på ved den 
enkelte skole. Det er også gitt opplysninger om trivsels-og andre spørreundersøkelser som er 
gjennomført. Alle skolene oppgir å ha gjennomført trivselsundersøkelser.  
 
Brukerundersøkelse 
 
Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse gjennomføres hvert år. Denne undersøkelsen er 
obligatorisk (statlig pålegg) på 7. og 10. trinn. Undersøkelsen gjennomføres i Enebakk på alle 
trinn f.o.m. 5. t.o.m. 10. trinn Svarprosenten blant elevene i Enebakk var 91 %, mens ellers 
for landet totalt sett var 87 %. 
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 Trives svært 
godt 

Trives godt Trives litt Trives ikke 
noe særlig 

Trives ikke i 
det hele tatt 

Trives du godt på skolen?      
Enebakk 42,90 %  45,34 % 7,79 % 2,75 % 1,22 % 
Akershus 40,77 % 47,14 % 8,54 % 2,05 % 1,50 % 
Nasjonalt 37,37 % 48,07 % 10,46 % 2,54 % 1,56 % 
Trives du sammen med elevene i 
gruppa/ klassen din? 

     

Enebakk 54,60 % 36,03 % 7,62 % 1,27 % 0,48 % 
Akershus 51,98 % 37,81 % 7,54 % 1,63 % 1,05 % 
Nasjonalt 50,23 % 38,53 % 8,45 % 1,80 % 0,99 % 
Trives du i friminuttene/ fritimene?      
Enebakk 62,64 % 29,57 % 6,20 % 0,95 % 0,64 % 
Akershus 57,95 % 33,76 % 5,99 % 1,31 % 1,00 % 
Nasjonalt 56,26 % 34,28 % 6,98 % 1,49 % 0,98 % 
 
Av tabellen over ser vi at elevene i Enebakk skolene trives marginalt bedre på skolen enn 
gjennomsnittet for landet viser. 88 % har svart at de trives godt eller svært godt på skolen, 
mens om lag 4 % av elevene ikke trives noe særlig/ ikke i det hele tatt.  
 
 
 Ikke i det 

hele tatt 
En sjelden 

gang 
2 eller 3 
ganger i 
måneden 

Omtrent 1 
gang i uken 

Flere ganger 
i uken 

Er du blitt mobbet på skolen de 
siste månedene ? 

     

Enebakk 76,63 % 14,86 % 3,25 % 2,17 % 3,10 % 
Akershus 75,44 % 15,98 % 3,24 % 2,01 % 3,33 % 
Nasjonalt 72,91 % 17,35 % 3,74 % 2,26 % 3,74 % 
Har du selv vært med på å mobbe 
en eller flere elever på skolen de 
siste månedene 

     

Enebakk 82,24 % 20,18 % 2,17 % 0,85 % 1,63 % 
Akershus 78,26 % 17,84 % 1,71 % 0,75 % 1,42 % 
Nasjonalt 75,17 % 20,18 % 2,17 % 0,85 % 1,63 % 
 
Tallene i tabellen over viser at forekomsten av mobbing i Enebakk skolen er omtrent den 
sammen som i resten av landet. Over 90 % av elevene har svart at de ikke blir mobbet eller i 
så fall bare en sjelden gang. Over 5 % av de som har svart oppgir at de blir mobbet en gang i 
uka eller mer. Det er 655 elever som har svart på denne undersøkelsen. Det er dermed er over 
30 elever som ukentlig følger seg mobbet. 
 
 
 Ikke i det 

hele tatt 
En sjelden 

gang 
2 eller 3 
ganger i 
måneden 

Omtrent 1 
gang i uken 

Flere ganger 
i uken 

Har du selv vært med på å mobbe 
en eller flere elever på skolen de 
siste månedene ? 

     

Enebakk 82,24 % 14,49 % 1,40 % 0,62 % 1,25 % 
Akershus 78,26 % 17,84 % 1,71 % 0,75 % 1,42 % 
Nasjonalt 75,17 % 20,18 % 2,17 % 0,85 % 1,63 % 
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Vel 2 % av elevene oppgir at de har vært med på å mobbe en eller flere elever på skolen de 
siste månedene, men 97 % oppgir at ikke i det hele tatt eller en sjelden gang er med på å 
mobbe. 
 
 Svært ofte 

eller alltid 
Ofte Av og til Sjelden Aldri 

Pleier eleven å si i fra til lærene 
hvis noen blir mobbet? 

     

Enebakk 23,10 % 27,69 % 28,01 % 15,19 % 6,01 % 
Akershus 18,64 % 25,31 % 27,58 % 20,10 % 8,36 % 
Nasjonalt 19,04 % 25,21 % 28,40 % 19,30 % 8,04 % 
 
 
På spørsmål om de sier fra til læreren hvis noen blir mobbet svarer 20 % av elevene at de 
sjelden eller aldri gjør dette. Dette er lavere enn det som er gjennomsnittet for landet og 
Akershus. Om lag 50 % av de spurte svarer at de svært ofte eller ofte sier i fra til en lærer hvis 
noen blir mobbet. Dette er noe høyere enn det som er gjennomsnittet i Akershus og landet. 
 
KOS har opplyst at man benytter undersøkelsene aktivt internt i skolelederforum. Rektorene 
skal til møtet hvor dette tas opp gjennomgå sin skoles resultater og ta fram både positive og 
negative ting fra undersøkelsen, og vurdere hva som kan gjøres bedre. Ved store avvik tas 
dette mellom rektor og leder av KOS.   Resultatene fra undersøkelsene legges frem til 
orientering for politisk utvalg. Resultatene skal også legges fram for FAU og SU 
(skolemiljøutvalg) på de enkelte skolene. 
 
Ungdomsskolene har opplyst at de ulike teamene på skolen diskuterer resultatene fra 
undersøkelsen og følger disse opp. 
 
To av barneskolene oppgir at resultatene fra undersøkelsen blir tatt opp på foreldremøtene, en 
barneskole har opplyst at det har vært opp til den enkelte lærer å vurdere om undersøkelsen 
skal presenteres på foreldremøte. Denne har oppgitt at for fremtiden skal resultatene 
presenteres mer systematisk. 
 
Resultatene fra skolenes egne trivselsundersøkelser blir ikke lagt fram for KOS 
 
 

7.3 Vurderinger  

 
Psykososiale arbeidsmiljø 
 
Etter revisjonens vurdering synes det som om skolene i Enebakk arbeider både aktivt og 
systematisk for å skape et godt psykososialt miljø slik Opplæringslova § 9a sier at skolene 
skal gjøre.  
 
Våre undersøkelser viser at den utarbeidede planen for et godt psykososialt oppvekstmiljø i 
hovedsak er fulgt opp. Den ble utarbeidet i 2006 og er nå er moden for en oppdatering, noe 
som kommunen har opplyst skal gjøres. I og med vedtaket om at skolene skal delta i egne 
programmer mot mobbing er det opplyst at kravene til at skolene skulle ha egne planer mot 
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mobbing er overflødige. Programmene som skolene følger er alle mye benyttede programmer 
i andre kommuner og synes relevante også for skolene i Enebakk. 
 
I den utarbeidede planen er det også laget en beskrivelse av hvilke tiltak og handlinger som 
skal gjøres i forbindelse med forskjellige scenarioer. Revisjonen ser dette som en bra mulighet 
for på å skape et ensartet handlingsmønster fra alle skolens side og gjør det letter for skolene å 
foreta de rette tiltakene i forbindelse med uønsket adferd fra elevers side. Disse rutinene 
samsvarer også med det som framgår av 2. ledd i § 9a-3 i Opplæringslova. 
 
Det er også utarbeidet skjemaer som skal benyttes ved mobbe- /voldssaker og meldinger til 
foresatte slik lovverket setter krav om.   
 
Det er i planen forutsatt at rektor foretar en gjennomgang av planen ved oppstart av nytt 
skoleår. Etter revisjonens mening er denne gjennomgangen svært viktig og det burde derfor 
også være et punkt på sjekklisten for vurdering av lovoppfyllelse slik at rektorene kan kvittere 
ut at denne gjennomgangen er foretatt. 
 
Brukerundersøkelser 
 
Revisjonen ser det som positivt at Enebakk kommune velger å foreta trivselsundersøkelser på 
alle trinn fra 5. klasse og oppover. Dette gir skolene en god mulighet for å kunne fange opp og 
følge opp eventuelle endringer i skolemiljøet i de enkelte klassene. KOS har beskrevet 
hvordan man bruker undersøkelsen i skolelederforumet. Resultatene legges også fram for 
politisk utvalg og for FAU og SU slik at de er godt kjent i relevante fora.  
 
Rektorene har svart litt forskjellig på hvordan undersøkelsene legges fram for foreldrene. 
Etter revisjonens oppfatning er det viktig at alle foresatte får tilfredsstillende informasjon fra 
disse undersøkelsene. Det bør derfor sørges for at alle foresatte får denne informasjonen.  
 
Resultatene fra undersøkelsen for 2008 viser at elevene i skolene i Enebakk trives marginalt 
bedre enn elevene samlet i Akershus. På spørsmål om de har blitt mobbet de siste månedene 
svarer 5 % av elevene at de blir mobbet 1 gang i uka eller mer. Dette er betydelig høyere tall 
en hva skolene har oppgitt i sin skolefaglige årsmelding. Dette viser at skolene enda har mye 
å jobbe mot for å motvirke mobbing i skolene i Enebakk.  
 
  

7.4 Konklusjoner  

 
Det synes som om Enebakk kommune arbeider aktivt og systematisk for å skape et godt 
psykososialt miljø. Det er bl.a. utarbeidet plan for et godt psykososialt oppvekstmiljø. Det er 
opplyst at den nå også skal oppdateres. Planen beskriver bl.a. tiltak og handlinger som skal 
gjøres ved div. uønsket adferd blant elevene. Disse rutinene samsvarer også med reglene i 
opplæringslova. Det er også utarbeidet skjemaer til bruk ved mobbe- og voldssaker i samsvar 
med regelverket. Alle skolene har også relevante programmer rundt mobbing i som de 
benytter seg av. 
 
Enebakk foretar trivselsundersøkelser på alle trinn fra 5. klasse og oppover. Dette er en statlig 
undersøkelse som bare er obligatorisk på 7. og 10. trinn. Svarprosenten blant Enebakks elever 
er noe høyere enn for landet for øvrig. Det at kommunen gjennomfører undersøkelsen på 
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hvert trinn gjør det mulig å fange opp endringer i trivsel i de enkelte klassene fra år til år. 
Rektorene har svart litt forskjellig om hvordan undersøkelsene legges fram for foresatte. Det 
er viktig at det blir en ensartet presentasjon av denne informasjonen og at alle foresatte får 
samme informasjon. For øvrig synes det som om informasjon fra undersøkelsene legges fram 
og behandles i relevante fora. Undersøkelsen for 2008 viser at elevene i Enebakk trives 
marginalt bedre enn resten av landet.  
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8 Anbefalinger 
 

Revisjonen mener at følgende tiltak kan bidra til forbedringer: 
 

• Det bør utarbeides en ny modell for fordelig av ressurser mellom skolene slik at man 
oppnår en likebehandling, denne bør ta utgangspunkt i de behov som skolene har. 

• Det bør komme tydeligere fram i budsjettforslaget hvilke konsekvenser budsjettet har 
for de enkelte skolene. 

• Påse at skolene har tilstrekkelig midler til at de kan drive innenfor lovens krav. 
• Iverksette tiltak som gjør at kommunen høyner andelen med lærere med den formelle 

kompetansen slik loven stiller krav om. 
• Vurdere tiltak for å øke svarprosentene på foreldreundersøkelser. 
• Legge gjennomgang av kommunens plan for et godt psykososialt oppvekstmiljø inn 

som et punkt i sjekkliste for vurdering av lovoppfyllelse. 
• Sørge for at alle foresatte får tilgang på samme informasjon fra de gjennomførte 

trivselsundersøkelsene. 
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9 Rådmannens uttalelse 
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10 Revisjonens kommentarer til rådmannens uttalelse 
 
 
Revisjonen er tilfreds med at rapportens anbefalinger vil bli iverksatt av Enebakk kommune. 
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12  Vedlegg – Opplæringslova 
 

§ 1-1. Formålet med opplæringa  

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og 
framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.  

       Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik 
som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og 
solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i 
menneskerettane.  

       Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og 
vår felles internasjonale kulturtradisjon.  

       Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho 
skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.  

       Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine 
og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement 
og utforskartrong.  

       Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha 
medansvar og rett til medverknad.  

       Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei 
utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.  

Endra med lover 17 sep 1999 nr. 74 (i kraft 17 sep 1999, etter res. 17 sep 1999 nr. 1011), 30 juni 2000 
nr. 63 (i kraft 1 aug 2000, etter res. 30 juni 2000 nr. 645), 4 juli 2003 nr. 84 (i kraft 1 okt 2003), 19 des 
2008 nr. 118 (i kraft 1 jan 2009, etter res. 19 des 2008 nr. 1424).  

§ 1-3. Tilpassa opplæring og tidleg innsats  

       Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og 
lærekandidaten.  

       På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk eller samisk og 
matematikk mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg retta mot elevar med svak 
dugleik i lesing og rekning.  

Føyd til med lov 20 juni 2008 nr. 48 (i kraft 1 aug 2008, etter res. 20 juni 2008 nr. 621), tidlegare § 1-3 
vart ny § 1-5, endra med lov 19 juni 2009 nr. 94 (i kraft 1 aug 2009, etter res. 19 juni 2009 nr. 675).  

§ 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring  

       Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i 
samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg 
grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarande opplæring.  

       Retten til grunnskoleopplæring gjeld når det er sannsynleg at barnet skal vere i Noreg i meir enn 
tre månader. Plikta til grunnskoleopplæring byrjar når opphaldet har vart i tre månader. Departementet 
kan i særlege tilfelle frita elevar frå denne plikta.  

       Grunnskoleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år. Dersom det etter 
sakkunnig vurdering er tvil om barnet er komme tilstrekkeleg langt i utviklinga si til å starte i skolen, 
har barnet rett til å utsetje skolestarten eitt år dersom foreldra krev det. Etter sakkunnig vurdering og 
med skriftleg samtykke frå foreldra kan kommunen i særlege tilfelle vedta å utsetje skolestarten eitt år. 
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Dersom foreldra søkjer om det eller samtykkjer, kan kommunen etter sakkynnig vurdering la eit barn 
ta til på skolen eitt år før når det innan 1. april har fylt 5 år.  

       Retten og plikta til opplæring varer til eleven har fullført det tiande skoleåret. Etter sakkunnig 
vurdering og med skriftleg samtykkje frå foreldra kan kommunen heilt eller delvis vedta å frita ein 
elev for opplæringsplikta dersom omsynet til eleven tilseier det.  

       Dersom ein elev utan å ha rett til det har fråvære frå den pliktige opplæringa, kan foreldra eller 
andre som har omsorg for eleven, straffast med bøter dersom fråværet kjem av at dei har handla 
forsettleg eller aktlaust. Offentleg påtale blir ikkje reist utan når kommunen set fram krav om slik 
påtale.  

Endra med lov 31 jan 2003 nr. 10.  

§ 2-2. Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid  

       Departementet gir forskrifter om samla tid til opplæring i grunnskolen.  

       Kommunen kan gi forskrifter om undervisningstid ut over timerammene i forskriftene etter første 
leddet. Kravet i § 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend 
gjeld ikkje.  

       Opplæringa skal strekkje seg over minst 38 skoleveker innanfor ei ramme på 45 samanhengande 
veker i skoleåret.  

       Kommunen gir forskrifter om skole- og feriedagar i skoleåret for elevane. Forskrifta skal vere 
tilpassa avviklinga av nasjonale prøver. Kravet i § 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om 
kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje.  

       Departementet kan gi forskrifter om rammer for dagleg skoletid og om pausar for elevane.  

§ 2-3. Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa  

       Grunnskoleopplæringa skal omfatte religion, livssyn og etikk, norsk, matematikk, framandspråk, 
kroppsøving, kunnskap om heimen, samfunnet og naturen, og estetisk, praktisk og sosial opplæring. 
Ein del av undervisningstida etter § 2-2 kan brukast til fag og aktivitetar som skolen og elevane vel, til 
leirskoleopplæring og til opplæring på andre skolar eller på ein arbeidsplass utanfor skolen. 
Kommunane avgjer sjølv korleis timar ut over minstetimetalet gitt i forskrifter etter § 2-2 skal brukast.  

       Grunnskolen er delt i eit barnetrinn og eit ungdomstrinn. Barnetrinnet omfattar 1.-7. årstrinn og 
ungdomstrinnet omfattar 8.-10. årstrinn.  

       Departementet gir forskrifter om fag, om mål for opplæringa, om omfanget av opplæringa i faga 
og om gjennomføringa av opplæringa. Departementet gir forskrifter om aktivitetar som ikkje er 
opplæring i fag. Departementet gir forskrifter om vurdering av elevar og privatistar og om klage på 
vurderinga, om eksamen og om dokumentasjon.  

       Elevane skal vere aktivt med i opplæringa. Undervisningspersonalet skal tilretteleggje og 
gjennomføre opplæringa i samsvar med læreplanar gitt etter lova her. Rektor skal organisere skolen i 
samsvar med første leddet og forskrifter etter tredje leddet og i samsvar med § 1-1 og forskrifter etter § 
1-5.  

       Etter søknad frå kommunen kan departementet gi ein skole løyve til avvik frå første leddet og frå 
forskrifter om læreplanar dersom kravet til opplæringa samla ikkje blir mindre. Før slikt løyve blir gitt, 
må det liggje føre fråsegn frå samarbeidsutvalet.  

Endra med lover 17 sep 1999 nr. 74 (i kraft 17 sep 1999, etter res. 17 sep 1999 nr. 1011), 12 april 2002 
nr. 10 (i kraft 1 aug 2002, etter res. 12 april 2002 nr. 349), 17 juni 2005 nr. 105 (i kraft 17 juni 2005, 
etter res. 17 juni 2005 nr. 660), 27 juni 2008 nr. 70 (i kraft 1 aug 2008, etter res. 27 juni 2008 nr. 724), 
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19 des 2008 nr. 118 (i kraft 1 jan 2009, etter res. 19 des 2008 nr. 1424), 19 juni 2009 nr. 94 (i kraft 1 
aug 2009, etter res. 19 juni 2009 nr. 675).  

§ 2-3a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa  

       Skolen skal vise respekt for elevane og foreldra sine religiøse og filosofiske overtydingar og sikre 
retten til likeverdig opplæring.  

       Elevar skal etter skriftleg melding frå foreldra få fritak frå dei delar av undervisninga ved den 
enkelte skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som utøving av ein annan 
religion eller tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på same grunnlag opplever som støytande 
eller krenkjande. Det er ikkje nødvendig å grunngi melding om fritak etter første punktum.  

       Det kan ikkje krevjast fritak frå opplæring om kunnskapsinnhaldet i dei ulike emna i læreplanen. 
Dersom skolen på eit slikt grunnlag ikkje godtek ei melding om fritak, må skolen behandle saka etter 
reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova.  

       Skolen skal ved melding om fritak sjå til at fritaket blir gjennomført, og leggje til rette for tilpassa 
opplæring innanfor læreplanen.  

       Skoleeigaren skal årleg informere elevane og foreldra til elevar under 15 år om reglane for fritak 
og om innhaldet i opplæringa.  

       Elevar som har fylt 15 år, gir sjølv skriftleg melding som nemnt i første ledd.1  

Føyd til med lov 17 juni 2005 nr. 106 (i kraft 17 juni 2005, etter res. 17 juni 2005 nr. 661), endra med 
lov 27 juni 2008 nr. 70 (i kraft 1 aug 2008, etter res. 27 juni 2008 nr. 724).  

1 Sjå no andre ledd.  

§ 2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar  

       Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring 
til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har 
slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.  

       Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved.  

       Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna 
undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa 
føresetnadene til elevane.  

       Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild 
språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild 
språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i 
norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen.  

Endra med lover 4 juli 2003 nr. 84 (i kraft 1 okt 2003), 2 juli 2004 nr. 69 (i kraft 1 sep 2004, etter res. 
2 juli 2004 nr. 1064), 19 juni 2009 nr. 94 (i kraft 1 aug 2009, etter res. 19 juni 2009 nr. 675).  

§ 2-9. Ordensreglement og liknande  

       Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. Reglementet skal 
gi reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er fastsette i lov eller på annan måte. 
Reglementet skal innehalde reglar om åtferd, reglar om kva tiltak som skal kunne brukast mot elevar 
som bryt reglementet og reglar om framgangsmåten når slike saker skal behandlast.  

       Ordensreglementet skal gjerast kjent for elevane og foreldra. Kravet i § 38 første leddet bokstav c 
i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje.  
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       Fysisk refsing eller anna krenkjande behandling må ikkje nyttast.  

       Før det blir teke avgjerd om refsing, blant anna om bortvising, skal eleven ha høve til å forklare 
seg munnleg for den som skal ta avgjerda.  

§ 2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa  

       Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to 
veker.  

       Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere 
borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra 
sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne 
undervisninga etter at permisjonstida er ute.  

§ 2-15. Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring  

       Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane 
eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til 
undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er 
ein del av grunnskoleopplæringa.  

Føyd til med lov 31 jan 2003 nr. 10.  

§ 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper  

       I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal vareta deira behov for sosialt 
tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper etter behov. Til vanleg skal 
organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør. Klassane, basisgruppene og 
gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg.  

       Klassen eller basisgruppa skal ha ein eller fleire lærarar (kontaktlærarar) som har særleg ansvar 
for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld klassen eller basisgruppa 
og dei elevane som er der, mellom anna kontakten med heimen.  

Endra med lover 27 juni 2003 nr. 69 (i kraft 1 aug 2003, etter res. 27 juni 2003 nr. 774), 19 juni 2009 
nr. 94 (i kraft 1 aug 2009, etter res. 19 juni 2009 nr. 675).  

§ 9-1. Leiing  

       Kvar skole skal ha ei forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing.  

       Opplæringa i skolen skal leiast av rektorar. Rektorane skal halde seg fortrulege med den daglege 
verksemda i skolane og arbeide for å vidareutvikle verksemda. Den som skal tilsetjast som rektor, må 
ha pedagogisk kompetanse og nødvendige leiareigenskapar. Rektorar kan tilsetjast på åremål.  

       Departementet kan etter søknad gjere unntak frå reglane i andre ledd og gi høve til andre måtar å 
organisere leiinga på.  

Endra med lover 27 juni 2003 nr. 69 (i kraft 1 jan 2004, etter res. 27 juni 2003 nr. 774), sjå den lova II, 
17 juni 2005 nr. 105 (i kraft 17 juni 2005, etter res. 17 juni 2005 nr. 660).  

§ 9-3. Utstyr  

       Skolane skal ha tilgang til nødvendig utstyr, inventar og læremiddel.  

Endra med lov 20 des 2002 nr. 112 (i kraft 1 april 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735).  

§ 10-1. Kompetansekrav for undervisningspersonell  
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       Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling i grunnskolen og i den vidaregåande skolen, skal ha 
relevant fagleg og pedagogisk kompetanse. Departementet gir nærmare forskrifter om krav til 
utdanning og praksis for den som skal tilsetjast i undervisningsstillingar på ulike årssteg og i ulike 
skoleslag.  

Endra med lov 17 juni 2005 nr. 105 (i kraft 17 juni 2005, etter res. 17 juni 2005 nr. 660).  

 


