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Forord 
 
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski 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 (forvaltningsrevisjon). 

 
I denne undersøkelsen har Follo distriktsrevisjon undersøkt om grunnskolen i Ski følger 
opplæringslova på utvalgte områder. Innhenting av data er i hovedsak gjennomført i perioden 
juli til nov 2011. Follo distriktsrevisjon vil benytte anledningen til å takke kommunens 
kontaktperson og øvrige ansatte i Ski kommune som har bistått revisjonen i forbindelse med 
gjennomføringen av undersøkelsen 
 
 
 
 
 

            
     
Steinar Neby Even Tveter 
Revisjonssjef Prosjektleder 
 
 
 

Mars 2012 
 
 
 
 
       
         
 
 
      
 



FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT  MÅLOPPNÅELSE OG KVALITET I GRUNNSKOLEN 

__________________________________________________________________________________________ 
FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 4 SKI KOMMUNE 
 
 

 Innholdsfortegnelse 
 

INNHOLDSFORTEGNELSE................................................................................................. 4 

1 SAMMENDRAG .............................................................................................................. 5 

2 INNLEDNING .................................................................................................................. 6 

2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET ...................................................................................... 6 

3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER ..................................................................... 6 

3.1 FORMÅL ...................................................................................................................... 6 

3.2 PROBLEMSTILLINGER .................................................................................................. 6 

4 METODER OG GJENNOMFØRING ........................................................................... 6 

4.1 AVGRENSNING OG PRESISERING .................................................................................. 7 

4.2 DATAENES PÅLITELIGHET OG GYLDIGHET ................................................................... 7 

5 SENTRALE BESTEMMELSER I OPPLÆRINGSLOVA ......................................... 8 

5.1 REVISJONSKRITERIER .................................................................................................. 8 

5.2 FAKTABESKRIVELSE .................................................................................................. 10 

5.3 VURDERINGER ........................................................................................................... 25 

5.3 KONKLUSJON ............................................................................................................ 27 

6 MÅLSETTINGER ......................................................................................................... 28 

6.1 REVISJONSKRITERIER ................................................................................................ 28 

6.2 FAKTABESKRIVELSE .................................................................................................. 28 

6.1 VURDERINGER ........................................................................................................... 31 

6.2 KONKLUSJON ............................................................................................................ 31 

7 PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ ............................................................................... 32 

7.1 REVISJONSKRITERIER ................................................................................................ 32 

7.2 FAKTABESKRIVELSE .................................................................................................. 33 

7.3 VURDERINGER ........................................................................................................... 35 

7.4 KONKLUSJONER ........................................................................................................ 35 

8 ANBEFALINGER .......................................................................................................... 36 

9 RÅDMANNENS UTTALELSE .................................................................................... 37 

10 REVISJONENS KOMMENTARER TIL RÅDMANNENS UTTALELSE ............. 39 

11 LITTERATURLISTE .................................................................................................... 40 

12  VEDLEGG – OPPLÆRINGSLOVA ....................................................................... 41 

 

 



FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT  MÅLOPPNÅELSE OG KVALITET I GRUNNSKOLEN 

__________________________________________________________________________________________ 
FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 5 SKI KOMMUNE 
 
 

 

1 Sammendrag 
 
 

Follo distriktsrevisjon har etter bestilling fra kontrollutvalget i Ski kommune gjennomført en 
forvaltningsrevisjon av måloppnåelse og kvalitet i grunnskolen.  Prosjektet har hatt fokus på 
om opplæringslova blir etterlevd på utvalgte områder og  å undersøke hva som gjøres av tiltak 
for å nå kommunestyrets vedtatte målsettinger for resultater i skolen. 
 
Undersøkelsen er gjennomført som en kombinasjon av analyser av styrende dokumenter og 
rapporter samt intervju med ansvarlig kommunalsjef og  tre utvalgte rektorer ved skolene i 
Ski kommune. I tillegg har revisjonen gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse blant 
lærere og rektorer ved skolene i Ski kommune. 
 
Forvaltningsrevisjonen viser at Ski kommune har utarbeidet et system for å kvalitetssikre 
virksomheten. Det er fokus på tilpasset opplæring i skolene men det er etter revisjonens 
vurdering klare indikasjoner på at kommunen bør videreføre arbeidet med å styrke dette. 
Det er videre revisjonens inntrykk at både lærere, rektorer og kommunalt FAU mener 
samarbeidet med hjemme fungerer bra, men de samme gruppene gir også innspill som vil 
kunne bidra til å utvikle  dette samarbeidet videre. 
 
Revisjonen vil dessuten vise til at en relativt stor andel av lærerne mener at elevgruppene er 
for store, samt at de ikke har fått nødvendig kompetanseutvikling. 
 
Kommunestyret i Ski har vedtatt at skolene i Ski skal være blant den beste tredjedelen i landet 
på alle områder der det gjennomføres nasjonale målinger. Revisjonen har registrert at dette 
målet ikke ble nådd i 2010 og 2011, men at resultatet har bedret seg i 2011. Revisjonen har 
ikke funnet at det er planlagt særskilte tiltak for å nå et bedre resultat i 2012, enn å fortsette 
med de samme tiltakene som tidligere og viser i den forbindelse vises til de forslag som er 
fremkommet i undersøkelsen. Revisjonen mener dessuten at det er påfallende mange av 
lærerne som ikke er kjent med målsetningen om å være i den øvre tredjedelen i landet. 
 
Det synes som om Ski kommune arbeider aktivt og systematisk for å skape et godt 
psykososialt miljø gjennom de tiltakene som gjennomføres på skolene. De gjennomførte 
elevundersøkelser viser også at elever i skolene i Ski kommune i liten grad angir at de er 
utsatt for mobbing. 
 
Follo distriktsrevisjon har avslutningsvis gitt enkelte anbefalinger som vi mener kommunen 
spesielt bør vektlegge og følge opp.  
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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 31.jan 2011 ble det vedtatt å gi 
Follo distriktsrevisjon i oppdrag å gjennomføre et forvaltningsprosjekt innen skolesektoren i 
Ski kommune. Dette er i tråd med gjeldende plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av 
kommunestyret i Ski kommune. 
 

3 Formål og problemstillinger 
 

3.1 Formål  

Formålet med prosjektet er å undersøke om Ski kommune følger lov om grunnskolen og den 
vidaregåande opplæringa (opplæringslova) på utvalgte områder. 

3.2 Problemstillinger 

Kontrollutvalget i Ski har vedtatt at prosjektet skal belyse følgende problemstillinger: 
 

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

o I hvilken grad har kommunen et system for å kvalitetsvurdere virksomheten? 
o Hvordan følges bestemmelsene opp om: 

� Tilpasset opplæring 
� Samarbeid med hjemmet 
� Vurdering av elevene 
� Organisering av elever i grupper  
� Kompetansekrav  
� Kompetanseutvikling  

 
• Hva gjøres av tiltak for å nå Ski kommunes vedtatte målsetninger for resultater i 

skolen? 
• I hvilken grad sikrer skoleeier at skolene driver et aktivt og forebyggende arbeid for å 

sikre elevene et godt psykososialt miljø? 
- I hvilken grad involveres elever og foreldre i dette arbeidet? 

 

4 Metoder og gjennomføring 
 
Undersøkelsen er basert på en kombinasjon av analyser av styrende dokumenter, rapporter 
samt intervjuer med rektorer i utvalgte skoler.  For å fange opp lærere og rektorers meninger 
og erfaringer omkring problemstillingene er det gjennomført en nettbasert 
spørreundersøkelse. 
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Det er også gjennomført intervju med representanter fra kommunalt FAU. 

4.1 Avgrensning og presisering 
 
Problemstillingene under punkt 3.2 representerer en avgrensning som kontrollutvalget har 
gjort av de mest sentrale områdene i opplæringslova. 
 
Prosjektet er gjennomført før omorganiseringen i Ski kommune og reflekterer situasjonen før 
denne. Eventuelle endrede ansvarsforhold og rutiner er således ikke vurdert. 
 

4.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet 
Kvalitetssikring av datagrunnlaget omfatter en vurdering av reliabilitet og validitet. 
 
Begrepet reliabilitet beskriver analysens pålitelighet. I dette ligger at pålitelighet setter krav 
til nøyaktig datainnsamling og at det ikke er skjedd systematiske feil underveis i 
innsamlingen. Begrepet validitet beskriver analysens gyldighet, det vil si hvor godt det gitte 
materialet belyser problemstillingen i en undersøkelse. 
  
Det er utarbeidet en intervjuguide hvor spørsmålene i guiden følger av problemstillingene 
som ligger til grunn for undersøkelsen.  
 
Intervjusituasjonen gjør det også mulig å kunne oppklare misforståelser og stille 
oppfølgingsspørsmål, hvilket også bidrar til styrket reliabilitet. Det styrker også reliabiliteten 
at intervjuobjektene selv har verifisert de opplysningene de har gitt i intervjuet.  
 
Spørreundersøkelsen er rettet mot alle pedagogiske tilsatte. Undersøkelsen ble totalt sendt til 
313 lærere, og revisjonen mottok 140 svar. Dette gir en svarprosent på 44,7 %. Alle 9 
rektorene som ble spurt har svart på undersøkelsen. Hadde hele populasjonen svart, ville 
svarene med 95 % sikkerhet falle innenfor +/- 6,3 % av svarene i undersøkelsen. 
 
Rapportens faktadel er gjennomgått og kommentert av kommunens kontaktperson. 
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5 Sentrale bestemmelser i opplæringslova 
 

 
•  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Revisjonskriterier 

 
Kommunen skal ha et system for å følge opp at kravene i opplæringslova overholdes. Dette 
framgår av opplæringslova § 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”.   

 
Kommunen står fritt til å utforme systemet ut fra sitt eget behov, så lenge systemet er 
forsvarlig. I Helgelands kommentarutgave til opplæringslova1 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 veileder2 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 opplæringslova. Det er imidlertid opp til den enkelte skoleeier å vurdere om denne 
veilederen skal brukes.  
 
                                                 
1 Helgeland, Universitetsforlaget, Oslo (2006:367) 
2 Udatert. Veilederen viser til Opplæringslovas § 13-10. 

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

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

o Hvordan følges bestemmelsene opp om: 
� Tilpasset opplæring 
� Samarbeid med hjemmet 
� Vurdering av elevene 
� Organisering av elever i grupper  
� Kompetansekrav  
� Kompetanseutvikling  
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I formålsparagrafen til opplæringslova3 framgår det at opplæringa skal tilpassast evnene og 

føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. 
 
I stortingsmelding nr 31 (2007-2008) framgår det: ”tilpasset opplæring er et gjennomgående 

prinsipp i hele grunnopplæringen. Kravet om at opplæringen skal være tilpasset elevenes 

evner og forutsetninger, er nedfelt i opplæringslovens kapittel 1. Tilpasset opplæring er et 

virkemiddel der hensikten er å legge til rette for at alle elever uansett evner og forutsetninger 

får utnyttet sitt potensial for læring”.  

 

Av forskrift til opplæringslova framgår det av kapittel 3 at alle elever har rett på både en 
underveisvurdering og en sluttvurdering. Det framgår videre at det skal være kjent for elevene 
hva som er målet for opplæringa og hva som blir lagt vekt på når det gjelder vurderingene. 
Underveisvurdering skal brukes som et redskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpassa 
opplæring og bidra til at eleven øker kompetansen sin i fag. Underveisvurderingen skal gis 
løpende og systematisk og kan være både muntlig og skriftlig.  

Sluttvurdering skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avslutningen av 
opplæringen i faget. 
 
Av § 8-2 i opplæringslova framgår det at elevene skal deles i klasser eller basisgrupper som 
skal i vareta deres behov for sosialt tilhør. For deler av opplæringa kan elevene deles i andre 
grupper etter behov. I forbindelse med arbeidet med revidering av opplæringslova ble det 
påpekt at det å gå bort fra klassedelingstall ikke skulle medføre et sparetiltak for skolene. 
Gruppestørrelsene skal således i utgangspunktet ikke være større enn tidligere 
klassestørrelser. 
 
Av § 10-1 i opplæringslova framgår det at den som skal tilsettes i undervisningsstilling i 
skolen skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse. 
 
Basert på lov og forskrift kan følgende kriterier legges til grunn: 
 

• Det skal være utarbeidet et system for kvalitetssikring etter § 13-10 i opplæringslova. 
• Det skal gjennomføres tilpasset opplæring. 
• Skolene skal ha et samarbeid med hjemmet i forbindelse med undervisningen. 
• Skolene skal foreta underveisvurdering og sluttvurdering av elevene.  
• Elevene skal deles i tilfredsstillende grupper. 
• Lærerne skal ha tilfredsstillende kompetanse 

                                                 
3 § 1-3 
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5.2 Faktabeskrivelse 

 
5.2.1 System for kvalitetssikring  

 
Ski kommune har utarbeidet et system for å kvalitetssikre virksomheten etter § 13-10 i 
opplæringslova. Systemet er utarbeidet i nært samarbeid med Kommunenes sentralforbund 
(KS). Ski kommune var i denne sammenhengen med i en prosjektgruppe som skulle utarbeide 
en mal for et slikt system. Dette var et arbeid som ble gjort sammen med flere kommuner og 
har dannet mal for den veilederen som KS og Utdanningsdirektoratet (Udir) har utarbeidet. 
Informasjon om systemet og diverse maler ligger tilgjengelig på Ski kommunes hjemmeside.  
 
Systemet består av fem hoveddeler: 

 
Sentrale styringsdokumenter 
Det er henvist til følgende dokumenter: 

• Opplæringslova 
• Kunnskapsløftet 
• Veileder Udir 
• Kommuneplan 
• Økonomiplan 
• Virksomhetsplan 

 
Sjekkliste for opplæringslova 
Den utarbeidede sjekklista består av 62 temaer eller punkter, hvor det er henvist til 
aktuelle lovparagrafer. Kommunal praksis er beskrevet for alle punktene og det er 
henvist til hvilke interne dokumenter eller intern rutine som gjelder. Det er videre 
angitt hvem som er ansvarlig for at oppgaven gjennomføres. I skjemaet er det avsatt 
kolonne for signering av ansvarlig. Ski kommune har ikke praktisert kvittering for 
utført oppgave. 
 
Vurdering – fra den enkelte elev til kommunestyret 
Det utarbeides årlig en tilstandsrapport til Udir som også blir fremmet som en sak til 
kommunestyret. Ski kommune har også utarbeidet rutiner angående testing av de 
enkelte elever. Det er angitt hvilke tester/ prøver som skal gjennomføres på de enkelte 
trinn. 
 
Det er også utarbeidet maler i forhold til vurdering - fra klasserommet til 
kommunestyret: 

• Elevsamtale 
• Utviklingssamtale 
• Rektor- lærer / trinn / team 
• Skoleeier – rektor samtale 
• Politisk sak. 

 
Utviklingsarenaer 
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Det er henvist til følgende utviklingsarenaer: 
• Arena for oppfølging av eksamensresultater 
• Arena for oppfølging av virksomhetenes egenvurdering 
• Arena for felles skoleutvikling 
 

Årshjul  
 
Det er utarbeidet felles årshjul for skolene, PPT og skoleeier som en sjekkliste og 
konkretisering av alle fellesaktiviteter. 

 
Kommunalsjef har dessuten samtaler (lederdialog) med alle rektorene hver 6. uke hvor 
utfordringene for de enkelte skolene blir gjennomgått. Lederdialogen skal basere seg på fire 
områder: 

• Oppfølging av utviklingsområder i skolens handlingsplan  
• Satsningsområdene for skoleverket i Ski kommune 
• Spesialtema for denne samtalen  
• Tema valgt av rektor. 

 
Handlingsplanen for den enkelte skole er utarbeidet på bakgrunn av en årlig tilsynssamtale 
med rektor. Det er utarbeidet eget skjema med angivelse av temaer til bruk for tilsynssamtale. 
Temaene i 2011 var: 

• Skolens vurdering av økonomiske utfordringer for å kunne oppfylle kravene i 
opplæringslova med forskrifter og regelverk for øvrig. 

• Rektors oppfatning av elevenes læringsmiljø og læringsutbytte. 
• Skolens forslag til oppfølging av målt læringsutbytte. 

 
Det er videre utarbeidet skjema for ”skoleeiers vurdering av virksomhetene i forhold til 

system for tilsyn, vurdering og kvalitetsutvikling”.  Dette er kommunalsjefens vurdering av 
fysiske forhold for elever og personale. 
 
Rektor skal angi vurderinger av satsningsområdene for måloppnåelse og utfordringer. Videre 
skal rektor foreta en vurdering av elevenes, foresattes og ansattes læringsmiljø og vurdering 
av elevenes læringsutbytte. Rektor skal også gi forslag til oppfølging av målt læringsutbytte i 
ordinær undervisning og spesialundervisning. Til slutt skal rektor angi andre forhold ihht. 
system for tilsyn, vurdering og kvalitetsutvikling slik opplæringslova § 13-10 krever. 
 
Rektorene rapporterer også inn resultater for det kartleggingsarbeidet som gjøres på skolen. 
Her gis en beskrivelse av de kartleggingsprøvene som er gjennomført, en kort evaluering av 
kartleggingsprøvene, forslag til endringer og forbedringer i forhold til kommunens standarder 
for kartlegging og kort om elever som skårer svakt på kartleggingen. Rapporteringen 
inneholder også en plan for systemtiltak kommende skoleår, som er utarbeidet på bakgrunn av 
de kartleggingsresultater og erfaringer som er gjort. Det er her beskrevet hvilke ”kurs” som 
skal settes i gang, målsetting og organisering av systemtiltaket.  
 
Kommunalsjef anser å ha god oversikt over hva som er utfordringene til de enkelte skolene og 
hva som må prioriteres. 
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5.2.2 Oppfølging av bestemmelser i opplæringslova  

Generelt 
 
Alle kommuner rapporterer inn nøkkeltall som legges ut på Skoleporten.  Tabellen under er 
nøkkeltall for sammenlignbare kommuner i Follo samt Akershus og landet forøvrig. 
 
 Ski Oppegård Frogn Ås Vestby Akershus Landet 

Antall elever per beregnede 
årsverk til undervisningen 

15,7 14,4 14,0 13,2 11,7 14,7 12,6 

Lærertetthet 1-7 trinn 17,0 16,1 15,1 12,7 12,0 15,3 13,2 
Lærertetthet 8-10 trinn 16,8 14,4 15,3 18,2 13,9 17,0 14,8 
Lærertetthet i ordinær 
undervisning 

21,0 18,8 17,0 19,3 16,7 19,0 17,0 

  
Av tabellen ser vi at Ski kommune jevnt over kommer dårlig ut på alle kategoriene. De har 
større elevgrupper og flest elever pr. lærer uavhengig av trinn. 
 
Kommunalt FAU har i møte med revisjonen i tillegg uttrykt bekymring for det totale 
timeantallet i skolen i Ski kommune. Utvalget har videre pekt på at sykefraværet blant lærerne 
har gått opp de siste årene slik at behovet for vikarer har økt. FAU mener at det i stor grad 
benyttet ”ufaglærte” til vikartimer. Utvalget påpeker også at det i forbindelse med eksamener 
i 10. klasse blir gitt mange ”hjemme”- oppgaver for 8. og 9. klasse. Det faktiske timeantallet 
som blir gjennomført i skolene i Ski kommune blir etter utvalgets mening ikke dokumentert. 
Utvalget er bekymret at kravene i opplæringslova ikke blir overholdt og mener at det faktiske 
timeantallet burde vært dokumentert bedre. Når det gjelder vikarer mener utvalget at det 
burde bli opprettet en felles ”vikarpool” for kommunen som skolene kunne benytte seg av ved 
behov. 

Skolene i Ski kommune har de siste årene måttet spare inn betydelige beløp. Utvalget er av 
den oppfatningen at det i budsjettframstillingen ikke tydelig nok er blitt redegjort for de 
konsekvenser de forskjellige innsparingene får for skolenes drift. 

 Tilpasset opplæring 

Alle rektorer vi har gjennomført samtale med oppgir at arbeidsplanene/ukeplanene er et  
viktig grunnlag for tilpasset opplæring. Det er forskjellige nivåer eller trinn på de oppgavene 
som skal løses slik at elevene kan velge det nivået som passer. Nivået skal velges i samråd 
med lærerne. Noen av rektorene oppgir også at det gjennomføres ukeprøver for å se om 
målene blir nådd. Alle rektorer oppgir at det er viktig at lærerne har tilstrekkelig kompetanse 
på lese- og læringsstrategier, noe det har blitt jobbet mye med. Det er også opplyst at det 
samarbeides godt internt på skolene og skolene i mellom med tanke på tilpasset opplæring. 
  
Ski kommune har dessuten ressurser til ”systemtiltak”. Dette er tiltak rettet mot de elever som 
scorer lavt på tester og prøver. Det har i hovedsak blitt gjennomført systemtiltak i forbindelse 
med lesing men systemtiltak gis også i matematikk og engelsk. Systemtiltak blir gjennomført 
som en kursrekke som gjerne går over 6-8 uker. Leksehjelp for 5.-7. trinn har også blitt 
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gjennomført som systemtiltak. Det normale er å ha grupper på 5-8 elever. Foresatte blir alltid 
informert i forbindelse med systemtiltak. 
 
Ski kommune har gått til innkjøp av dataprogrammet ”e-lektor” som er godt egnet for elever 
som sliter med leseforståelse. Lærerne har gjennomført kurs for bruk av dette programmet. 
Alle skolene har installert smartboards i klasserommene, noe som også oppgis å gjøre det 
lettere å tilpasse undervisningen i timene. 
 
Alle rektorene oppgir at det ikke har vært like stort fokus på tilpasset opplæring til de 
sterkeste elevene, og det henvises til at disse i større grad evner å ta tak i utfordringer selv. En 
skole har oppgitt at det er gitt matematikkundervisning på 8. trinn for noen 7. klassinger. 
 
Ski kommune har utarbeidet en rapport4 som handler om at skolene skal styrke den tilpassede 
opplæringen for å kunne redusere omfanget av spesialundervisning. Rapporten er politisk 
behandlet. Man har også hatt en samling rundt dette med alle lærerne i skolen.  Det er nå 
etablert en ressurskoordinator på hver enkelt skole. Disse har erstattet spes.ped. - 
koordinatorene og skal lede ressursteam på skolene. Ressurskoordinatorene jobber med 
tilpasset opplæring og implementering av rapportens anbefalinger.  I følge rapporten bør 
skolen ha en enda sterkere oppmerksomhet på tilpasset opplæring, slik at man kan redusere 
omfanget av spesialundervisning. PPT er styrket med to stillinger de siste årene. Hver skole 
har i følge ansvarlig kommunalsjef en egen ressursperson hos PPT som det jobbes tett 
sammen med.  
 
Pengestrømmen til skolene vil også endres fra august 2012. Skolene vil få omtrent de samme 
ressursene, men med en dreining mot relativt sett mer til tilpasset opplæring med systemtiltak. 
Dette for å stimulere til økt satsning på tilpasset opplæring. PPT bidrar til at målet om å 
redusere spesialundervisningen skal nås ved også å komme med løsninger for enkeltelever. 
Dette er en prosess som er satt i gang og man antar at det vil ta 3-5 år før man ser endringer 
som er betydelige og varige. 
 
I vår nettbaserte spørreundersøkelse ba vi rektorer og lærere ta stilling til hvor enig eller uenig 
de var til påstandene under.  
 
 
 

                                                 
4 Fra spesialundervisning til tilpasset opplæring 31.03.10 
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Svaralternativene var 1 for helt uenig og 6 for helt enig. Tallene i tabellen angir gjennomsnitts score 

 
Av tabellen ser vi at vedrørende påstanden” Undervisningen ved skolen min er generelt sett 

godt tilpasset den enkelte elevs evner og forutsetninger”, gir rektorene en signifikant høyere 
score enn lærerne. Dette kan tolkes som at lærerne ikke deler rektorenes positive oppfatning 
like sterkt mht. at skolen gir en undervisning som i tilstrekkelig grad er tilpasset den enkelte 
elev. Totalt 66,6 % av rektorene har svar alternativ 6 eller 5, mens det er 32,6 % av lærerne 
som har svart det samme. Blant lærerne er det 33 % som har svart alternativ 2 eller 3, dvs. 
som er på den negative delen av skalaen. 
 
Når det gjelder påstanden ”Min skole har lykkes med å gi elevene tilpasset opplæring” er 
tendensen den samme her ved at rektorene gir en bedre score enn lærerne. Totaloppfatningen 
er imidlertid ikke fullt så positiv. Blant rektorene er det ingen som har svart alternativt 6 men 
44,4 % har svart alternativt 5. Blant lærerne er det to personer (1,5 %) som har svart alt 6, 
mens 20,4 % har svart alternativ 5. Hovedtyngden av lærerne (50,4 %) har svart alternativ 4. 
Vi merkes oss at nærmere 30 %  av lærerne har lagt seg på den nedre del av skalaen. Dette må 
kunne tolkes som et uttrykk for at en stor andel av lærerne ikke synes man har lykkes i 
tilstrekkelig grad med å gi tilpasset opplæring 
 
Når det gjelder påstanden: ”Min skole har for små ressurser til å kunne gjennomføre tilpasset 

opplæring til alle elevene slik lovverket krever” er lærerne mer tilbøyelig til å være enig i 
påstanden enn rektorene. 50 % av lærene har svart alt. 5 eller 6, mens bare 22,2 % har svart 
det samme blant rektorene. Ingen rektorer er helt uenig i påstanden, men 33,3 % har svart 
alternativ 2 eller 3,dvs. at de er ganske uenig i påstanden. 
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Vi har stilt spørsmål i hvilken grad de har lykkes med å gi tilpasset opplæring til elever med 
forskjellig læreforutsetninger. Svarene er som følger: 
 
 

 
Svaralternativene var 1 for i svært liten grad og 6 for i svært stor grad.  

 
Av tabellene over ser vi at både rektorene og lærerne er enige i at det er elever med normale 
læreforutsetninger som man har lykkes best med å gi tilpasset opplæring til. For de to andre 
gruppene er det et sprik i oppfattelse mellom rektorer og lærere. Rektorene mener at det er 
elevene med de sterkeste forutsetningene som har fått dårligst tilpasset opplæring mens 
lærerne mener dette gjelder de svakeste elevene. Nesten 70 % av lærerne har svart alternativ 5 
eller 6 når det gjelder elever med normale læreforutsetninger. For de to andre gruppene er det 
hhv. 32 % og 37 % som har svart det samme. Av rektorene er det 89 % som har svart 
alternativ 5 eller 6 når det gjelder elever med normale læreforutsetninger. 
 
Vi har videre spurt lærerne hva som er de største hindringene for at man kan gi 
tilfredsstillende tilpasset opplæring. Det var mulighet for å krysse av flere alternativer.  
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Svarene som ble gitt er som følger: 
 
 Alternativer Prosent Verdi 
 1 Romsituasjonen på skolen 45,3 % 63 
 2 Mangel på tilstrekkelig utstyr og materiell 33,1 % 46 
 3 Mangel på praktisk tilrettelegging 26,6 % 37 
 4 Mangel på kompetanse 10,8 % 15 
 5 Dårlig samarbeid mellom lærerne 4,3 % 6 
 6 For liten tid til planlegging av undervisningen 59,0 % 82 
 7 For liten tid til den enkelte elev i  84,2 % 117 
  undervisningssituasjonen   
 8 Uro i klassen 10,8 % 15 
 9 For store grupper 59,7 % 83 
 10 Ressurskrevende elever 44,6 % 62 
 11 Dårlig samarbeid med hjemmet 2,9 % 4 
 12 Ingen hindring 0,7 % 1 
 13 Annet, spesifiser her 12,2 % 17 

 
Av tabellen over ser vi at hele 84 % har krysset av for at de har for liten tid til den enkelte 
elev i undervisningssituasjonen. Nesten 60 % av de som svarer oppgir også for liten tid til 
planlegging og for store grupper som en hindring. Rom situasjonen på skolen og 
ressurskrevende elever har også fått en høy prosentandel. Det er bare en person som har 
oppgitt at det ikke er noen hindringer for å kunne gi tilpasset opplæring. 
 
Mange har kommet med kommentarer til dette spørsmålet. Hovedpunktene i disse er som 
følger: 

• Tekniske forutsetninger /ustabilt nettverk 
• For store grupper i for små rom med for lite utstyr 
• Ingen ekstralærer/assistent som kan være i klassen 
• Lærergruppen blir stadig tillagt oppgaver som stjeler tid fra planlegging av 

undervisning. 
• For få assistenttimer til elever med spesielle behov 
• For få ressurser til spesialundervisning 
• For liten tid til samarbeid mellom lærere og assistenter 
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Når det gjelder lærernes opplevelse av å ha nok tid og kompetanse har vi stilt to spørsmål: 

 
Svaralternativ 1 angir i svært liten grad mens alternativ 6 angir i svært stor grad. 

 
Av tabellen ser vi at lærerne i liten grad oppgir å ha tilstrekkelig tid til å følge opp hver enkelt 
elev. Det er ingen av lærerne som har svart alternativ 6 og bare 3,6 % har svart alternativ 5. I 
andre enden av skalaen er det 29 % som har svart alternativ 2 og 6,5 % har svart alternativ 1.   
 
Når det gjelder vurdering av egen kompetanse er det en høyere svarandel for alternativ 5 og 6, 
om lag 55 % av lærerne har svart dette. Dette kan tyde på at det er mange lærere som anser at 
de har god kompetanse på området. Vi registrerer likevel at det er nesten 15 % som har 
oppgitt alternativ 2 og 3, noe som tyder på at de mener at kompetansen kunne vært bedre. 
 
Når det gjelder årsaken til at lærerne ikke har tilstrekkelig tid til å følge opp hver enkelt elev 
har vi mottatt mange svar. Hovedpunktene i svarene er: 

• For store grupper. 
• Enkelte elever som krever mye oppmerksomhet og har store behov for tilpasninger. 
• Styrkingen av gruppene fungerer ikke optimalt. 
• Mye tid går med til møter, kontorarbeid og lignende 
• Ulike behov i klassen og for stort sprik i nivået mellom elevene. 
• Enkeltelever som krever mye ressurser. 
• Kommunikasjon mot foreldre tar tid. 

Samarbeid med hjemmet 
 
Når det gjelder respondentenes opplevelse av samarbeid med hjemmet har vi stilt flere 
spørsmål både til rektorer og lærere.  
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Svaralternativ 1 angir i svært liten grad mens alternativ 6 angir i svært stor grad. Tallene er gjennomsnittstall. 

 
Av tabellen over ser vi at det er gitt høy score på begge spørsmålene fra både rektorer og 
lærere. Samtlige rektorer har svart enten alternativ 6 eller 5 på spørsmålet om skolen har et 
godt samarbeid med hjemmet. Blant lærerne er det 80 % som har svart det samme.  Dette 
tyder på at rektorer og lærere er av den oppfatningen at skolene har et godt samarbeid med 
hjemmene.  
 



FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT  MÅLOPPNÅELSE OG KVALITET I GRUNNSKOLEN 

__________________________________________________________________________________________ 
FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 19 SKI KOMMUNE 
 
 

Vi har bedt rektorene og lærene ta stilling til hvilke tiltak som er med på å styrke samarbeidet 
med hjemmet. 

 
Svaralternativ 1 angir i liten grad og alternativ 6 i stor grad. 

 
Av tabellen ser vi at både rektorer og lærere har gitt høyest score når det gjelder 
foreldresamtaler, noe som tyder på at dette anses som den viktigste kilden til et godt 
samarbeid med hjemmet. Rektorene mener dernest at de beste tiltakene for å styrke 
samarbeidet med hjemmet er foreldremøter, lekseplan, it’s learning og felles foreldremøter. 
Lærerne mener på sin side at kommunikasjon pr. e-post og telefon er viktigst av de andre 
tiltakene.  
 
Når det gjelder spørsmålet om det er andre tiltak som er med på å styrke samarbeidet med 
hjemmet, er det kommet inn flere svar både fra rektorer og lærere. Hovedpunktene i disse er: 
 
Rektorer:  

• Samarbeid med FAU 
• Sosiale arrangementer som 17. mai og sommerfest. 
• Ranselpost 

Lærere: 

• Spesifikke temakvelder. 
• Ukeprøver og andre prøver som blir sendt hjem for undertegning. 
• Kommunikasjon mot klassekontaktene. 
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• Ranselpost 
• Sosiale felles arrangementer 
• Bli kjent samtaler (8. klasse) 

Vi har også spurt rektorer og lærere om på hvilken måte samarbeidet kan gjøres bedre. 
Hovedpunktene i disse svarene er: 
 
Rektorer: 

• ”It`s learning” må utnyttes bedre  
• Involvere foreldre mer aktivt i opplæringen og skolens kompetansearbeid 
• Felles arrangement for hele skolen. 

Lærere: 

• Foreldrekurs i leksehjelp 
• Gi opplæring til foreldre når det gjelder ”It`s learning” 
• Flere samtaler med enkelte foreldre der dette er nødvendig. 
• Gi tydelige beskjeder til foreldre hva det forventes av dem. 
• Gjennomføre temakvelder og foredrag. 

En av rektorene vi har gjennomført samtaler med oppgir at alle kontaktlærerne begynner 15 
min før undervisningen starter slik at foreldre kan ta kontakt ved behov. Rektor ved 
ungdomsskolen oppgir at det gjennomføres møter med foreldre til 7. klassinger på våren før 
skolestart. Skolen jobber mye mot barneskolen for nye elever som skal begynne i 8. klasse. I 
forbindelse med ”yrkesvalg” har også rådgiverne mye kontakt med foreldre. Det 
gjennomføres også månedlige møter med FAU. Skolen, som de andre virksomhetene i Ski 
kommune, har også brukerrådsmøte to ganger i året, hvor representanter fra FAU, skolen, 
ansatte, elever og politikere møtes.  
 
De rektorene vi har snakket med har opplyst at det er forsøkt gjennomført 
foreldreundersøkelser men at oppslutningen rundt disse har vært så lave at man ikke har 
kunnet bruke resultatene. 
 
Kommunalt FAU har i samtale gitt uttrykk for at samarbeidet mellom foreldrene og skolene 
oppleves som bra, men at det burde være en hyppigere og tydeligere kommunikasjon mot 
foreldre gjennom året og ikke bare de to utviklingssamtalene som gjennomføres. Kommunalt 
FAU mener at det for eksempel kunne sendes mail noen ganger i året med spesifikk status for 
eleven. De mener videre at det er viktig å være tidlig ute med informasjon og at det er viktig å 
skape et engasjement blant foreldrene i forhold til å følge opp barna. Skolen bør også ta 
hensyn til foreldrenes muligheter og evner til å følge opp barna. Gjennom lekseplanen kan det 
gis mye informasjon. Etter utvalgets erfaring varierer det mye fra skole til skole hvordan dette 
gjøres, og FAU ønsker en standard for dette. Videre ønsker kommunalt FAU at all 
kommunikasjon mot foreldre skal foregå på mail. I dag praktiserer noe ranselspost, noe på ”its 
learning”. Det oppleves at dette er en litt tungvint kanal.  
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Vurdering av elevene 
 
Vi har spurt både rektorer og lærere om de bruker underveisvurderinger av elevene som 
grunnlag for å gi tilpasset opplæring.  
 

 
Svaralternativ 1 er helt uenig mens alt. 6 er helt enig. 

 
Tabellen viser at hovedtyngden både av rektorer og lærere i stor grad er enige i at 
underveisvurderinger brukes som grunnlag for å gi tilpasset opplæring. Det underliggende 
datagrunnlaget fra undersøkelsen viser i tillegg at det er noen som har gitt lav score på 
påstanden. 
 
Ski kommune har utarbeidet et eget ”testreSkime” som spesifiserer hvilke tester som skal 
gjennomføres. Her inngår både nasjonale prøver og kommunens egne prøver. Alle rektorer 
har oppgitt at det gjennomføres flere tester enn det som kommunens plan tilsier. Begge 
rektorene ved barneskolene oppgir at de følger resultatene fra prøvene tett fra år til år i 
forhold til å se klassenes utvikling. Dette gjøres i nært samarbeid med skolens 
ressurskoordinator. Det er opplyst at det er utarbeidet et eget skjema for kartlegging/vurdering 
av den enkelte elev i fagene norsk, matematikk og engelsk. Skjemaet er felles for alle skolene 
og skal være til hjelp for lærerne i forbindelse med underveisvurderinger av elevene. 
Skjemaet skal tas i bruk fra 2012. 
 
Etter rektorenes oppfatning jobbes det godt med vurdering av elevenes faglige nivå og denne 
vurderingen brukes aktivt i forbindelse med de utviklingssamtaler som gjennomføres. Alle 
kontaktlærere skal ha foretatt tilstrekkelige vurderinger av elevene i forbindelse med 
gjennomføringen av utviklingssamtaler. Ski kommune har utarbeidet egen mal for hvordan 
utviklingssamtaler skal gjennomføres. Rektor på ungdomskolen har opplyst at det i tillegg til 
tentamener/eksamener og nasjonale prøver, også gjennomføres løpende vurderinger av 
oppgaver/arbeider (prøver, innleveringer og fremføringer). Skolen har utarbeidet eget skjema 
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for vurdering av oppgaver og prøver som leveres inn slik at rammen for vurderinger blir like 
lærerne i mellom. Rektor oppgir videre at det har vært et økt fokus på vurderinger de siste 
årene. Rektorene opplyser videre at den kartleggingen som gjøres gir grunnlag for å 
bestemme hvem som skal få tilbud om systemtiltak. Det er utarbeidet veileder og er arrangert 
kurs i Follo for skoleledere og lærere, som skal være sensorer ved muntlig eksamen på 
ungdomstrinnet. 
 
Organisering av elever i grupper  
Vi har stilt to spørsmål til lærerne i forbindelse med gruppestørrelser: 
 

 
Svaralternativ 1 angir i svært liten grad mens alternativ 6 angir i svært stor grad. 

 
 

 
Svaralternativ 1 angir i svært liten grad mens alternativ 6 angir i svært stor grad. 
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Det er stor spredning i de svarene som er gitt. I tillegg har mange gitt kommentarer til 
svarene. Hovedpunktene i disse er: 

• Det er veldig stor variasjon fra klasse til klasse 
• Det er enkelte elever som tar alle ekstra ressurser. 
• Det er store variasjoner fra dag til dag. 
• Noen elever har konsentrasjonsvansker som går utover de andre elevene. 
• For liten tid til forberedelser. 

Svarene, sammen med de kommentarene som er gitt, kan tyde på at det er store forskjeller 
klassene og lærene i mellom. Revisjonen registrerer likevel at det er over 25 % av lærene som 
har svart alt. 5 og 6 på spørsmålet om gruppestørrelse. Dette kan tolkes som om de mener at 
gruppene de underviser i er større enn det som er pedagogisk forsvarlig.  
 
Rektor ved Haugjordet ungdomsskole har opplyst at  innsparingen som skolen måtte gjennom 
for to år siden medførte at gruppestørrelsen måtte økes. Skolens rammer setter begrensninger 
for hva som kan gjøres vedrørende grupper, men alle basene har tilgang til en viss mengde 
med systemtiltak. 
 
Kompetansekrav /kompetanseutvikling  
 
Alle skolene rapporterer inn nøkkeltall til GSI, dette gjelder også antall lærerårsverk samt 
antall lærerårsverk som ikke har godkjent undervisningskompetanse. Tabellen under viser 
andel lærerårsverk som ikke har godkjent undervisningskompetanse i skolene i de respektive 
kommuner: 
 

 Andel lærere som ikke har 
godkjent kompetanse 

Ski kommune 7,2 % 
Oppegård kommune 5,2 % 
Enebakk kommune 10,1 % 
Frogn kommune 1,2 % 
Ås kommune 10,7 % 
Nesodden 3,9 % 
Snitt Akershus 6,3 % 
Snitt landet 3,6 % 

 
Av tabellen ser vi at det er Enebakk og Ås kommune som har den høyeste andelen med lærere 
uten godkjent kompetanse. Ski kommune har en andel som er litt over snittet i Akershus. 
 
Vi har også spurt både rektorer og lærere om det er gjennomført en kartlegging av behovet for 
kompetanseutvikling blant lærerne.   
 
34,1 % av lærerne svarer at dette er gjennomført, mens nesten 35 % svarer nei. 31 % vet ikke 
om det er gjennomført kartlegging. Av rektorene svarer 50 % at kartlegging er gjennomført, 
mens de resterende er delt likt mellom nei og vet ikke. 
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På spørsmålet om i hvilken grad de har fått nødvendig kompetanseutvikling, svarer lærerne 
følgende:  

 
Svaralternativ 1 er i svært liten grad mens alt. 6 er i svært stor grad. 
 
Også her er det stor spredning av svarene. Over 20 % har svart at de i stor grad har fått 
kompetanseutvikling (alt 5 og 6). Samme andel lærere har imidlertid svart at de i liten grad 
har fått slik kompetanseutvikling (alt.1 og 2). Vi har stilt rektorene spørsmål om i hvilken 
grad lærerne ved skolen er blitt gitt nødvendig kompetanseutvikling. Rektorene har gitt 
høyere score på spørsmålet enn det lærerne selv har gjort. Rektorene har svart at over 33 % 
har fått kompetanseutvikling i stor grad (alt.5 og 6), mens ingen har oppgitt at lærerne i liten 
grad har fått kompetanseutvikling. 
 
Ski kommune har utarbeidet en felles kompetanseutviklingsplan. Hovedfokuset i de siste 
planene har vært lesing og læringsstrategier samt vurderinger. Alle rektorene har oppgitt at 
skolene har utarbeidet egne kompetanseplaner og at disse må sees i sammenheng med den 
sentrale planen fra Ski kommune. De rektorene vi har hatt samtaler med har opplyst at det 
også brukes interne krefter i forbindelse med kompetanseutvikling. Det sendes noen få på 
kurs som igjen lærer opp de andre lærerne. De felles onsdagsmøtene brukes ofte til dette. 
Rektorene på barneskolen har opplyst at de har to lærere som har fått ekstra kompetanse som 
leseveiledere, og disse brukes mye internt.  
 
Kommunalsjefen har opplyst at når det gjelder å oppfylle den statlige kompetanseforskriften, 
har man en liten vei å gå når det gjelder å besette samtlige stillinger med 
undervisningspersonell med godkjent pedagogisk utdanning. Han har opplyst at man jobber 
med dette framover.  Alle rektorer som vi har hatt samtaler med, opplyser at skolen har noen 
ufaglærte som fungerer som lærere men at disse har godreal kompetanse. Ufaglærte benyttes 
også som vikarer. En av rektorene har oppgitt at det er vanskelig å få ansatt faglærte lærere i 
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vikariater. Alle rektorene oppgir at de anser at lærerne på skolen har tilfredsstillende 
kompetanse. 
 
Kommunalt FAU har stilt spørsmål med IT kompetansen til lærerne. Etter deres syn burde 
denne vært høyere og at det burde blitt stilt større krav på dette området.  De hevder å ha 
registrert tilfeller hvor lærene ikke i tilstrekkelig grad har kunnet beherske smartboardene som 
skolene har. 
 

5.3 Vurderinger  

 
5.3.1 System for kvalitetssikring  

 
Ski kommune har utarbeidet et system for å kvalitetssikre virksomheten. Etter revisjonens 
vurdering retter dette seg mot å vurdere at krav i lov og forskrift blir oppfylt slik kravet er, 
bl.a. gjennom sjekklisten som benyttes for dette formål. Revisjonen har samtidig registrert at 
denne sjekklisten ikke signeres slik kommunen har lagt opp til. Etter revisjonens syn bør man 
sørge for at signering foretas av den personen som har ansvaret for oppgaven. Dette vil 
tydeliggjøre at kommunen/skolen faktisk oppfyller lovpålagt oppgave/kommunens rutine på 
dette punktet. 
 
De rutiner kommunen har innarbeidet gjennom lederdialog, tilsynssamtale, skoleeiers 
vurderinger og rapportering for øvrig, er etter revisjonens vurdering med på å legge til rette 
for at avvik fra lov og regelverk kan avdekkes og rettes opp. 
 
5.3.2  Oppfølging av bestemmelser i opplæringslova  

 
Tilpasset opplæring 
 
Våre undersøkelser gir et generelt inntrykk av at skolene i Ski kommune har fokus på tilpasset 
opplæring. På den annen side mener revisjonen at når så mange som 33 % av lærerne svarer 
alternativ 2 eller 3 på spørsmål om undervisningen ved skolen generelt er tilpasset den enkelte 
elevs evner og læreforutsetninger, dvs. at de heller i favør av ikke å være enig i påstanden, er 
dette et forhold det er grunn til å ta ad notam. Dette underbygges av at lærerne på spørsmål 
om hvor godt man har lykkes med å gi tilpasset opplæring, gir et svar med gjennomsnittsverdi 
på ca 4. Dette er etter revisjonens mening lavere enn hva som burde forventes. Revisjonen vil 
samtidig skyte inn at undersøkelsen ikke måler de forskjeller som måtte være mellom skolene 
på dette området. Tilbakemeldingene tyder på at det er i forhold til både de svakeste og de 
sterkeste elevene at grunnlaget for forbedringer er størst. 
 
Revisjonen har videre merket seg at mange lærere selv mener de har den nødvendige 
kompetansen for å kunne gi tilpasset opplæring til den enkelte elev. Dersom kommunen skal 
styrke prinsippet om tilpasset opplæring, peker undersøkelsen på at forutsetningene for å få 
dette til i større grad blir et ressursspørsmål. Spesielt er det pekt på at liten tid til den enkelte 
elev i undervisningssituasjonen, manglende tid til planlegging av undervisningen og store 
elevgrupper, som forhold som hindrer tilpasset opplæring. 
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Revisjonen ser det derfor som positivt at Ski kommune har satt enda sterkere fokus på 
tilpasset opplæring, og også planlegger å legge bedre til rette for dette gjennom 
budsjettstyringen av skolene. Revisjonen vil i denne forbindelse vise til de innspill som 
undersøkelsen gir som en støtte til dette arbeidet. 
Samarbeid med hjemmet 
 
Revisjonen ser det som positivt at tilbakemeldingene viser at både rektorer og lærere mener at 
de har et godt samarbeid med foresatte.  
 
Både lærere og rektorer mener at det er foreldresamtalen som gir grunnlag for det beste 
samarbeidet.  Når det gjelder andre virkemidler merker revisjonen seg at rektorene og lærerne 
har en noe ulik oppfatning om hvilke tiltak som er best egnet. Lærerne ser ut til å ha mer tro 
på mer individuell og uformell kommunikasjon gjennom e-post og telefon enn de mere 
planmessige og kollektive tiltakene gjennom foreldremøter, it’s learning o.a., sammenlignet 
med rektorene. 
 
Revisjonen registrerer det også som positivt at kommunalt FAU mener samarbeidet er bra, 
selv om de også gir uttrykk for at tilbakemeldingene burde vært hyppigere. Kommunene bør 
også merke seg ønsket om informasjon på mail. 
 
Både rektorer og lærere har kommet med innspill til hva som kan gjøres for å bedre 
samarbeidet ytterligere. Revisjonen håper at disse kan være et bidrag i diskusjonen om 
samarbeid mellom hjem og skole. 
 
Vurdering av elevene 
 
Tilbakemeldingene tyder på at underveisvurderinger også blir brukt som grunnlag for den 
tilpassede opplæringen.  Revisjonen ser det også som positivt at det er utarbeidet eget system 
for tester, samt skjema som skal brukes til underveisvurdering av elevene. Etter vårt skjønn 
vil dette kunne bidra til at vurderingene av elevene gjennomføres likt uavhengig av skole. 
Revisjonen registrerer også at Ski kommune har lagt føringer for hvordan utviklingssamtalene 
skal gjennomføres. Slik revisjonen vurderer det, har kommunen lagt til rette for at 
underveisvurderingene skal kunne være et redskap i læreprosessen. 
 
Organisering av elever i grupper  
 
Svarene på vår spørreundersøkelse viser at det er et stort sprik i hvordan lærerne opplever 
gruppestørrelsene i forhold til om de er pedagogisk forsvarlige. Revisjonen registrerer at  
omlag 25 % av de som har svart mener at gruppestørrelsene er større enn det som er 
pedagogisk forsvarlig (svaralternativ 5-6). Revisjonen vil vise til at forutsetningene etter 
opplæringslova § 8-2 er at gruppene ikke skal være større enn ”det som er pedagogisk og 
tryggleiksmessig forsvarleg”. Revisjonen mener derfor at når så vidt mange av lærerne mener 
at gruppene er for store, er dette et forhold kommunen bør vurdere nærmere. 
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Kompetansekrav /kompetanseutvikling  
 
Ski kommune mangler fortsatt undervisningspersonell med godkjent pedagogisk utdannelse. 
Revisjonen er kjent med at dette er en utfordring som gjelder for mange kommuner, og at Ski 
kommune har fokus på dette.  
 
Når det gjelder kartlegging av kompetansebehov fremstår det som noe motstridende at om lag 
20% av lærerne mener at de ikke har fått nødvendig kompetanseutvikling, mens ingen av 
rektorene mener dette. Revisjonen mener dette aspektet bør følges opp i de kompetanseplaner 
som skolene har utarbeidet. 
 
Revisjonen registrerer videre at kommunalt FAU mener at lærernes IT-kompetanse burde 
vært høyere, noe som også kan være et innspill som bør vurderes ved videre utvikling av 
kompetanseplanene.  
 
 

5.3 Konklusjon 

 
Revisjonens konklusjon er at: 
 

• Ski kommune har utarbeidet et system for å kvalitetsvurdere virksomheten. Sjekklisten 
som benyttes for å kontrollere oppfølgingen mot opplæringslova bør signeres av den 
som er ansvarlig. 

• Kommunen har fokus på tilpasset opplæring, men det er klare indikasjoner på at dette 
området bør styrkes.  

• Både lærere, rektorer og kommunalt FAU mener samarbeidet med hjemme fungerer 
bra, men gir også innspill som vil kunne bidra til å utvikle dette samarbeidet videre. 

• Kommunen har utviklet et system for bruk av underveisvurderinger som et redskap i 
læreprosessen. 

• En relativt stor andel av lærerne mener at gruppene er for store. 
• En relativt stor andel lærere mener de ikke har fått nødvendig kompetanseutvikling. 
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6 Målsettinger 
 

• Hva gjøres av tiltak for å nå kommunens vedtatte målsettinger for resultater i skolen? 

 

6.1 Revisjonskriterier 

 
Kommunestyret vedtok 25.03.09 at resultatene i skolene i Ski kommune skulle ligge i den 
beste tredjedelen i landet. Revisjonen legger til grunn at det bør være iverksatt tiltak for å nå 
disse målene. 

 

6.2 Faktabeskrivelse 

Status 
 
Gjennomsnittsresultatene fra nasjonale prøver i 2010, viste at målet satt av kommunestyret 
ikke ble nådd.  Resultatene fra nasjonale prøver høsten 2011 ga et noe bedre resultat og 
kommunen viser til at den nå ligger på et nivå som er godt over middels. 
 
Tiltak 
 
Revisjonen har spurt både rektorer og lærere om i hvilken grad skolen har satt i gang 
relevante tiltak for å nå vedtatt målsetting. 
 
Rektorer

 
Svaralternativ 1 er i svart liten grad og alternativ 6 er svært stor grad, - 1 er ingen formening 
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Lærere: 

 
 
Av tabellene ser vi at rektorene i langt større grad enn lærerne mener at det er satt i gang 
relevante tiltak i forbindelse med å nå målsettingene.  Blant rektorene er det 75 % som har 
svart alt. 5 eller 6, noe som tyder på at de mener at relevante tiltak er satt i gang i stor grad. 
Det er bare 27 % av lærerne som har svart det samme. Blant lærerne er det om lag 25 % som 
har svart ingen formening. 
 
De rektorene vi har hatt samtaler med oppgir at det er snakket mye om kommunestyrets mål i 
rektorgruppa. Man er av den oppfatning at ressurser spiller en stor rolle, noe som også gjelder 
skolens lokaler og støttefunksjoner med IKT. Det er opplyst at kommunalsjefen har utfordret 
rektorene på tiltak som kan gjøres for å bedre resultatene på nasjonale prøver. Det er derfor 
utarbeidet en tiltaksliste som blant annet inkluderer mer tid på å trene på gamle nasjonale 
prøver samt ha større fokus på det tekniske rundt gjennomføringen av nasjonale prøver. En av 
rektorene har også opplyst at man har styrket undervisningen med 1 time i matematikk med 
fokus på å lese matematikk. Dette tiltaket med 1 time mer pr uke i matematikk på 4. trinn er 
felles for alle skolene i Ski.  
 
Nasjonale prøver 
 
Vi har også spurt lærerne i hvilken grad de er kjent med det resultatmålet som er vedtatt av 
kommunestyret når det gjelder nasjonale prøver. 41 % av lærerne har svart at de ikke er kjent 
med dette målet. Alle rektorene oppgir å være kjent med det vedtatte målet. 
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Vi har videre stilt følgende spørsmål: 
 

 
Svaralternativene var 1 for helt uenig og 6 for enig. 
 
Av tabellen ser vi at både lærere og rektorer har lik oppfatning av i hvilken grad Ski 
kommune kunne oppnådd bedre resultater på nasjonale prøver hvis skolen hadde fått tilført 
større ressurser.  Av lærerne var det 16,1 % som ikke hadde noe formening om dette.  
Rektorene er mer tilbøyelig til å mene at skolens ressurser påvirker resultatene som skolen har 
oppnådd på nasjonale prøver. 
 
Vi har også spurt rektorene og lærerne hva som er de viktigste tiltak som gjøres ved skolen 
for å nå kommunestyrets mål når det gjelder nasjonale prøver, følgende svar ble gitt: 
 
Alternativer Rektorer Lærere    
 1 Øke ressursene 55,6 % 64,0 % 
 2 Øke lærertettheten 77,8 % 78,7 % 
 3 Redusere gruppestørrelsene 44,4 % 65,4 % 
 4 Bedre tekniske hjelpemidler 55,6 % 37,5 % 
 5 Øke kompetansen til lærerne 44,4 % 41,9 % 

 6 Bedre samarbeid lærerne i mellom 22,2 % 7,4 % 
 7 Bedre samarbeid med hjemmet 22,2 % 5,9 % 
 8 Ingen endringer 0,0 % 1,5 % 
 9 Annet, spesifiser her 33,3 % 11,0 % 
 
Både lærere og rektorer er enig i at det å øke lærertettheten er det viktigste tiltaket. Det å øke 
ressurser og redusere gruppestørrelser har også fått høy svarprosent. Rektorene mener at bedre 
tekniske hjelpemidler er viktigere enn det lærerne har svart. 
 
I tillegg til svarene over er det gitt innspill på andre tiltak som gjøres for å nå målene. 
Hovedpunktene i disse er: 
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• Bedre utnyttelse av systemtiltak 
• Bedre organisering av skolen 
• Langsiktige satsningsområder 
• Tilstrekkelig IT- kapasitet 
• Trene på prøveformen 
• Lærerne underviser i de fagene de har fagkompetanse. 

 

6.1  Vurderinger 

 
I forbindelse med kommunestyrets vedtak om resultatmål i skolene i Ski kommune var det 
ikke gitt noen føringer for hvordan dette skulle nås. Det var heller ikke tilført midler slik at 
skolene skulle nå disse målene innenfor de ordinære budsjettrammer. 
 
De tilbakemeldinger revisjonen har fått, redegjør for at det har vært en dialog mellom 
rektorene og kommunalsjef om de tiltakene som er iverksatt for å nå målet. Revisjonen har 
ikke funnet at det er planlagt særskilte tiltak for å nå et bedre resultat i 2012, enn å fortsette 
med de samme tiltakene som tidligere. Selv om disse har gitt en bedring i resultatet fra 2010 
til 2011, mener revisjonen det kan være formålstjenlig å vurdere ytterligere tiltak. I den 
forbindelse vises til de forslag som er fremkommet i undersøkelsen. Revisjonen mener 
dessuten at det er påfallende mange av lærerne som ikke er kjent med målsetningen om å 
være i den øvre tredjedelen i landet. Revisjonen tror dette i seg selv er en hindring i forhold til 
å nå kommunestyrets mål. Dersom lærerne ikke vet hva målet er, er det også vanskelig å få 
frem forslag til tiltak som skal bedre resultatene.  
 
 

6.2 Konklusjon 

Resultatene på nasjonale prøver har bedret seg fra 2010 til 2011. Ski kommune har imidlertid 
ikke nådd kommunestyrets vedtatte målsetting for de nasjonale prøvene. Kommunen mener 
de tiltak som ble iverksatt i 2010 bør videreføres i 2012. Revisjonen mener at ytterligere tiltak 
også bør vurderes, herunder også å involvere lærerne i større grad enn tidligere. 
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7 Psykososialt 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 videre at:  

”dersom nokon som er tilsett 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”. 

 

Det vises også til 3. ledd som sier at:  
”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”.  

 

• I hvilken grad sikrer skoleeier at skolene driver et aktivt og forebyggende arbeid 
for å sikre elevene et godt psykososialt miljø? 

o I hvilken grad involveres foreldre i dette arbeidet? 
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7.2 Faktabeskrivelse 

 
Psykososialt skolemiljø 

 
Utdanningsdirektoratet foretar hvert år elevundersøkelser blant elever i 7. og 10. klasse om 
læringsmiljøet i skolen.  For 2010 viser denne bl.a. følgende: 
 
 Ski 7. trinn Ski 10. trinn Landet 7. trinn Akershus 7. 

trinn 
Mobbing 1,3 1,3 1,4 1,4 
Sosial trivsel 4,5 4,3 4,4 4,4 
Fysisk 
læringsmiljø 

3,3 2,7 3,2 3,3 

( for mobbing er lavt tall positivt, for  de to andre er høyt tall positivt, indeksen som er brukt er 1-5) 
 
Av tabellen ser vi at Ski kommune har litt lavere andel elever som har svart at de er blitt 
mobbet siste måned enn resten av landet. Når det gjelder sosial trivsel har elevene på 7. trinn 
gitt høyere score. For 10. trinn er resultatet marginalt dårligere. Kommunen ligger på snittet 
for Akershus og landet for 10. klasse. Når det gjelder det fysiske læringsmiljøet har elever i 
10. klasse gitt dårligere score enn 7. klasse. Snittet for 10. klasse både for Akershus og landet 
var på 2,8 så bare marginalt bedre enn Ski. 
 
Alle de tre rektorene som vi har gjennomført samtaler med, opplyser at de benytter seg av 
hele eller deler av det utarbeidede ”mobbeprogrammet” etter professor Dan Olweus’ metode. 
Rektorene oppgir videre at det gjennomføres elevundersøkelser og at de har hatt lav score når 
det gjelder mobbing på disse undersøkelsene. Begge barneskolene har også elevmeglere/ 
elevravner som skal gå inn i konflikter i skolegården etter faste rutiner og skal være ”positive” 
elementer i forhold til de andre elevene. 
 
På Haugjordet ungdomsskole gjennomføres det årlig en ”elevkonferanse” hvor 50 utvalgte 
elever deltar. Det utarbeides en rapport fra den konferansen i regi av elevrådet. Konferansen 
tar for seg hvordan elevene oppfatter at skoleåret har vært, dette omfatter også hvordan 
skolemiljøet er. Det er også utarbeidet en handlingsplan vedr. elevenes psykososiale miljø. En 
av barneskolene oppgir også at det gjennomføres elevkonferanser med elevrådet hvor 
elevundersøkelsen har vært sentral. De gjennomfører også ”klassens time” to ganger i uka 
hvor både faglig arbeid og det psykososiale blir satt på dagsorden. Den andre barneskolen 
jobber med EQ (emosjonell intelligens) for å skape et positivt innlæringsmiljø. 
 
Det er et mål at alle skolene i Ski kommune etter hvert skal innføre PALS5 , som er en 
skoleomfattende innsatsmodell. Den består av systematiske og effektive forebyggingstiltak 
som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever. Alle ansatte legger vekt på positiv 
involvering og oppmuntring, og de gir forutsigbare reaksjoner på negativ atferd. 
 
Alle rektorene har oppgitt at det er forsøkt å gjennomføre foreldreundersøkelser, men at 
deltagelsen har vært så lav at svarene ikke har kunnet brukes. 

                                                 
5 Positivadferd, støttende læringsmiljø 
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Kommunalt FAU har oppgitt at de anser at skolene jobber godt når det gjelder det 
psykososiale. De ser det som positivt at alle skolene benytter seg av ”mobbeprogrammer”. 
Resultatene fra elevundersøkelsen blir lagt fram for skolens FAU.  
 
Kommunalt FAU har imidlertid utrykt en skepsis til at elevene blir sittende alene uten at vikar 
blir satt inn ved sykdom. Kommunalsjefen har på bakgrunn av respons fra rektorene gitt 
følgende kommentar til denne skepsisen: 
 
”Elevene er svært sjelden uten tilsyn, og da kun en kort periode av en time, inntil man finner 

en løsning.  Det brukes innleid vikar, eller man omdisponerer eget personale ved å sette inn 

en annen lærer, som ikke har undervisning den timen, eller en assistent eller en fra ledelsen. 

Representative løsninger ved vikarbehov er som følger:  

• Vi setter alltid inn vikar i klasser når lærer er borte, slik at klasser aldri er uten vikar. 

Dersom vi ikke klarer å få tak i vikar omdisponerer vi personalet. 

• Vi bruker egne vikarer, som har en relasjon til skolen. De fleste assistentene våer er 
ansatt i deltidsstilling, og fyller opp posten med vikartimer. Disse vikarene kan vi selv 

lære opp og veilede. De kjenner til materiell, undervisningsmetoder, regler og rutiner 

på skolen. Vi har dager vi trenger vikarer for 10-11 personer. Andre dager har vi 

kanskje bare bruk for 0-1 vikar.  Vi er fornøyd med å bruke kjente vikarer som føler en 

tilhørighet og lojalitet til skolen.Vi har dårlig erfaring med bruk av vikarfirmaer. 

Vikarene kjenner ikke til skolen, elevene, undervisningsmetoder osv. Vi kjenner heller 

ikke til de som kommer, de er sjelden allmennlærere og har som oftest kun fag uten 

pedagogikk. Ingen klasser er alene uten vikarer. At det er en voksen i hver klasse har 

første prioritet, deretter må vi av og til innse at klassen må klare seg med en voksen i 

stedet for to, bl.a. fordi assistenten overtar som vikar for klassen.  Elevene skal aldri 

være alene. Vi setter inn vikarer, flytter fra klasser der det allerede. er to personer, 

inspektørene tar vikartimer, slår sammen grupper osv Vi har derfor ingen ”stående 

ordre”. Kontaktlærere melder også i fra når de har spesielle opplegg der ressurser 

(faglærere eller assistenter) kan spares, da flytter vi ressursen til klasser som trenger 

vikarer.  

• Noen ganger skjer menneskelige glipp. Elevene har ”stående ordre” om å melde fra 
på kontoret hvis lærer ikke har kommet innen 10 min. Det har hendt at elever ikke har 

gjort det. Det hender aldri at vi ikke setter inn vikar for å spare penger, hvis vi har 

vikarer tilgjengelig.Vi har for tida faste 3-6 vikarer som kjenner skolen og fungerer 

tilfredsstillende. 

• Jeg mener vi har en akseptabel vikardekning i dag, selv om det selvfølgelig er en 
forskjell i forhold til den faste godt forberedte undervisning med en erfaren lærer. Det 

er en utfordring i forhold til å kunne sette av nok midler på budsjettet til vikardekning. 

Vi sparer en del på at ledelsen vikarierer, samtidig reduserer dette ledelsesressurs, 

som med fordel kunne vært brukt på andre oppgaver. Vi tror ikke en vikarpool er en 

bedre løsning. Det er mest sannsynlig at det vil være de samme som nå er vikarer 

rundt på skolene som vil melde seg her. Vi ser det som en fordel at vi har noen faste 

som kjenner vår skole og kun er vikarer hos oss. Slik vi ser det kan en vikarpool kun gi 

gevinst om det er fullt ut kvalifiserte med pedagogisk utdanning som bemanner en slik 

vikarpool. Jeg hadde på nittitallet to fast ansatte vikarer i 80 % stilling på Vevelstad 

ungdomsskole. Min erfaring da var at de hadde vikaroppdrag omtrent halve tiden. 

Ellers styrket de undervisning i klasser eller med grupper de hadde et planlagt 

opplegg for. Denne styrkingen var absolutt positiv. Jeg kan likevel ikke se for meg at 

vi har råd til en slik ordning nå. Vi vil ikke kunne utnytte fullt ut en fast vikar til bare 
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vikaroppdrag. Det er dager med mindre eller ingen vikaroppdrag. Samtidig er det jo 

også slik at vi enkelte dager trenger mange vikarer”. 

 
Ski kommune har dessuten utarbeidet prosedyre for saker som vedrører Opplæringslova § 
9a36. Her er det beskrevet saksgangen i slike tilfeller og hvem som har ansvaret gjennom 
prosessen. PPT sin rolle er også beskrevet. Et sentralt punkt i dokumentet er at den som får 
kjennskap til negativ adferd har plikt til å melde fra om dette.  
 

7.3 Vurderinger 

Tallene fra elevundersøkelsene viser også at det er marginalt mindre mobbing i skolene i Ski 
kommune enn det som er gjennomsnittet i Akershus og resten av landet. Alle skolene benytter 
seg av hele eller deler av ”anti-mobbeprogrammer”.  Revisjonen ser det som positivt at 
elevene involveres både gjennom konferanser og aktivt ute i skolegården. Alle skolene skal 
også innføre PALS som rettes inn mot positiv adferd blant lærere og elever i skolen. Dette er 
også noe som bidrar til det forebyggende arbeidet.   
 
Kommunalt FAU ser også positivt på skolenes arbeid, men har stilt spørsmål rundt negativ 
påvirkning på skolemiljøet dersom elevene blir sittende alene uten tilsyn. Revisjonen er 
tilfreds med kommunalsjefen sitt svar som redegjør for  at dette skjer svært sjeldent og at 
skolen strekker seg langt for å få satt inn vikar i disse tilfellene.  
 
Revisjonen registrerer at skolene har forsøkt å få foreldre engasjert gjennom 
foreldreundersøkelser men svarprosenten her har vært meget lav. 
 
Revisjonen ser det også som positivt at det er utarbeidet prosedyre for å håndtere mobbing og 
negativ adferd i skolene i Ski kommune. Dette gjør det lettere for skolene å skape et ensartet 
handlingsmønster i slike tilfeller samt å foreta de ”rette” tiltakene i denne forbindelsen.   
 
Etter revisjonens mening driver skolene i Ski kommune et bevisst og aktivt forebyggende 
arbeid innen det psykososiale miljø.  
 

7.4 Konklusjoner  

 
Det synes som om Ski kommune arbeider aktivt og systematisk for å skape et godt 
psykososialt miljø gjennom de tiltakene som gjennomføres på skolene. De gjennomførte 
elevundersøkelser viser også at elever i skolene i Ski kommune i liten grad angir at de er 
utsatt for mobbing. Elevene blir involvert i dette arbeidet, men kommunen har så langt ikke 
klart å engasjere foreldrene i særlig grad. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Det psykososiale miljøet 
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8 Anbefalinger 
 
På bakgrunn av de forhold som fremkommer i rapporten, har revisjonen vurdert tiltak som 
kan bidra til forbedringer innenfor området skole i Ski kommune. Revisjonen foreslår at Ski 
kommune bør vektlegge å: 
 

1. Sørge for at alle elever får en opplæring som i er tilpasset evner og forutsetninger. 
 

2. Vurdere innspill til forbedringer i samarbeidet mellom skole og hjem. 
 

3. Sørge for at alle lærere er kjent med kommunestyrets vedtatte målsetting om nasjonale 
prøver og sette i gang ytterligere tiltak for å nå disse. 
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9 Rådmannens uttalelse 
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10 Revisjonens kommentarer til rådmannens uttalelse 
 
Revisjonen har ingen særskilte kommentarer til rådmannens uttalelse. 
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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).  

§ 9a-3. Det psykososiale miljøet  

       Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte 
eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.  

       Dersom nokon som er tilsett 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 
snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe 
direkte inn.  

       Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak 
mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg 
behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har 
teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var 
gjort enkeltvedtak.  

 

§ 10-1. Kompetansekrav for undervisningspersonell  

       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 
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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).  

 


