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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 

Arkivsak: 15/481  

 

Tilstandsrapport 2014/2015 

 

Saksbehandler:  Ragnar Olsen Arkiv: A20  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 

PS 71/15 Kommunestyret 20.10.2015 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Ny tilstandsrapport må endres slik at den viser de nye indeksene i elevundersøkelsen og den 

endrede måten nasjonale prøver skaleres på. Det utarbeides reviderte lokale mål for de enkelte 

indekser.  

 

Basert på tilstandsrapporten for skoleåret 2014-2015 prioriteres følgende tiltak på Marker 

skole: 

- Videreføre arbeidet med det psykososiale læringsmiljøet ved skolen basert på skolens 

sosiale læreplan. 

- Skolen må fortsette å prioritere etter – og videreutdanning i engelsk. Lærere fra 

barnetrinnet prioriteres. 

- Videreføre og forsterke arbeidet med tilpasset opplæring og derigjennom reduksjon av 

spesialundervisningen. 

- Eksamen og eksamensforberedelser må vektlegges mer med særlig vekt på 10. trinn. 

 

Oppvekst og omsorgsutvalget  - 06.10.2015 sak 29/15 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Kommunestyret  - 20.10.2015 sak 71/15 

 

Behandling i kommunestyret 20.10.2015: 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i kommunestyret 20.10.2015: 

Ny tilstandsrapport må endres slik at den viser de nye indeksene i elevundersøkelsen og den 

endrede måten nasjonale prøver skaleres på. Det utarbeides reviderte lokale mål for de enkelte 

indekser.  

 

Basert på tilstandsrapporten for skoleåret 2014-2015 prioriteres følgende tiltak på Marker 

skole: 

- Videreføre arbeidet med det psykososiale læringsmiljøet ved skolen basert på skolens 

sosiale læreplan. 
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- Skolen må fortsette å prioritere etter – og videreutdanning i engelsk. Lærere fra 

barnetrinnet prioriteres. 

- Videreføre og forsterke arbeidet med tilpasset opplæring og derigjennom reduksjon av 

spesialundervisningen. 

- Eksamen og eksamensforberedelser må vektlegges mer med særlig vekt på 10. trinn. 

 

 

 

Bakgrunn: 

Lovkravet 

«Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en 

årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er 

viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert 

forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av 

sektoren på en god måte.» 

«Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den 

øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er 

fastsatt i privatskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige 

rapporten om tilstanden i disse skolene.» 

Tilstandsrapporten ble sist gang lagt fram i september 2013.  Det legges nå frem en 

tilstandsrapport som omfatter skoleåret 2014-2015.  Fra og med høst 2014 er det gjort til dels 

store endringer på de enkelte områder tilstandsrapporten skal dekke. Det gjelder både 

nasjonale prøver og elevundersøkelsen. 

 

Disse endringene medfører at vi legger om tilstandsrapporten fra 2016 slik at den tilpasses de 

krav som sentrale myndigheter setter til den.  Vi har som mål å legge frem ny tilstandsrapport 

våren 2016. 

 

I den forbindelse må det også gjennomføres en revisjon av lokale mål for de enkelte indekser 

i rapporten. De lokale målene skal fastsettes politisk. 

  

Vurdering: 

Generelt. 

Flere av resultatene som foreligger for Marker skole er stabile og ligger på linje med 

resultatene for Østfold fylke, kommunegruppe 1 og nasjonalt nivå.  

 

For de fleste av indeksene er det satt opp konkrete mål for hva vi mener elevene ved skolen 

skal prestere.  De lokale målene skal da være nådd innen 2015. 

 

De områder hvor Marker skole skårer under nasjonalt gjennomsnitt, er også de områdene som 

klart har et forbedrings potensiale.  

 

Mobbing på skolen. 

Resultatene varierer lite over år, og viser at det er tilfeller av mobbing ved skolen. Vi har et 

gjennomsnitt de tre siste skoleårene på 1,2 for 10. trinn og 1,5 for 7. trinn, på en skala fra 1- 5, 

hvor laveste verdi er lite mobbing. 
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Analysen av de nasjonale resultatene vise en nedgang i andelen av elever som opplever seg 

mobbet. Det påpekes på i analysen at de er for tidlig å trekke noen slutninger på bakgrunn av 

de to siste års elevundersøkelser. «Det blir derfor svært interessant å se om reduksjonen vedvarer 

eller at andelen stabiliserer seg i fremtidige Elevundersøkelser.» 

Å fremme et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer god helse, god trivsel og læring 

for ALLE elevene ved skolen, er en av "nøklene" for å nå lovkravene i § 9A i 

opplæringsloven og målet om mobbefri skole. Forebygging gjennom forskjellige tiltak for å 

utvikle skolens læringsmiljø til det beste for elevene - avdekke antydning på mobbing så 

tidlig som mulig ved hjelp av metoder for å forebygge og avdekke skjult mobbing - aktiv og 

langsiktig hjelp for de elever som har blitt utsatt for mobbing for bearbeidelse av de vonde 

opplevelsene de har hatt. 

Marker skole har gjennom de siste årene arbeidet aktivt med å redusere mobbingen ved 

skolen gjennom en rekke tiltak. Gjennom revisjon og utarbeidelse av ny sosial læreplan, 

legges det stor vekt på forebygging gjennom å utvikle elevenes sosiale kompetanse. I forordet 

til den sosiale læreplanen heter det bl.a. «Sosial kompetanse er en grunnleggende forutsetning 

for at barn og unge skal kunne forholde seg til og handle i en sosial virkelighet.» « Relasjoner 

elever imellom og mellom elever og lærere har avgjørende betydning for elevenes 

læringsutbytte både skolefaglig og sosialt» 

Med det styrkede fokus skolen har på elevenes psykososiale læringsmiljø og dermed 

forebygging av mobbing og de rutiner skolen har utarbeidet for opplæringslovens §9A, kan 

det forventes at skolen har tiltak for å redusere antallet av tilmeldte mobbetilfeller. Det er 

også et godt system for å iverksette oppfølging av de mobbetilfeller som måtte oppstå. Da 

skal det også vises i elevundersøkelsen i årene som kommer. 

 

Andre indekser i elevundersøkelsen. 

Indeksene mestring, faglig utfordring, faglig veiledning og trivsel med lærerne, har samlet sett 

et godt skår.  En gjennomgang av svarene som ligger bak gjennomsnittstallet på hver av 

indikatorene viser at elevene ved Marker skole jevnt over viser høy interesse av å lære. 

Elevene svarer at de liker skolearbeidet, og at de prioriterer å bruke tid på skolearbeidet.  

 

Elever mestrer leksene og oppgavene som de skal gjøre på egen hånd uten å be om mye hjelp, 

og de forstår det som læreren gjennomgår og forklarer. Elevene synes stort sett at det de lærer 

på skolen er viktig og at de kommer til å få bruk for det senere i livet. Det er liten variasjon i 

svarene mellom de ulike trinnene, men en tendens til at motivasjonen er noe synkende på hos 

elevene på 10.trinn. 

 

Også ved marker skole har vi en gruppe elever som svarer på disse indeksene at de ikke 

opplever/opplever det sjelden mestring, trivsel, veiledning etc. Flere av disse elevene finner 

seg ikke til rette på skolen og er gutter. 

 

Her vil iverksettelsen av skolens nye sosial læreplan være viktig.  Med bevist forhold til den 

forebyggende delen av sosial læreplan, vil tiltakene blir godt innarbeidet på klasse – og 

elevnivå.  Da vil skolen lykkes med å sette den sosiale læringen i sammenheng med den 

faglige læringen, altså forbedring av det psykososiale læringsmiljøet. Denne endringen skal gi 

utslag i de indekser i elevundersøkelsen som måler elevens opplevelse av mestring, faglig 

utfordring, vurdering for læring etc. 
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Nasjonale prøver. 

For de nasjonale prøvene er det satt konkrete mål. De lokale målene er et gjennomsnitt for de 

tre siste skoleårene. Det for å øke det statistiske grunnlaget slik at en et noe bedre grunnlag 

for å trekke konklusjoner. For 5. trinn er det satt lokale mål for å få ned tallet på elever som 

kommer i mestringsgrupp1 og for ungdomstrinnet mestringsgruppe 1 og 2 til sammen.   

 

Det er en positiv trend hvor færre elever havner på mestringsnivå 1 for 5. trinn og 

mestringsnivå 1 og 2 for 8. og 9. trinn. For lesing og regning har skolen lykkes å bedre 

resultatene. Det innebærer at færre elever «sliter» med lesing og regning i alle fag. Det gir 

flere elever mestringsfølelse og bedre grunnlag for læring. 

 

Når det gjelder engelsk er det kun siste året (2014) at resultatene er noe bedre. Som vedtatt i 

Marker kommunestyre i 2013, må det jobbes systematisk med engelsk ved Marker skole. Vi 

ser av resultatene over år at en ikke er på det nivå som er ønskelig og eller nær det lokale 

målet.  

Målet som skal være oppnådd i 2015 er på under 35 % av elevene skal være i 

mestringsgruppe 1 og 2 i engelsk for 8. trinn..  Gjennomsnittet for de tre siste skoleårene er 

fortsatt for høyt - 45,8 %. 

Det arbeid som er påbegynt med forberedelser, gjennomføring og etterarbeid med NP, må 

fortsette samtidig som skolen arbeider med tiltak direkte på selv engelskfaget, bl.a gjennom at 

engelsk prioriteres i videreutdanningen ved skolen.  

 

Kartleggingsprøver i lesing og regning for 2. trinn. 

Resultatene på begge kartleggingsprøvene viser store variasjoner  fra år til år. Gjennomsnittet 

er at 18-19 % av elevene er på eller under kritisk grense. Det er vanskelig å gi noen forklaring 

på hvorfor så stor del av elevene befinner seg på eller under kritisk grense.  Her må skolen 

foreta en analyse av lese-og regneopplæringa på første og 2. trinn. 

 

Overgangen fra barnehage til skole er et viktig område å ha fokus på. Marker kommune har 

rutiner for denne overgangen, som oppdateres årlig.  Likevel er det nødvendig med en 

nærmere analyse av barns språkferdigheter og begrepsferdigheter både før skolestart ( 

barnehages 4 – og 5 åringer) og i de første skoleår. 

 

I Marker kommune skal vi være med i utprøvingen av materiell for styrking av barnes 

språkferdigheter, med særlig vekt på minoritetspråklige barn og barn med språkvansker. I 

utprøvingen i regi av Lesesenteret deltar Grimsby barnehage og 1. klasse ved Marker skole. 

 

Eksamen og grunnskolepoeng 

Det er stor variasjon i resultatene mellom årene. Med avgangskull på rundt 50 elever, vil 

resultatene svinge, men spørsmålet blir om er for store. Det er norsk og matematikk som 

skiller seg ut med et svakere resultat gjennomsnittlig for de tre siste årene, mens engelsk 

varierer mindre.  

Det andre forholdet som er svært tydelig, er forskjellen mellom eksamen og 

standpunktkarakterer.  Her vil det være en forskjell på fagene, grunnet i at eksamen spesielt i 

norsk og engelsk ikke tester på alle læringsmålene til fagene. Av den grunn er det naturlig at 

standpunktkarakterene ligger noe over, siden standpunkt måler bredere og over lengre tid.  

Differansen mellom resultatene på eksamen og på standpunkt er likevel for stor, mer enn en 

karakter i forskjell. Det er viktig at skolen her analyserer hva som ligger til grunn for at 

standpunktkarakterene avviker så mye fra eksamen. 
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Spesialundervisning. 

Gjennomsnittsresultatet for 2014-2015 viser en økning i andelen elever i spesialundervisning 

og en økt ressursbruk.  Vi registerer en økning i ressursbruket på spesialundervisning 

samtidig som vi har en markant nedgang i elevtallet ved skolen. Tendensen er en stigning i 

andelen av elever som får spesialundervisning. Målet om gjennomsnitt på under 10 % innen 

2015 for ressursbruk og under 7 % av elevene skal ha spesialundervisning, er utfordrende. 

Det er sannsynlig at skolen vil trenge noe lengre tid på å nå målet.  

Vi snakker da om endring av kultur, noe som vi vet tar tid. Kulturendringen består kort sagt i 

at fokuset flyttes fra enkelt elevens «problemer»,  til fokus på læringsmiljøet og hvordan det 

bedre kan tilpasses eleven. 

I samarbeid med PP- tjenesten er det et klart mål å få ned spesialundervisning ved Marker 

skole. Systematisk arbeid med tilpasset opplæring og bedre tilrettelegging for hver enkelt elev 

vil gi resultat på sikt. 

 

For nærmere vurdering av resultatene til Marker skole for 2014-2015, viser administrasjonen 

til gjennomgangen i de politiske møtene. 

 

Tiltak. 

 

9A – godt fysisk og psykososialt læringsmiljø. 

Det grundige arbeidet som gjøres med det psykososiale læringsmiljøet ved Marker skole må 

videreføres. Ny sosial læreplan skal nå iverksettes i praksis i skolehverdagen. Marker skole 

har gode forutsetninger for å lykkes med å bli en mobbefri skole. Utvikle en skole med 

nulltoleranse. 

 

Tilpasset opplæring. 

Undervisningen i skolen skal være tilpasset den enkelte elev, det gjelder den ordinære 

undervisningen og det gjelder spesialundervisningen. I opplæringsloven § 5 

spesialundervisning, er det slik at for de elever som ikke får et tilfredsstillende utbytte av den 

ordinære undervisningen, inntrer retten til spesialundervisning. Det er uansett om det er 

motivasjonssvikt, depresjon, funksjonshemninger, atferdsvansker, fagvansker eller andre 

årsaker til det dårlige læringsutbytte. 

 

Derfor må skolen sette mye inn på å tilpasse den ordinære undervisningen, slik at flere elever 

kan få et tilfredsstillende opplæringstilbud i den ordinære undervisningen. Retten til 

spesialundervisning har stor grad av sammenheng med kvaliteten på den ordinære 

undervisningen. Er det ordinære undervisningen lite tilpasset den enkelte elev, så vil behovet 

for spesialundervisning øke. 

 

Engelsk. 

Skolen må fortsette å prioritere etter – og videreutdanning i engelsk. I en gjennomgang av 

faget er det viktig å se nøye på om og hvordan læring blir knyttet til kompetansemålene i 

faget, hvilke kriterier elevene blir vurdert etter og om underveisvurderingen setter elevene i 

stand til å forstå hva de må bli bedre på og hvordan de skal oppnå forbedringen.  

 

Eksamen og eksamensresultater. 

For å lykkes med å gi hver enkelt elev best mulig utgangspunkt for videregående skole, er 

grunnmuren det stadig pågående arbeid med et godt og trygt psykososialt læringsmiljø ved 
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skolen. Tilretteleggingen av det baseres på skolens elevsyn, som skal gjennomsyre 

læringsmiljøet ved skolen. Lærefremmende faktorer som, elevmedvirkning, læringsrefleksjon 

og samhandlende arbeidsformer, må være i fokus for at elevene skal oppleve motivasjon og 

mestring. 

 

Konklusjon: 

Tilstandsrapporten for skoleåret 2014- 2015 viser at Marker skole skårer i henhold til de 

lokalt vedtatte målene på de fleste områder.  Områdene mobbing på skolen, engelsk og 

eksamen må vektlegges mer i skolens videre utviklingsarbeid. 

 

Det er viktig at grunnskolen opprettholder og forsterker fokuset på endringsarbeidet knyttet til 

opplæringen og på å utvikle og ta i bruk nye metoder og arbeidsmåter. Opplæringen skal i 

størst mulig grad gi elevene tilpasset opplæring ut ifra de rammeforutsetningene som er gitt. 

 

Alle skolene skal benytte analyseverktøy og rapporter i prøveadministrasjonssystemet, og 

VOKAL som er tilgjengelig for alle lærere på alle skoler i forhold til elevenes 

læringsresultater. Marker skole har verktøyet «Klassetrivsel» som er et nettbasert verktøy for 

å kartlegge elevtrivsel. Verktøyet bør brukes som grunnlag for klasseromsledelse og i 

samarbeidet med bl.a. PPT. 

 

Det skal gis konkrete tilbakemeldinger til elever og foresatte om resultater og utvikling hos 

eleven. De muligheter disse verktøyene gir skal benyttes av ledelse og lærerne i fellesskap for 

drøfting av resultater, tiltak og metoder for oppfølging av trinnet, klassen, gruppen og den 

enkelte elev. 

 

Nasjonal prøve på 5.trinn er en stor utholdenhetsprøve og en uvant situasjon som elevene må 

trene på. Elevene må trenes til utholdenhet tilsvarende prøvens varighet. Dette ikke om 

ensidig øve til prøve for på den måten å få gode resultater, men det handler om hvordan 

skolene forbereder elevene på prøvesituasjonen på 5.trinn i forhold til hvilken kompetanse 

som blir målt. 

 

Ungdomsskolen fortsetter sitt arbeid for å tilnærme seg så lik vurderingspraksis som mulig, 

da ulik vurderingspraksis kan gi utslag på standpunktkarakterer og grunnskolepoeng til inntak 

videregående opplæring. 

Da resultatene i matematikk og spesielt resultatene på 10.trinn er gjennomgående lavere enn 

Østfold og nasjonalt bør dette gis ekstra oppmerksomhet. 

Det er viktig at Marker skole opprettholder og forsterker fokuset klasseledelse og den sosiale 

læreplanen. Varierte og samhandlende arbeidsformer, elevmedvirkning, tydelig 

underveisvurdering og eleven som læringsressurs, er sentrale læringsfremmende faktorer som 

skolen må videreutvikle.  

 

Spesialundervisning skal brukes som en ekstra sikring for elever som ikke får tilfredsstillende 

utbytte av skolens ordinære tilbud. Det skal fortsatt være et mål å redusere omfanget av 

spesialundervisning. Det gjelder både antallet av enkeltvedtak og ressursbruken(lærertimer til 

spesialundervisning). Skolene skal før det fattes vedtak om spesialundervisning kartlegge, 

vurdere og prøve ut nye tiltak. I denne tidlige fasen (fase 1) er det viktig at PPT kommer inn 

som en veiledende instans. Alle skoler skal ha fokus på at ressursene til spesialundervisning 

rettes mot tidlig innsats og de yngste elevene i større grad enn det til nå har vært praktisert. 

Praksisen med at det blir gjort flere enkeltvedtak om spesialundervisning jo lenger man 

kommer i skoleløpet må snus for å gi større effekt. 
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Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning skal følges opp i form av jevnlige 

vurderinger ihht en individuell opplæringsplan som viser målsettinger og arbeidsmåter. 

Underveisvurdering og årsrapporter skal gi et godt grunnlag for videre utvikling. 

 

Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning skal omfattes av skolens vurderingspraksis 

så langt som mulig. Fritak fra nasjonale kartleggingsprøver etter enkeltvedtak bør bare 

benyttes unntaksvis. 

 

 

Forslag til vedtak. 

Ny tilstandsrapport må endres slik at den viser de nye indeksene i elevundersøkelsen og den 

endrede måten nasjonale prøver skaleres på. Det utarbeides reviderte lokale mål for de 

enkelte indekser.  

 

Basert på tilstandsrapporten for skoleåret 2014-2015 prioriteres følgende tiltak på Marker 

skole: 

- Videreføre arbeidet med det psykososiale læringsmiljøet ved skolen basert på skolens 

sosiale læreplan. 

- Skolen må fortsette å prioritere etter – og videreutdanning i engelsk. Lærere fra 

barnetrinnet prioriteres. 

- Videreføre og forsterke arbeidet med tilpasset opplæring og derigjennom reduksjon av 

spesialundervisningen. 

- Eksamen og eksamensforberedelser må vektlegges mer med særlig vekt på 10. trinn. 

 

Vedlegg: 

Rapport, oppfølging Marker skole- tilstandsrapporten 2014-2015. 

Lokale læringsmål. 

Sammendrag av analyse av elevundersøkelsen 2014/15: mobbing, krenkelser og arbeidsro i 

skolen og grunnleggende ferdigheter og læringsmiljø. NTNU, samfunnsforskning, rapport 

2015. 

 

 

Utskrift:  Barnehage- og skolefaglig rådgiver Ragnar Olsen, rektor Mona Søbyskogen. 


