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1. Innledning 
 

1.1. Nasjonale krav 

Kommunen er ansvarlig for å gi et opplæringstilbud for innbyggerne i sin kommune. 
Her ligger det både et ansvar for å stille nødvendige ressurser til disposisjon, og et 
ansvar for å vurdere om opplæringstilbudet er i samsvar med opplæringsloven og 
læreplanverket.  
 

Ansvarsomfang § 13-10. (opplæringsloven) 
”Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 
har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, 
under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at 
krava skal kunne oppfyllast.  
 
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.”  
 

Forskrift til opplæringsloven§ 2-1: 
”Skolen og lærebedrifta skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, 
tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei mål 
som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigaren har 
ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter føresetnadane.” 

 

1.2. Kommunal oppfølging 

Opplæringsloven med tilhørende forskrifter krever at kommunene etablerer 
forsvarlige vurderings- og oppfølgingssystemer som sikrer at loven overholdes, og at 
det etableres administrative systemer for innhenting av relevante opplysninger om 
tilstanden og utviklingen i skolen. 

Formålet med vurderingen er todelt. Skolen og kommunen skal vurdere organisasjon, 

tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen i lys av de målene som gjelder for 

virksomheten, og som er fastsatt i lov og læreplaner. Samtidig skal denne 

vurderingen bidra med statistiske data og andre opplysninger som er nødvendige for 

å kunne vurdere tilstanden og utviklingen innen for opplæringssektoren. 

Forskning viser at en vurderingspraksis som er læringsorientert, gir bedre muligheter 
for faglig utvikling, særlig for svakt presterende elever. Vurdering som har læring som 
mål, er et viktig virkemiddel for å realisere Kunnskapsløftets målsetting om økt 
læringsutbytte for alle.  
 
 
Hovedformålet med vurdering er å fremme læring og utvikling for alle elever. 

 
Kvalitetsplanen skal:  
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 være et styringsredskap for overordnet kommuneledd og rektorer i skolen  

 være med å sikre elevens rettigheter i samsvar med lov og forskrift 

 skissere mål og oppgaver, og legge til rette for systematikk og rutiner som  
skal følges opp i samhandling mellom lærerne og elevene i skolen 

 være et redskap for informasjon til og dialog med foresatte  

 gi styringsinformasjon og grunnlag for politiske beslutninger og prioriteringer 

 legge til rette for kvalitetssikring, kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling på 
skoleområdet 

 
 

2. Ansvar og forventninger til oppfølging for ulike 
nivå/parter: 
 

2.1. Politisk nivå  

  Ansvar:  
- Overordnet planlegging.  

- Fastsetting av strukturer, rammer og ressurser. Budsjett og økonomiplan.  
 
Involvering:  
Involvering i skolen sine ansvarsområder gjennom dialog.  
Politisk ”bevisstgjøring” og involvering i reell planlegging gir bedre grunnlag for politiske 
vedtak.  
Tilgang på relevant styringsinformasjon. Det faktagrunnlaget som blir lagt til grunn for 
politisk behandling og dialog, må være pålitelig og gyldig.  
Styringsinformasjonen vil bli utformet med utgangspunkt i nasjonale føringer og 
styringssignal fra egen organisasjon.  
 
  Styringsverktøy:  
- Kommuneplan, sektorplan, tiltaksplaner  
- Økonomiplaner og budsjett.  
- Årsrapport, tilstandsrapport, regnskap, (Kostra, GSI) 
 

2.2. Administrativt nivå (overordnet: rådmann/skolefaglig ansvarlig)  

Ansvar:  
- Overordnet planlegging og oppfølging.  

- Tilrettelegging for politisk behandling 

- Innsamling, systematisering, analyse og tilrettelegging av overordnet 
styringsdokumentasjon.  
 
Involvering:  
- Overordnet administrativt nivå må involveres i organisasjonen sine ansvarsoppgaver 
både gjennom aktiv dialog og innhenting av skriftlig datagrunnlag.  
 
Arenaer for dialog: Ledermøter, tverrfaglige møter, dialogmøte på driftsnivå (skolenivå), 
utviklingssamtaler. 
- Overordnet administrativt nivå har ansvar for å legge til rette for dialogmøte med politisk 
nivå. Legge frem relevant faktagrunnlag som grunnlag for dialog og involvering.  
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Verktøy:  
- Kommunale planar på ulike felt, økonomiplan og budsjett.  
- Kommunen sin årsrapport med datagrunnlag fra GSI, KOSTRA, tilstandsrapporter, 
skolene sine årsrapporter med karakterstatistikker, nasjonale prøver, elevundersøkelsen, 
brukerundersøkelser etc.  

 

2.3. Skolenivå  

2.3.1. Rektor/enhetsleder 

Ansvar:  
- Pedagogisk og administrativ ledelse  

- Skolens overordnet planlegging.  

- Forvalting av tildelte rammer.  

- Legge til rette for gjennomføring/sette i verk planlagte tiltak.  

- Vurdering, rapportering/oppfølging – informasjon.  
 
Involvering:  

- Legge til rette for dialog på skole/trinn-nivå: Lærer, elever og foresatte.  

- Gi innspill i konstruktiv kommunikasjon med alle nivå i form av å: Legge premisser, 
sette mål og formulere ideer og visjoner.  

- Oppsummering på skolenivå  

- Samtale med den enkelte medarbeider  

- Dialog med eksterne samarbeidsparter, nærmiljø og næringsliv  

Hvorfor gjør vi dette? Hva gjør vi? Hva har vi oppnådd og hvordan vil dette influere på 

brukerne?  

- Legge til rette for dialog med administrativt nivå  

Innsamling og systematisering av relevant informasjon. 
 
Verktøy:  
- Skolen sin tiltaksplan 
- Planer for spesielle satsinger og tiltak. Prosjektplaner.  
- Budsjett og regnskap. Økonomisk rapportering.  

- Skolen sin årsrapport med innspill fra:  

nasjonale prøver, kartleggingsprøver, elevundersøkelsen, karakterstatistikker, 

brukerundersøkelser 

2.3.2. Team, årstrinn v/kontaktlærer/faglærer  

Overordnet mål for skolen er elevene sitt læringsutbytte. Læringsutbyttet for elevene er 
det de tilegner seg av kunnskaper, ferdigheter og holdninger gjennom tiden i og utenfor 
skolen.  
I skolen har læreren det daglige ansvaret, men samarbeid og involvering med elev og 
foresatte er grunnleggende for et positivt resultat.  
 
Ansvarsområde:  
- Hver enkelt elev sin læring.  



Kvalitetsplan for grunnopplæringen i Molde kommune 

 7 

 
Gjennomføring av undervisning med grunnlag i planer og prioriteringer.  
- Legge til rette for prosesser og utvikling.  

- Planlegging - gjennomføring av undervisning - vurdering.  

- Vurdering av resultatoppnåing: Har eleven nådd de skisserte målene?  

- Samarbeid/fordeling av ansvar gjennom beskrivelser/system: Kontaktlærer, teamleder, 
faglærer.  
 
Involvering:  
- Systematisk og god dialog med andre lærer, elever og foresatte.  

- Rapportering til overordnet nivå gjennom dialog med rektor, andre lærere og eventuelt 
administrativt nivå.  

- Aktiv involvering i resultatvurdering på elevnivå/trinn-nivå.  
 
Verktøy:  
Skoleplan, årsplaner, temaplaner, periode/ukeplaner, individuelle opplæringsplaner.  
Skolen sin årsrapport (pedagogisk vurdering)med innspill fra:  
Elevvurdering, elevsamtale, foreldresamtale. Læringsutbytte, læringsstrategier.  
Prøver og tester. (nasjonale prøver, karakterstatistikker etc.)  
Undersøkinger (elever, foreldre). Evaluering av spesielle satsingsområde 

 

 

3. Prioriteringer for perioden 
Vi må synliggjøre sammenhengen mellom nasjonale og kommunale mål, og de tiltak 
og arbeidsområder som blir spesielt prioritert på skoleområdet i kommunen. 
 
Vi skisserer følgende 5 hovedområder: 

1. Nasjonale og kommunale mål 
2. Kommunalt prioriterte områder 
3. Tverrfaglig samarbeid 
4. Nye utviklingsfelt 
5. Strategier for oppfølging på området 

 

3.1. Nasjonale og kommunale mål 

 

3.1.1. Nasjonale mål for grunnopplæringen, 

(jfr. St. meld. Nr. 31 (2007-2008)/Meld til St. 22. (2011-2012) 
 

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

2. Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående 
opplæring med kompetansebevis som anerkjennelse for videre studier eller i 
arbeidslivet (gjelder videregående opplæring) 

3. Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring 
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3.1.2. Molde kommunes strategiplan for perioden 2012 – 2022 

 
Hovedmålområde tjenesteleverandør 
Molde kommune skal levere gode tjenester til sine innbyggere 
 
Strategier (foreløpige) 2.1.1, 2.1.5. og 2.1.6: 

 Grunnskolen i Molde skal være blant de 10 beste i landet 

 Det skal være god sammenheng i utdanningsløpet fra barnehage, til 
grunnskole og til videregående skole 

 Alle tjenester i kommunen skal bidra til å fremme helse og forebygge sykdom 
 

3.2. Kommunalt prioriterte områder 

3.2.1. Grunnleggende ferdigheter 

Målsetninger for området:  
I følge lærerplanen LK06 skal skolen til enhver tid gi god opplæring i følgende 5 
grunnleggende ferdigheter: 
1: Muntlige ferdigheter 
2: Å kunne uttrykke seg skriftlig 
3: Å kunne lese 
4: Å kunne regne 
5: Digitale ferdigheter 
 
Sentrale områder 2013 - 2016 

 SOL (systematisk observasjon av leseferdighetene i alle fag). Opplæring 
skoleåret 2011 – 2012. Oppstart høst 2012. De rene ungdomsskolene har en 
litt annen innføringstakt 

 Læringsstrategier 

 Matematikk- prosjekt ”Regn med oss” (Matematikksenteret i Trondheim, Tøndergård skole 

og ressurssenter, PPT) 

 Nettverkskoordinator for området grunnleggende norsk 

 Leksehjelp  

 IKT i alle fag 
 

3.2.2. Læringsmiljø – jfr. kapittel 9a (opplæringsloven) 

Målsetting for området: 
Forskning viser at et godt læringsmiljø fremmer trygge og sosiale elever som trives 
på skolen. Når læringsmiljøet oppleves som godt for alle parter, får en det mest 
optimale forholdet for å lære. I manifest for mobbing står følgende under mål: All 
elever skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse 
for mobbing. 
 
Sentrale områder 2013-2016 

 Videreutvikle skole – hjem samarbeidet 

 Foreldreskole, system- og faginformasjon 

 Retningslinjer for uteområdene ved skolene 
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Tiltak ved noen/flere skoler: 

 Trivselsledere ved skoler med trinn 1-7 

 Løft, veiledning av elever i forhold til sosial samhandling 

 PALS (Positiv atferd, Støttende Læringsmiljø og Samhandling) evaluering og ramme for 
videreføring for de skolene som har deltatt i forskningsprosjektet og oppfølging 
av eventuelt nye skoler 

 Alle har en psykisk helse 

 Mitt valg 

 Steg for steg 

 Ungdom for ungdom (vg.opplæring) 

 Ung kompass (prosjekt B.F.) 
 

3.2.3. Tverrfaglig samarbeid 

Målsetninger for området:  
Ulike instanser jobber mot felles mål i forhold til å få best mulig kvalitet og best mulig 
utnyttelse av de til enhver tid gjeldende ressursene. Tverrfaglighet inn i skolen 
fremmes som et viktig område nasjonalt – både for den enkelte elev, for de ansatte, 
for foresatte og for skolefellesskapet generelt. 
 
Sentrale områder 2013 - 2016 

 Utvikle samarbeidstema/ arenaer med Molde kulturskole der det er 
hensiktsmessig 

 Videreutvikle samarbeidet skole - PPT angående tilpasset opplæring – 
herunder spesialundervisning med vekt på felles forståelse og system for 
oppfølging 

 Oppfølging av minoritetsspråklige elever, innføringsklasser, samhandling med 
flyktningtjenesten, voksenopplæring, helse 

 Oppfølging/videreutvikling av rutiner for overganger (bhag.-btr./btr.-utr./utr.-vg) med 
ansvarliggjøring, tilpasning av system ut fra behov 

 Videreutvikle samarbeidet med fylkeskommunen i forhold til satsning ”NY 
GIV”, rådgiving og spesialundervisning 

 Entreprenørskap i Moldeskolen – samarbeid mellom skole og arbeids- 
/næringsliv  

 Skolebruksplan for Moldeskolen, fokus på helhetlig planlegging gjennom god 
dialog med aktuelle parter 

 Samhandlingsreformen, samarbeid med helse, kultur, Molde bydrift, foresatte 
og frivillig sektor i forebyggende perspektiv 

 

3.2.4. Nye utviklingsfelt 

Målsetninger for området: 
Det å være i stadig utvikling i takt med både statlige og lokale føringer og signal kan 
skape positive endringer og engasjement. Dette gjelder på alle nivå. Hos den enkelte 
elev, foresatte, skolen som system og hos kommunene som skoleeier. Målet er å 
skape en god balanse mellom å ta vare på det som har vært – og å ”omfavne” det 
nye på en positiv og gjennomarbeidet måte. I rapport fra Tidsbruksutvalget sies 
følgende:  
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”Lærerne er skolens viktigste ressurs, og det er derfor avgjørende at 
skoleledelsen har et bevisst forhold til utvikling av lærenes kompetanse, 
utnyttelse av den samlede kompetansen på skolen og bruk av lærernes tid”.  

 
Sentrale områder 2013 – 2016 

 Videreføre deltagelse i det regionale samarbeidet om kompetanseutvikling på 
oppvekstområdet, Kunnskapsnett Romsdal  

 Ungdomstrinnet, jfr. St. meld. Nr. 22 (2010-2011):  
- valgfag, oppstart høst 2012, 3-årig innføringsfase med kompetansebehov 
- klasseledelse, skolebasert program over 5 år 
- forsterket lesesatsing med særlig vekt på gutter 
 

 Rådgiving: etterutdanning og videreutvikle forpliktende samarbeid mot 
videregående opplæring 

 Prosjekt ”Kvalitet i skolen” Regionalt samarbeidsprosjekt Kunnskapsnett 
Romsdal/ROR i forhold til Kapittel 9a i opplæringsloven 

 Kvalitetsplan SFO, ferdigstilling vår 2013 

 Plan for tilpasset opplæring vår 2013 
 

3.5. Strategier for oppfølging på området 

Målsetninger for området: 

”Skolen skal være en lærende og dynamisk organisasjon. Det ligger i det at den må 

legge til rette for at lærerne kan lære av hverandre gjennom samarbeid, og at den 

også må være åpen for impulser utenfra. En lærende skole har endringskapasitet og 

vilje til kontinuerlig utvikling, og den overlater ikke til den enkelte lærer å ta ansvar for 

nye satsingsområder.” (Meld. St. 22, 2010 – 2011: Motivasjon – Mestring – Muligheter) 

 
Sentrale områder 2013 – 2016 

3.5.1. Skoler som lærende organisasjoner fordrer: 

 
A. Kompetanse om sterke og svake sider ved organisasjonen  
B. Kultur for kontinuerlig utvikling, vurdering for læring 
 

Vurdering for læring bygger på: 

 Læreplanforståelse (frigjøre seg fra læreboka) 

 Læringsmål skal meddeles og deles (fremmovermelding - veilede elevene for videre 
arbeid mot kompetansemålene) 

 
Vurdering som læring bygger på: 

 Eleven skal aktivt medvirke i vurderingsprosessen. Egenvurdering og 
hverandrevurdering (elevene diskuterer læringsmål og har kjennetegn på måloppnåelse), elevene skal 
få et bevisst forhold til måten de lærer på. 
 
Vurdering av læring bygger på: 

 Summativ vurdering er vurdering i forhold til mål, læreplan.  Den gis etter at et arbeid 
er avsluttet.  Vurderingen er satt for å rangere, godkjenne eller kontrollere 
kompetanse. 
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3.5.2. Hospitering 

 
Målsetting med tiltaket: 
Ulike former for hospitering og samarbeid om kompetanseutvikling på tvers av 
hovedtrinn og skoleslag kan føre til bedre sammenheng i elevenes opplæring. Ved å 
øke kunnskapen om det som skjer på hverandres skoler/trinn, vil det være lettere å 
tilpasse undervisningsopplegg og overganger på en bedre måte for elevene. 
 
Tiltak bør vurderes iverksatt i 2013 etter gjennomarbeidet plan. 
 

3.5.3. Nettverk 

Skolene må vektlegge arbeidet med nettverksbygging og teamutvikling.  Ønskelig 
med mer fag- og temanettverk på tvers av skoler.  Administrasjonen ved skolene har 
ansvar for å vektlegge arbeidet med kollektiv vurderingspraksis med vekt på 
refleksjon og erfaringsdeling.  
 

Kunnskapsdeling, hevder Hargreaves, handler om at god praksis i skolene 
ikke lukkes inne hos enkeltlærere, men blir felles eiendom for flere som 
dermed kan dra nytte av den. Kunnskapsutvikling, ifølge Hargreaves, 
handler om å utnytte den sosiale, kulturelle og organisatoriske kapital som 
finnes i mange skoler for å skape ny praksis.  
 

 Dette vil være et sentralt element i den videre teamorganiseringen for oppfølging av 
opplæringen.  Skolene må vurdere nøye sitt organisasjons- og plansystem der 
periode- organisering med plandokument og struktur for oppfølging må stå sentralt.  
 

3.5.3.1. Prinsipper: 

 Gjennomgående: 

 Erfaringslæring, videreutvikling, samordning og effektivisering på feltet i 
Moldeskolen som mål 

 Gjensidighet, motta og yte kompetanse 

 Forpliktende deltakelse og oppfølging på skole- og kommunenivå 

 Helhetlig kunnskapsutvikling 

 Langsiktighet 

 Skriftlighet og dokumentasjon 
(Jfr. 12.3. Nettverk, sammensetning og oppfølging) 
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4. Modell for vurdering og utvikling mellom skole og 
kommunenivå. 
Pedagogisk vurdering 

↓ 
 

 
Nivå 5: Politisk ansvarsområde 

Politisk styringsinformasjon 

↓↑ 
 

Nivå 4. Adm. Kommuneledd 
 

Grunnlag for kommunale satsinger, signal om endring, politiske diskusjoner og 
politisk involvering 
 

 

↓↑ 
Nivå 3: Skolen sin pedagogiske årsrapport 

 
Skolen sitt kvalitetssikringsdokument, uttrykk for hvor skolen står i forhold til andre 
skoler (kommunen) og nasjonalt.  Rektor samordner dette dokumentet og følger 
gjennom systemet (skriftlig og dialog).  Redskap for analyse, utvikling og 
dokumentasjon internt ved skolen og til kommuneleddet. 
 

 

↓↑ 
 

Nivå 2: Skolen oppsummerer kvalitetsindikatorene. 
Dialog med elever, foresatte, SU og FAU 

 

↑ 
Nivå 1: Årlig skolevurdering: 

 
Resultatkvalitet: 

læringsutbytte  
elevvurdering 
nasjonale prøver, 
karakterstatistikk 
elev-foreldresamtale, 
foreldresamarbeid, 
satsingsområde: 

Prosesskvalitet: 
læringsmiljø, 
læringsmetoder/strategier 
trivsel 
teamsamarbeid, -
kontaktlærerfunksjon 
medbestemmelse 

 

Strukturkvalitet: 
fysisk miljø 
helse, miljø, sikkerhet 
læremidler/utstyr 
kompetanse, personalet 
gruppestørrelse 
ledelse 

 

 
Når det gjelder mål og strategier for utviklingen av tjenestetilbudet i Molde kommune, 
viser en til de for en hver tid gjeldende kommunale strategier. 
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5. Skolevurdering, - egenvurdering på kommune- og 
skolenivå 
Skolevurdering er mer enn vurdering på enkelttrinn og enkeltelever, det er en metode 
for skoleutvikling: 
 

 Vurdering av ståsted/situasjon (sterke og svake sider), vurderingen må ta 
utgangspunkt i mål for ”god” praksis 

 Vår praksis i forhold til definert praksis 

 Tiltak for å oppnå ønska praksis 

 Gjennomføre 

 Vurdere 
 
Hovedmålsettingen med kvalitetssystemet, er å sikre og videreutvikle kvaliteten i 
skolen. Dokumentasjon av- og innsyn i skolens arbeid, er avgjørende for at dette kan 
skje. Politisk og administrativ ledelse - samt hver skole - sikres informasjon og 
dokumentasjon om hvordan målsettinger følges opp, hvilke resultater som oppnås og 
hvilke utfordringer som finnes. 
Dette skjer ved at hver rektor får en skriftlig tilbakemelding på skolens tiltaksplan og 
utvalgte vurderingsområder fra foregående skoleår. Tilbakemeldingen inneholder 
også utfordringer knyttet til tiltaksplanen og vurderingstema for nytt skoleår.   
Dette kommer i tillegg til vurderinger med elever, ansatte og foreldre.  
 

5.1. Molde kommune skal ha fokus på følgende vurderingsområder 
fremover 

1. Dialog som redskap for utvikling 
2. Fokus på enkeltelevens og gruppens utvikling 
3. Skoler som lærende organisasjoner 

 

5.2. Følgende prinsipielle retningslinjer skal vektlegges 

 Klargjøring av felles utgangspunkt, - mål for skolene 

 All vurdering skal følges opp gjennom tilbakemelding og veiledning 

 Vurderingen skal klargjøre ståsted, sterke og svake sider  
for skolen, gruppen og elevene.   

 Vurdering skal bidra til å øke kvaliteten på den enkelte elevs  
læring og utvikling 

 Vurderingen skal også omfatte den kommunale innsatsen og 
tilretteleggingen 

 De som vurderes skal ha anledning til å påvirke vurderingskriteriene 

 Skolevurderingen i kommunen skal kjennetegnes ved strukturert dialog 
som ramme for samhandling, og fokus på utfordringer som en i 
fellesskap vil løse 

 Vedvarende prosess 
 

5.3. Kommunen sitt vurderingsarbeid omfatter tre nivå 

1. Et samlet system for skoleverket i kommunen 
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2. Koplinger mellom kommunenivå og den enkelte skole og skolene i 
mellom og andre samarbeidspartnere 

3. Kvalitetsvurderinger knyttet til den enkelte skole. 
 
 
Grunnlaget for kvalitetssystemet er nasjonale og lokale målsettinger og 
innsatsområder. 
Skolene har kvalitetssystemer som også omfatter vurderingsprosesser rundt egen 
virksomhetsplanlegging. Også i dette arbeidet blir foresatte og elever trukket med.  
Når det gjelder valg av vurderingsområder, kan dette være fellestema for kommunen, 
eller skolene prioriterer område selv for gjennomgang.  Dersom kommunen ønsker 
gjennomgang av ett spesielt kvalitetsområde ved alle skolene, vil det være et 
overordnet satsingsfelt for alle skolene i kommunen. 

5.4. Skolenes vurderingsarbeid og - systemer omfatter videre 

 Brukerundersøkelser blant både elever og foresatte 

 Analyser av karakterresultater 

 Analyser av resultater på kartleggingsprøver i basisfagene, nasjonale 
prøver, - dokumentasjon legges i Vokal 

 Elevsamtaler /underveisvurdering  

 Egenvurdering, for eksempel Portefolio (elevmapper), stegark knyttet til 
den enkelte elevs læring og utvikling- gradvis oppfølging over tid 

 Medarbeiderundersøkelser 

 Ressursbruk (GSI/KOSTRA) 
 

5.5. Metoder og verktøy i vurderingsarbeidet 

Molde kommune bruker både på kommune-, skole- og elevnivå en kombinasjon av 
dialogbaserte vurderingsformer (fellesdrøftinger, brukersamlinger, høringer etc). 
Videre benyttes instrumentelle vurderingsformer innen rammen av Rettesnora, 
kommunens kvalitetsstyringssystem. 
 
Skoleledelsen vektlegger oppfølging av tilsatte gjennom 
læringsledelse/skolevandring eller tilsvarende. 
 
Hoveddelen i Molde kommune sitt oppfølgingsarbeid av skolene skal være en kopling 
mellom målstyring og resultatvurdering. Prosess- og strukturvurdering er også 
sentrale elementer. Det vesentlige av vurderingsarbeidet skal skje i kommunens 
kvalitetssystem, balansert målstyring.   
Videre er det vesentlig at alle skolene følger opp bruk av felles kommunale IKT-
system som skoleadministrativt system WIS, Fronter og Vokal, jfr. kommunal IKT-
plan for skoleområdet. 
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6. Nasjonale og kommunale føringer  

6.1. Læreplan, prinsipper for opplæringen 

Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i 
opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og må 
ses i lys av det samlede regelverket. Prinsippene bidrar til å tydeliggjøre skoleeiers 
ansvar for en opplæring som er i samsvar med lov og forskrift, i tråd med 
menneskerettighetene og tilpasset lokale og individuelle forutsetninger og behov.  
 
Prinsippene utgjør skolens rammeverk for kvalitet og skal være grunnlaget for å 
utvikle skolene som lærende organisasjoner.  
 
Kunnskapsløftet er den første reformen med et gjennomgående læreplanverk for 
hele grunnopplæringen. Kunnskapsløftet innebærer en innsats for å øke 
læringsutbyttet i alle fag og styrking av grunnleggende ferdigheter.(å kunne 
lese/regne/ muntlige ferdigheter og skriftlig/digitale ferdigheter) Dette er viktige 
forutsetninger for faglig kontinuitet og progresjon i det 13-årige løpet, og tilrettelegger 
for et bedre samarbeid mellom grunnskolen og videregående opplæring. Barnehagen 
er for mange en frivillig start på utdanningsløpet, og rammeplanen for barnehagene 
er endret for å gjøre sammenhengen mellom barnehage og skole tydeligere. 
 

6.2. Lokalt ansvar for læringsarbeidet 

 
Gjennom systematisk opplæring, vil Molde kommune skape grunnlag for faglig 
og sosial vekst hos elevene. 
 
Skoleeier 

 I samarbeid med skolene, velge ut områder som skal vies spesiell 
oppmerksomhet i planperioden 

 Følge opp sentrale og lokale vurderinger og legge til rette for 
kompetanseutvikling innen gitte områder 

 Utarbeid generell kompetanseplan for perioden 

 Videreutvikle plan for kompetanseheving og erfaringsdeling i lærende nettverk 

 Formidle resultater av forskningsbasert kunnskap innen læring 
 
Skoleleder 

 Følge opp sentrale og lokale vurderinger av læringsutbytte og læringsmiljø, 
gjennom systematisk vurdering av skolens læringsarbeid 

 Tydeliggjøre kommunens satsingsområder gjennom skolens tiltaksplan 

 Legge til rette for kompetanseutvikling innen satsingsområdene og innen 
områder som skolen har spesielt behov for 

 Legge til rette for eksterne instanser 

 Legge til rette for tverrfaglig samarbeid til beste for elever med sammensatte 
behov 

 
Undervisningspersonalet 

 Holde seg faglig oppdatert innen kommunens satsingsområder og innen 
områder som skolen har spesielt behov for 
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 Kunne begrunne valg av metoder og arbeidsmåter i læringsarbeidet 

 Inkludere de grunnleggende ferdighetene i alle fag på alle nivå, også sosial 
kompetanse 

 Oppfølging og utvikling av elevenes lese- og skriveferdighet på alle trinn fra 
begynneropplæring frem mot målet om funksjonell lese- og skriveferdighet 

 Samarbeide internt i kollegiet og med eksterne instanser som PPT, barnevern 
og BUP for å fremme elevenes læring 

 
 

7. Kvalitetsdefinisjoner 

7.1. Definisjon 

Hva er kvalitet i opplæring for barn og unge? 
Kvalitet i opplæringssammenheng kan knyttes til «egenskaper ved virksomhet» slik 
disse er definert i mandat, lovverk og planverk. 
En av de mest kjente kvalitetsdefinisjonene som anvendes i dag er, ISO-definisjonen: 
 
«Quality is the totality of characteristics of an entity that bear on its ability to satisfy 
stated and implied needs.» 
 
ISO-definisjonen bygger på at alt som imøtekommer brukerens forventninger eller 
behov, er kvalitet. Imidlertid finnes det mange forskjellige oppfatninger om hva som 
er godt eller meningsfylt. Derfor er det en utfordring å komme til enighet om hva 
kvalitet er. 
I opplæring for barn og unge kan det identifiseres tre slags kvalitet - struktur-, 
prosess- og resultatkvalitet 1 - illustrert i figur. 
 

 
 
Egenskapene ved de tre kvalitetsområdene utgjør opplæringsvirksomhetens samlede 
kvalitet. Elevenes resultater bygger på kvaliteten i prosessene og strukturene. 
 
 

Strukturkvalitet 

Prosesskvalitet 

Resultatkvalitet 
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8. Kvalitetsmål 
(Kjennetegn i forhold til vedtatt hovedmål for Moldeskolen) 

8.1. Strukturkvalitet i Moldeskolen 

 Pedagogisk personale har formell kompetanse i de fagene de 
underviser i og digitalt verktøy blir brukt i alle fag 

 Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1-4 årstrinn, 5-7 årstrinn og 8-10 
årstrinn skal maksimum ligge på snitt-tallet for k-gruppe 13 

 Skolen har ulike læremiddel for tilpasset opplæring 

 Skolen har rammevilkår for oppfølging av basisferdigheter i samsvar 
med læreplan 

 Skolen har prosedyrer for oppfølging av § 9a i opplæringslova 

 Skolen tilrettelegger for daglig fysisk aktivitet for alle elever 

8.2. Prosesskvalitet i Moldeskolen 

 Skolen har en aktiv pedagogisk ledelse, blant annet synliggjort gjennom 
videreutdanning i ledelse  

 Ansatte sammen med elevene setter klare læringsmål og kriterier for 
vurdering 

 Elevene opplever systematikk og sammenheng i læringsarbeidet 

 Elevene får opplæring og trening i bruk av metoder for egenvurdering 

 Tilsatte og elever har fokus på basisferdigheter som del av 
læringsarbeidet i alle fag 

 Medvirkning og demokratiforståelse er en viktig del av hverdagen for 
elever og ansatte 

8.3. Resultatkvalitet i Moldeskolen 

 Elevene oppnår grunnleggende ferdigheter fastsatt i læreplan 

 Elevene når sitt utviklingspotensiale i forhold til fastsatte mål i 
læreplanen  

 Elevene tilegner seg en helhetlig kompetanse i forhold til kunnskap, 
ferdigheter og holdninger 

 
 

9. Systematisk vurderingsarbeid 

9.1. Mål for arbeidet 

Gjennom systematisk vurdering av alle sider av virksomheten, vil Molde kommune 
skape grunnlag for læring, vekst og utvikling hos den enkelte og i fellesskapet. 
 
Følgende kjennetegn for god praksis skal vektlegges: 

 Skolen har en felles forståelse av tilpasset opplæring 

 Skolens ledelse har fokus på læring 

 Skolen bruker resultater fra kartlegginger og nasjonale prøver for å heve 
elevenes læringsutbytte 

 Lærerne har mulighet til å lære, reflektere, samarbeide og dele gode erfaringer 
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 Læreren holder seg faglig oppdatert 

 Skoleledelsen legger til rette for faglig utvikling 

 Skoleledelsen har oversikt over lærernes kompetanse og bruker denne på en 
bevisst måte 

 Lærerne er lojale til skolens vedtatte planer 

 Skolen har rutiner for og gjennomfører utviklingssamtale og trekantsamtale 
 
Hjemmelsgrunnlaget for vurderingsarbeidet og spesielt prioriterte områder for 
oppfølging i opplæringsloven og forskrift til denne, opplæringsloven § 13-10 og 
forskrift til opplæringsloven § 2-1. 
 
Læringsplakaten(del av læreplanverket) understreker at ”Skolen og lærebedriften 
skal gi alle elever og lærlinger like muligheter til å utvikle sine evner og talenter”  
 

9.2. Årlig vurdering, ansvar kommunalt nivå 

9.2.1. Overordna ansvar 

 
Skoleeier 

 Oppfølging av området i samsvar med vedtatt kvalitetssystem 

 Legge til rette for gjennomføring av nasjonale og lokale kartlegginger, 
undersøkelser og prøver/eksamen 

 Systematisk oppfølging av resultat med utgangspunkt i 
vurderingsdokumentasjon 

 Legge frem resultatene av de skolebaserte vurderingene i aktuelle politiske 
fora 

 

9.2.2. Vurderingsmøter skolenivå 

 Gjennomføring av vurderingsmøter ved enkeltskoler, 2-3 møter pr. år, i 
samarbeid med Drift- og forvaltningsutvalget 

 Mål for møtene: 
1. Videreutvikle kontakt og samarbeid mellom politisk nivå og skole 
2. Gjensidig informasjonsutveksling 
3. Faglig drøfting/resultatvurdering 

 Deltakere: 
1. Politisk nivå (Drift - og forvaltningsutvalget) 
2. Foresatte, leder i samarbeidsutvalget 
3. Elever, leder/vara for elevrådet 
4. Skoleadministrasjonen med aktuelle deltakere 
5. Plasstillitsvalgt 
6. Fagseksjon  

 Vurderingsmøter med skoleledelse og fagseksjon 

 Møter mellom elevråd og fagseksjon 

 Møter mellom kommunalt foreldreutvalg (KUF) og fagseksjon 

 Årsrapporter og tilstandsrapport, her inngår også ressursbruk, læringsutbytte 
(GSI/KOSTRA) og interne relasjoner (gjennom kartlegginger og HMS-arbeid). 
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9.3. Årlig intern vurdering, ansvar skole 

 
Formelle fora ved den enkelte skole som skal involveres i vurderingen: 
 
Samarbeidsutvalget 
Utvalget er sammensatt av representanter for tilsatte, foresatte, elever og skoleeier.  
Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg om alle saker som gjelder skole. 
 
Skolemiljøutvalg 
Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg om alle saker som gjelder skolemiljøet, 
foresatte og elever har flertall i utvalget. 
 
Foreldreråd 
Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foresatte ved skolen med særlig vekt 
på skolemiljøutvikling. 
 
Elevråd 
Elevrådet skal vektlegge fellesinteressene til elevene ved skolen og arbeide for et 
godt lærings- og skolemiljø. 
 
 
Prosessen ved en skole kan forenklet beskrives slik: 
Skoleleder 

 Gjennomføre systematisk skolebasert vurdering av utvalgte områder innen 
skolens virksomhet 

 Følge opp resultatene fra nasjonale og lokale kartlegginger, undersøkelser og 
prøver/eksamen, særlig innen kommunens satsingsområder 

 Drøfte begrepet vurdering i kollegiet og arbeide for en felles forståelse av 
innholdet i begrepet 

 Legge til rette for og følge opp vurderingsarbeidet på skolen 

 Legge til rette for reell foreldremedvirkning 

 Basisferdighetene blir spesielt vurdert i fagene norsk, matematikk og engelsk. 

 Skolen utarbeider tiltaksplan med bakgrunn i skolebasert vurdering etter 
fastsatte krav  

 
Undervisningspersonalet 

 Øke egen kompetanse på feltet vurdering 

 Gjennomføre systematisk vurdering og kartlegging av elevene for å fremme 
læring, vekst og utvikling hos den enkelte elev og gruppen 

 Gi reflekterte og begrunnede vurderinger av elevens utvikling så vel faglig som 
sosialt i elevsamtalen og i hjem–skolesamtale 

 

Vurdering er et virkemiddel som skal fremme læring for elever og tilsatte.  Arbeidet 
skal sees på som en integrert del av det kontinuerlige læringsarbeidet ved den 
enkelte skole. Tydelig skoleledelse, tydelig klasseledelse og refleksjon om læring 
sikrer at læring skjer i et lærende fellesskap. 
God elevvurdering sees som en sentral forutsetning for god skolevurdering 



Kvalitetsplan for grunnopplæringen i Molde kommune 

 20 

 

10. Oppfølging på ulike områder 
Felles gjennomgang skolenivå og kommunenivå  
Kommunenivået orienterer øverste administrativ ledelse og politisk nivå. 
 
Område Ansvarlig Tid Adressat/målgruppe 

Elev- gruppenivå:    

Brukerundersøkelser Rektor / strategi Jfr. plan Elev / foresatt / admin. 

Elevsamtaler Kontaktlærer Min. 2 pr. år Admin./ team/foresatte 

Kartleggingsprøver Kontaktlærer Jfr. plan Elev / foresatt/ team / 
admin. 

Nasjonale prøver Rektor / kontaktlærer Jfr. plan Admin. / team / foresatte / 
elev 

SOL Kontaktlærer Gjennomgående Elev / foresatt/ team / 
admin. 

Foreldresamtaler Kontaktlærer Min. 2pr.år Admin./team 

Skolenivå:    

Teamsamarbeid Kontaktlærer / 
teamlærer 

Kontinuerlig Admin. 

Medarbeidersamtale Rektor Min. 1 pr. år  

Klasseforeldremøte Kontaktlærer Min. 2 pr. år Admin / team 

Foreldremøte Rektor / kontaktlærer Min. 1 pr. år  

Terminoppgjør Kontaktlærer / rektor Min. 2 pr. år Admin / 
team/elev/foresatte 

Planleggingsdager Rektor 6/5 dager p. år Admin / alle 

Tiltaksplan for skolen Rektor Innen 1. feb. Admin/foresatte 

Interne vurderingsmøter Rektor Min 1 pr. år Admin/tilsatte 

Ståstedsanalyse Rektor Hvert 4. år Tilsatte 

Overgang bh.-gr. etter 
vedtatt plan. 
 
3-kantsamtaler (overgang 
btr.-utr.) 
 
Overgang gr.- vg. 
opplæring etter vedtatte 
retningslinjer 
 

Rektor Mars/juni 
 
 
August/september 
 
 
 
 
Mai/juni 
 

Admin/tilsatte 
 
 
Tilsatte/foresatte/elev 
 
 
 
 
Admin. fylket/elev 

Analysere / informere / 
følge opp 
vurderingsdokumentasjon 

Rektor Kontinuerlig 
Rapport pr. 31.12. 

Admin /tilsatte/foresatte/ 
politisk nivå 

    

Kommunenivå:    

Ledermøter Fagsjef Min 6 pr. år  

Tilstandsrapport Fagseksjon Juni/aug. Politisk nivå 
(kommunestyret) 

Utviklingssamtaler Fagsjef / kvalitetssjef Min 1 pr. år Rektor 

Møter kommunalt 
foreldreutvalg 

Fagseksjon Min 4 pr. år  

Møter elevråd Fagseksjon Min 2 pr. år  

Vurderingsmøter Fagseksjon Min 2 pr. år Politisk nivå (drift-

forvaltning)/foresatte/tilsatte/ 
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11. Årsplan 
 
Fra kommunenivå blir arbeidet med skoleutvikling og skolevurdering organisert i 
forhold til følgende årssyklus: 
Dokument som viser målsettinger for skoleutvikling i kommunen (kontinuerlig 
oppjusterte i 3-års-perioder) 

 Vurderings- og refleksjonsbasert årsrapport fra skolene pr. 31.12. Skriftlig 
tilbakemelding fra kommunen til skolenivå innen utgangen av april. Behandles 
i Drift- og forvaltningsutvalget.  

 Tiltaksplan for kommende skoleår (kommunalt nivå)med utgangspunkt i 
kommunale målsettinger for skoleutvikling og skolebasert vurdering innen 1. 
mai. Her blir kommunale vurderingsområder for kommende skoleår satt opp. 

 Den enkelte skole sin tiltaksplan ferdigstilt innen 1. juli. 

 Utviklingssamtale mellom rektor på den enkelte skole og kommunalt nivå 
(kvalitetssjef, fagsjef) september/oktober. Hovedfokus i samtalen er utdyping 
av skoleutvikling og skolevurdering: 

o -Elevenes læringsutbytte (elevkompetansen) 
o -Læringsarbeidet 
o -Skolen som organisasjon (rammer for læringen) 
o -Skoleledelse 

 Kommunal tilstandsrapport der hovedtendenser frå skolevurderingsarbeidet 
blir synliggjort innen juni, behandles av kommunestyret. 

 
Årsplan skole, kartleggingsprøver, nasjonale prøver og brukerundersøkelser: 

Tidspunk: Oppgave: Ansvarlig: 
Utført: 
Dato/sign 

Januar  Gjennomgang/oppsummering av 
nasjonale prøver for 5. 8. og 9.trinn 

 

Fagseksjon  

Februar – 
april 

 Drøfte resultat fra nasjonale prøver 
(lærere/elever/foresatte/samarbeids
utvalg) 

 Gjennomføre kartleggingsprøver på 
7. årstrinn 
(lesing/skriving/regning/engelsk 
lesing) 

 

Rektor  

Jan/mai  Gjennomføre kartleggingsprøver 
leseforståelse på 1. 2. og 3. trinn. 

 Gjennomføre kartleggingsprøve tall- 
og regneforståelse på 2. og ev.1. og 
3.trinn. 

 Eventuelt engelsk lesing og lytting 3. 
trinn. 

Rektor  

Mai/juni  Drøfte resultat fra 
kartleggingsprøver 

 

Rektor  

April/mai  Drøfte karakterstatistikk 
(standpunkt) på ungdomsskolen 

Rektor  
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(samarbeidsutvalget, elevrådet, 
foreldrerådet, ansatte) 

 

Mai-Juni  Gjennomføre sentralt gitt eksamen 
(skriftlig eksamen) 

 Gjennomføre lokalt gitt eksamen 
(muntlig eksamen) 

 

Rektor  

Mai/Juni  Samle og analysere resultat fra 
karakter- og kartleggingsprøver og 
elevundersøkelser,  

 Samle inn/analysere 
karakterstatistikk 

 Utarbeide tilstandsrapport 
 

Fagseksjon  

Juni  Gå gjennom sjekkliste for 
opplæringsloven 

 

Fagseksjon/ 
rektor 

 

September
/oktober 

 Starte opp skolebasert vurdering 

 Gjennomføre elevundersøkelsen på 
7. og 10. trinn 

 Nasjonale prøver på 5. 8. og 9. trinn 

 Brukerundersøkelser hvert 3 år. 
Foresatte 

Rektor  

November/
desember 

 Drøfting av resultat frå skolebasert 
vurdering (elevundersøkelsen, 

kartleggingsprøver, karakterer, eksamen) 
samarbeidsutvalget, elevrådet, 
foreldrerådet, ansatte 

 Innsamling og analysering av 
resultatene fra nasjonale prøver 

 Ev. brukerundersøkelser foresatte 
 

 
 

Rektor 
 
 
Fagseksjon 
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12. Vedlegg 

12.1. Demings sirkel for kvalitetsstyring (Halbo 2006) 

 

 

 
Ut fra svarene på de tre spørsmålene i figuren iverksettes utprøving av tiltak ved bruk av trinnene i 
Demings sirkel. W. Edward Deming beskrev dette som en systematisk problemløsningsmetode i fire 
faser (4):  

 Planlegg (Plan) en endring. Planlegging innebærer å avklare situasjonen i øyeblikket, 
fastsette de mål man vil nå og nødvendige tiltak for å nå målene. Til planleggingen hører 
også å sørge for at deltakerne har kunnskap og at nødvendige ressurser (folk, tid, penger) 
er tilgjengelig.  

 Utfør (Do) endringen i et forsøk, på en mindre testgruppe eller hele gruppen; iverksetting 
av de planlagte tiltakene.  

 Kontroller (Study) resultatene. Innsamling og analyse av resultatene i forhold til mål. Har 
den nye prosessen et nivå av utførelse og/eller naturlig variasjon som er bedre enn i den 
gamle prosessen?  

 Korriger (Act). Det foretas en oppsummering av prosessen basert på evalueringen i 
forrige trinn. Dersom man har funnet en god løsning, starter man tiltak som sikrer at den 
blir innført som rutine og standardisert i hele organisasjonen. Ved avvik må man enten 
korrigere planen eller justere målene.  

Når et forbedringsområde er identifisert, tillater metoden rask utprøving av endringer i liten skala. 
Effekten av disse endringene analyseres før ytterligere endringer gjennomføres.  

 
Figur 2 Kontinuerlig forbedring ved bruk av PUKK-sirkelen. 
 

Litteratur:  
Langley , Nolan, Nolan, Norman, Provost: The Improvement Guide, New York; Jossey Bass,1996 

http://www.ogbedreskaldetbli.no/metoder_verktoy/Andre_metoder/Modell_for_forbedring_-_Langley_Nolan/metoder_verktoy/Andre_metoder/Modell_for_forbedring_-_Langley_Nolan/1160/1364nolan-langleys_modell_del02.jpg?size or
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12.2. Nøkkelkjennetegn ved effektive skoler (læring, gjennomføring) 

 
I. Ledelse, skolekultur og organisering 
 
1. Effektivt pedagogisk lederskap 
a. Fast og målrettet lederskap 
b. Pedagogisk involvering 
c. Demokratisk innstilling 
 
2. Skolekultur  
a. Felles mål og visjoner blant de ansatte 
b. Høye faglige forventninger og fokus på læringsmål og skoleprestasjoner 
c. Godt samarbeidsklima mellom lærerne 
d. Konsistent praksis om regler, elevoppførsel og vurdering 
av faglig progresjon 
 
3. Systematisk kartlegging på alle nivåer 
a. Elevers faglige prestasjoner og framgang 
b. Skolens utvikling over tid 
 
4. Skolen som lærende organisasjon 
a. Skolebasert kompetanseutvikling 
 
II. Undervisningspraksis og læringsmiljø 
 
5. God undervisningspraksis  
a. Godt forberedte undervisningsøkter 
b. Tydelige læringsmål og fokus på grunnleggende ferdigheter 
c. Maksimal utnytting av tiden 
d. Strukturert undervisning 
e. Høye forventninger til elevene 
f. Tilpasset undervisningsopplegg 
 
6. Velordnet og inkluderende læringsmiljø 
a. Tydelige regler for oppførsel 
b. Positiv sanksjonering 
c. Positive relasjoner mellom elever 
d. Positive relasjoner mellom lærer og elever 
 
III. Lærerkompetanse 
 
7. Kompetente lærere  
a. Lærerens faglige kompetanse 
b. Klasseromsledelse 
c. Evne til å kommunisere med enkeltelever 
 
IV. Skole-hjem-samarbeid 
 
8. Foreldreinvolvering  
a. Forebygge negativ påvirkning 
b. Oppmuntring til produktivt samarbeid med foresatte 
 
Note: Oversikten er basert på følgende oversiktsartikler: (Purkey & Smith 1983; Levine & Lezotte 1990; 
Cotton 1995; Sammons mfl. 1995; Reynolds & Teddlie 2000; Scheerens 2000). 
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12.3. Nettverk, sammensetting og oppfølging 

Basisnettverk: 
Barnetrinn sentrum: 

 Kvam 

 Sellanrå 

 Langmyra 

 Kviltorp 

 Nordbyen 

 Sekken 
 

Barnetrinn indre: (En av rektorene tar ansvar for nettverket) 

 Kleive 

 Skjevik (insp.) 

 Vågsetra (insp.) 

 Bolsøya 
 
Ungdomstrinn: 

 Bekkevoll 

 Bergmo 

 Skjevik 

 Vågsetra 

 Sekken 
 

A.) Temanettverk 
B.) Fagnettverk 
C.) Prosjektnettverk 
 
A)Tema- nettverk som er i funksjon pr. dato og aktuelle for i gangsetting: 

 PALS 

 Trivselsledere 

 IKT 
 

 Vurdering: 
      Erfaringsdeling med mål om videreutvikling 

Nettverk nr. 1. Sentrum barnetrinnet 
Nettverk nr. 2. Sentrum ungdomstrinnet. 
Nettverk nr. 3. Vågsetra, Bolsøya, Skjevik og Kleive  

 

 Grunnleggende ferdigheter, SOL: 
Nettverk barnetrinnet fra høsten 2012 
Nettverk ungdomstrinnet fra høsten 2012. 
 

Alle nettverk kan søke om utviklingsmidler, men igangsatte fagnettverk er prioritert i 
første runde. 
 
B). Fagnettverk: 

 RLE (vår 2014) 

 Kroppsøving (2012) 

 Grunnleggende norsk (2009) 
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 Rådgiving (i funksjon over tid) 
 

C.) Prosjektnettverk (pr. vår 2013): 

 Matematikk for ungdomstrinnet (PPT/Tøndergård/NTNU) 

 Tidlig innsats RPPT 

 Læringsledelse (Dele) Kvam, Kviltorp, Bergmo, Bolsøya, Kleive 
 

 Mer utfyllende om organisering og oppfølging av nettverkene: 

 Basisnettverkene blir fulgt opp av skoleledelsen, ingen ekstra ressurs blir lagt 
inn 

 Temanettverk og fagnettverk vil bli vurdert som aktuelle for tildeling av 
ressurser, men sammenhengen det enkelte nettverk står i vil bli tillagt vekt 
(oppstartsfase, videreføring, deltakerne har oppgaven lagt i sin stilling ).   

 Begge typer nettverk (fag og tema) vil få mulighet til å søke om utviklingsmidler 
 Nyetablerte nettverk vil få tilført driftsmidler etter prioritering med bakgrunn i 

definert oppdrag. (møteinnkalling, referat, tidsressurs og økonomisk ramme) 

 Nettverkene skal ha et arbeidsutvalg med leder (deltar i styringsgruppen på 

kommunenivå) som har hovedansvar for fremdrift og organisering av arbeidet, 
samlet nettverk skal møtes minimum 4 ganger pr. år 

 Fag- og temanettverkene bygger på basisnettverkene og nettverkslederne på 
området utgjør styringsgruppen for området i kommunen. Med 3 basisnettverk 
får vi en styringsgruppe på kommunenivå bestående av 3 personer for hvert 
fagnettverk og gjennomgående temanettverk. 

 Godtgjøring gjennom ordinær overtidsbetaling kan bli vurdert ved behov, 
generelt vil deltakerne bli fristilt fra sin arbeidsplass for deltaking i 
arbeidsmøtene 

 Alle nettverk kan få i oppdrag å tilrettelegge for fagdag  

 Eventuelle tilbud om videreutdanning i regi av nasjonal strategi vil utløse krav 
om deltakelse i nettverk på området 

 Nettverksarbeidet evalueres minimum to ganger pr. år gjennom fellesmøter 
med koordinatorene for nettverkene, referansegruppen til ledermøtet skole og 
fagseksjon 

 

Mandat for de prioriterte fagnettverkene: 
 
SOL–nettverk 
Oppstart: Fellesmøte med alle deltakerne fra indre, ytre barneskolenettverkene. U-
skolenettverkene har oppstart høst 2012. Fagseksjon skole kaller inn og leder møtet.  
Sted: Galleriet, rådhuset 
Varighet: 2 timer 
 

Mandat for arbeidet. 
  
Bakgrunn: 
SOL er et kommunalt satsingsområde for alle grunnskolene i kommunen i forhold 
til grunnleggende ferdigheter i lesing.  Det er viktig at dette tiltaket blir fulgt opp 
gjennom koordinering og samhandling på kommune- og skolenivå. Molde 
kommune vil legge til rette for at nettverksarbeid skal være en integrert del av det 
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faglig og organisatoriske utviklingsarbeidet i skolen.  Tilsatte skal lære av 
hverandre gjennom samarbeid innad i egen organisasjon og på tvers av skoler. 
 
Rolle: 
Representantene i nettverket representerer sine skoler og er skolenes/ en av 
skolens ressursperson/er på området.  En forventer at den enkelte bidrar aktivt i 
det faglig utviklingsarbeidet, og sammen med sin leder følger opp arbeidet ved 
egen skole.  Nettverket vil være en sentral samarbeidspart på kommunalt nivå for 
fagsjef som har det kommunale koordineringsansvaret.  Koordinator for hvert 
basisnettverk inngår i den kommunale koordineringsgruppen, sammen med 
fagsjef og referansegruppen til ledermøtet skole. 
 
Oppgave: 

 Erfaringsdeling i forhold til innføring, opplæring/soling. 

 Systematisere utfordringer/erfaringer fra skolene og skissere forslag til 
oppfølging og videre tilrettelegging, - som temamøter, etterutdanningstiltak, 
eventuelle organisatoriske tiltak. 

 Disponere avsatt økonomisk ramme for nettverket, for 2012 kr. 10.000 
barnetrinn, kr. 10.000 ungdomstrinn 

 Delta i årlig evaluering av tiltaket 
 
 
Vilkår: 

 Nettverkene skal ha et arbeidsutvalg med koordinator (deltar i koordineringsgruppen 

på kommunenivå) som har hovedansvar for fremdrift og organisering av arbeidet, 
samlet nettverk skal møtes minimum 4 ganger pr. år 

 Deltakerne blir fristilt fra sin arbeidsplass for deltaking i arbeidsmøtene. 
Godtgjøring gjennom ordinær overtidsbetaling kan bli vurdert ved behov. 

 Eventuelle tilbud om videreutdanning i regi av nasjonal strategi vil utløse krav 
om videre deltakelse i nettverk på området 

 Koordinator får tilbud om ekstra godtgjøring innen en ramme av kr. 3000, pr. 
år- 

 
 
 
KRØ-nettverk 
 
Oppstart: Fellesmøte med alle deltakerne fra indre, ytre og u-skolenettverkene. 
Fagseksjons skole kaller inn og leder møtet.  
 

Mandat for arbeidet.  
 
Bakgrunn: 
Utdanningsdirektoratet har våren 2012 sendt på høring forslag til sentrale 
endringer i faget kroppsøving.  Det er utarbeidet revidert formål for faget og 
endringer i hovedområder på ungdomstrinnet samt endringer i 
kompetansemålene.  Videre er det foreslått at elevenes forutsetninger skal 
knyttes til kompetansemålene.  Elevenes innsats forskriftsfestes som en del av 
grunnlaget for vurdering.  Samlet sett vurderer en de forslåtte endringene både i 
læreplan og vurderingskrav til å være omfattende, og de vil kreve en vesentlig 
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faglig oppfølging ved alle skoler i kommunen. Det er viktig at dette tiltaket blir fulgt 
opp gjennom koordinering og samhandling på kommune- og skolenivå. Molde 
kommune vil legge til rette for at nettverksarbeid skal være en integrert del av det 
faglig og organisatoriske utviklingsarbeidet i skolen.  Tilsatte skal lære av 
hverandre gjennom samarbeid innad i egen organisasjon og på tvers av skoler. 
 
Rolle: 
Representantene i nettverket representerer sine skoler og er skolenes/ en av 
skolens ressursperson/er på området.  En forventer at den enkelte bidrar aktivt i 
det faglige utviklingsarbeidet, og sammen med sin leder følger opp arbeidet ved 
egen skole.  Nettverket vil være en sentral samarbeidspart på kommunalt nivå for 
fagsjef som har det kommunale koordineringsansvaret.  Koordinator for hvert 
basisnettverk inngår i den kommunale koordineringsgruppen, sammen med 
fagsjef og referansegruppen til ledermøtet skole. 
 
Oppgave: 

 Erfaringsdeling i forhold til nye krav i læreplan og vurderingsforskrift. 

 Fagdag høsten 2012,(Kurs Aschough?) 

 På sikt utarbeide revidert lokal læreplan for faget 

 Systematisere utfordringer/erfaringer fra skolene og skissere forslag til 
oppfølging og videre tilrettelegging, - som temamøter, etterutdanningstiltak, 
eventuelle organisatoriske tiltak. 

 Disponere avsatt økonomisk ramme for nettverket, for 2012 kr. 20.000  

 Delta i årlig evaluering av tiltaket 
 
Vilkår: 

 Nettverkene skal ha et arbeidsutvalg med leder (deltar i koordineringsgruppen på 

kommunenivå) som har hovedansvar for fremdrift og organisering av arbeidet, 
samlet nettverk skal møtes minimum 4 ganger pr. år 

 Deltakerne blir fristilt fra sin arbeidsplass for deltaking i arbeidsmøtene. 
Godtgjøring gjennom ordinær overtidsbetaling kan bli vurdert ved behov. 

 Eventuelle tilbud om videreutdanning i regi av nasjonal strategi vil utløse krav 
om videre deltakelse i nettverk på området 

 Koordinator får tilbud om ekstra godtgjøring innen en ramme av kr. 3000,- 
 

RLE–nettverk 
Oppstart: Fellesmøte med alle deltakerne fra indre, ytre og u-skolenettverkene. 
Fagseksjons skole kaller inn og leder møtet.  
Sted: Galleriet, rådhuset 
Varighet: 2 timer 
 

Mandat for arbeidet. 
 
Bakgrunn: 
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) avsa dom den 29. juni 
2007 der det ble fastslått at KRL-faget ikke i tilstrekkelig grad tok hensyn til 
foreldrenes religiøse og filosofiske overbevisning.  Som følge av denne dommen 
ble det gjort endringer i lovverk og læreplan, 2008.  Vår lokale læreplan er ikke 
oppdatert etter endringer i den nasjonale læreplanen.  Det er et krav at de lokale 
læreplanene skal bygge på gjeldende nasjonal plan. 
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 Det er viktig at dette tiltaket blir fulgt opp gjennom koordinering og samhandling 
på kommune- og skolenivå. Molde kommune vil legge til rette for at 
nettverksarbeid skal være en integrert del av det faglig og organisatoriske 
utviklingsarbeidet i skolen.  Tilsatte skal lære av hverandre gjennom samarbeid 
innad i egen organisasjon og på tvers av skoler. 
 
Rolle: 
Representantene i nettverket representerer sine skoler og er skolenes/ en av 
skolens ressursperson/er på området.  En forventer at den enkelte bidrar aktivt i 
det faglig utviklingsarbeidet, og sammen med sin leder følger opp arbeidet ved 
egen skole.  Nettverket vil være en sentral samarbeidspart på kommunalt nivå for 
fagsjef som har det kommunale koordineringsansvaret.  Koordinator for hvert 
basisnettverk inngår i den kommunale koordineringsgruppen, sammen med 
fagsjef og referansegruppen til ledermøtet skole. 
 
Oppgave: 

 Erfaringsdeling i forhold til oppfølging av endrede krav i læreplan og lovverk 

 Utarbeide revidert lokal læreplan for faget 

 Systematisere utfordringer/erfaringer fra skolene og skissere forslag til 
oppfølging og videre tilrettelegging, - som temamøter, etterutdanningstiltak, 
eventuelle organisatoriske tiltak. 

 Disponere avsatt økonomisk ramme for nettverket, for 2012 kr. 20.000  

 Delta i årlig evaluering av tiltaket 
 
Vilkår: 

 Nettverkene skal ha et arbeidsutvalg med leder (deltar i koordineringsgruppen på 

kommunenivå) som har hovedansvar for fremdrift og organisering av arbeidet, 
samlet nettverk skal møtes minimum 4 ganger pr. år 

 Deltakerne blir fristilt fra sin arbeidsplass for deltaking i arbeidsmøtene. 
Godtgjøring gjennom ordinær overtidsbetaling kan bli vurdert ved behov. 

 Eventuelle tilbud om videreutdanning i regi av nasjonal strategi vil utløse krav 
om videre deltakelse i nettverk på området 

 Koordinator får tilbud om ekstra godtgjøring innen en ramme av kr. 3000,- 
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12.4. Utviklingstiltak 2013-2016 for Moldeskolen 

med 
utgangspunkt i nasjonale og kommunale prioriteringer 

 
 

 

Overordna utviklingstiltak  2012/2013 

Satsingsområder Mål Tiltak (hva) Strategi (hvordan) Deltakere Evaluering Ressurser Ansvarlig 

 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Alle elever får 

tilrettelagt 

oppfølging på 

feltet 

Gjennomgående arbeid i alle 

fag. 

Ulike program og prosjekter 

Arbeid ved den enkelte skole 

og i nettverk 

Ressurs- 

personer 

/samlet 

kollegium. 

På skole- og 

kommunenivå, 

minimum1-2 

ganger pr. år 

Personal-

ressurser 

og 

etterutdann

ingsmidler 

Rektor på 

skolenivå, 

fagsjef på 

kommune-

nivå 

Vurdering 

 

Vurdering i 

samsvar med 

lov og forskrift 

Oppfølging av felles 

kommunale prinsipper for 

vurdering. 

Prosjekt ”Vurdering for 

læring” 

2013- 2014 

 Elevvurdering, ved 

egen skole og i 

nettverk 

 Prosjektarbeid 

 Skolevurdering i 

samsvar med vedtatt 

system 

Ressursperson

er, lærere og 

administrasjon 

På skole – og 

kommunenivå 

minimum 1-2 

ganger pr. år 

Personalres

surser, 

etterutdann

ings-

midler, 

pro- 

sjektmidler 

Rektor på 

skolenivå 

og fagsjef 

på 

kommunen

ivå 

 

Læringsmiljø 

Trygge og 

sosiale elever 

som trives på 

skolen 

Årlig oppfølging av manifest 

mot mobbing og vedtatt 

kvalitetssystem.  

 

Inngår i årlig evaluering av 

feltet (tilstandsrapport) og 

videreutvikling av tiltak opp 

mot definerte behov 

Skoler og 

fagseksjon 

Minimum 1. 

gang pr. år 

gjennom 

tilstandsrapport 

Personalres

surs og 

etterutdann

ingsmidler 

Rektor på 

skolenivå 

og fagsjef 

på 

kommunen

ivå 
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Tverrfaglig 

samarbeid 

 

Målrettet 

ressursbruk 

mot felles mål 

Delta på og videreutvikle 

samarbeidsarenaer. 

Gjennomgang av rutiner og  

systemer. 

Åpen kommunikasjon og  

vilje til omstilling i forhold 

til nye behov 

Aktuelle 

fagmiljø 

Evaluering 

gjennom 

tilstandsrapport 

Personalres

surser og 

prosjektres

surser 

Leder/admi

nistrasjon 

respektive 

fagmiljø/ 

skoler/fag-

seksjon 

Utviklingsarbeid 

ungdomstrinnet 

Mer praktisk 

rettet 

opplæring 

Nye valgfag og 

organisasjonsutvikling. 

Planlegging med forankring 

på kommune- og skolenivå. 

 Arbeidsgruppe 

utformer forslag, 

høring av berørte 

parter. 

 Iverksetting 

 Informasjon/plan 

Ressursperson

er og aktuelle 

organisasjoner 

Gjennom 

høring og 

informasjonsut

veksling 

Personalres

surser og 

sentrale/re

gionale 

ressurser 

Administra

sjon på 

skole- og 

kommunen

ivå 
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Prioriterte satsingsområde 2014 – 2016 

 2014  2015/16 

 

Overordna / tverrfaglige 

utviklingstiltak 

 

 Vurdering og organisasjonsutvikling 

 Læringsmiljø m/læringsledelse og sosial 

samhandling 

 Grunnleggende ferdigheter 

 

 Vurdering og organisasjonsutvikling 

 Læringsmiljø m/læringsledelse og sosial samhandling 

 Grunnleggende ferdigheter 

 

 

Faglige 

utviklingstiltak 
 

Etterutdanning rådgivere 

Etterutdanning nye valgfag i ungdomstrinnet 

Organisasjonsutvikling/etterutdanning 

læringsledelse 

Nettverk/fagdager på områdene: 

 Læringsmiljø/sosial samhandling 

 kroppsøving /forebyggende perspektiv 

 grunnleggende norsk  

 leseopplæring  

 lokalt læreplanarbeid 

 

Etterutdanning nye valgfag i ungdomstrinnet 

Organisasjonsutvikling/etterutdanning læringsledelse 

Nettverk/fagdager på områdene: 

 Læringsmiljø/sosial samhandling 

 kroppsøving/forebyggende perspektiv  

 grunnleggende norsk  

 leseopplæring  

 matematikk 

 lokalt læreplanarbeid 
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12.5. Krav til oppfølging definert gjennom lov og forskrift 

 

Opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven 

Tema Kontrollområde Lover Forskrift til 
opplæringsloven 

Ansvarlig for 
oppfølging 

Annet 

      

Rett og plikt til 
opplæring 

Sikre at alle barn i kommunen i 
opplæringspliktig alder, får 
grunnskoleopplæring 

oppl § 2-1, §2-12,                    
§ 13-1, §13-10, § 2-
13 og § 14-2 og psl  
§ 3-1. 

kap. 18 Rådmann  

Rett til gratis offentlig opplæring oppl § 2-15   Rådmann  

Omfanget av opplæringen i tid oppl § 2-2 §§ 1-4 til 1-7, 
Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet 

Rektor  

Nærskoleprinsippet oppl § 8-1   Rektor Fritt skolevalg i Molde 

Rett til skyss og innlosjering  oppl § 7-1, §§ 7-3 
og      7-4, § 13-4. 

  Rektor  

Permisjon oppl § 2-11   Rektor  

Innholdet i opplæringen 
og tilpasset opplæring 
mv 

Innhold i opplæringen oppl § 1-2, § 2-3, § 
2-3a og § 2-4 

§§ 1-1, 1-1a, 1-8, 1-
9, 1-11,  24-1, 
Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet. 

Rektor  

Tilpasset opplæring for alle og 
tidlig innsats 

oppl § 1-3 Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet. 

Rådmann  

Retten til spesialundervisning oppl § 5-1, jf §§ 5-3 
til    5-6 

§ 1-1 Rektor  

Samisk- og finskopplæring oppl §§ 6-2, jf § 6-1 
og     § 6-4, § 2-7 

§ 1-1 og kap. 7 Rektor  

Målformer oppl § 2-5 kap. 9, kap. 17 Rektor  

Særskilt språkopplæring og krav 
om kartlegging 

oppl § 2-8 § 1-1 Rektor  

Tegnspråkopplæring oppl § 2-6 § 1-1 Rektor  



Kvalitetsplan for grunnopplæringen i Molde kommune 

 

 34 

Punktskriftopplæring oppl § 2-14 § 1-1 Rektor  

Læremidler og utstyr oppl § 9-3, § 9-4 kap. 17 Rektor  

Organisering i klasser eller 
basisgrupper og krav om 
kontaktlærer 

oppl § 8-2   Rektor  

Vurdering i skolen Elevvurdering oppl § 2-3 § 2-4, kap. 3 og kap. 
4 

Rektor  

Skolebasert vurdering med 
videre 

oppl § 14-1 §§ 2-1 og 2-2 Rådmann/Rektor  

Kvalitetsutvikling oppl § 14-1, 13-10 §§ 2-3 og 2-4 Rådmann/Rektor  

Elevenes skolemiljø Det fysiske miljøet oppl § 9-5 og §§ 9a-
1,               9a-2, 9a-
4 til 9a-7, §1-2,           
§ 8-1 

kap. 12 Rådmann/Rektor  

Det psykososiale miljøet oppl §1-2, § 9a-1, § 
9a-3, §§ 9a-4 til 9a-
7, § 8-1 

  Rektor  

Ordensreglement oppl § 2-9 kap. 12 Rådmann/Rektor  

Bortvisning oppl § 2-10   Rektor  

Reklame oppl § 9-6   Rektor  

Personale i skolen Ledelse oppl § 9-1   Rådmann/Rektor  

Kompetansekrav oppl § 10-1 kap. 14 Rådmann/rektor  

Ansettelse  oppl §§ 10-3 til 10-6,       
§ 10-9 og § 10-10 

kap. 15  Rektor  

Kompetanseutvikling oppl § 10-8   Rådmann/Rektor  

Opplysningsplikt til barnevern- 
og sosialtjenesten 

oppl. §§ 15-3 og 15-
4 

  Rektor/Tilsatte  

Taushetsplikt oppl § 15-1,                   
fvl §§ 13-13e 

  Rektor/Tilsatte  

Brukermedvirkning, råd 
og utvalg i skolen 
 
 
 
 
 

Elever  oppl §§ 1-1,1-2, 2-3, 
5-4,                 og  
9a-5 

oppl. kap. 3, 
Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet 

Rektor  

Foreldre, foreldresamarbeid oppl §§ 1-2, 5-4, § 
13-3 d 

oppl. kap. 3, særlig               
§ 3-2, 
Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet 

Rektor  
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Samarbeidsutvalg  oppl §§ 11-1og 11-
7,                 § 2-3, § 
9a-6 

  Rektor  

Skolemiljøutvalg  oppl §§ 11-1a og 
11-7               og § 
9a-6 

  Rektor  

Elevråd  oppl §§ 11-2 og 11-
7,    §§ 9a-5 og 9a-6 

  Rektor  

Foreldreråd oppl §§ 11-4 og 11-
7                og 9a-6 

  Rektor  

Skolemiljørepresentant  oppl § 9a-5   Rektor  

           

Organer og 
tilleggstjenester knyttet 
til grunnskolen 

Rådgivning og skolebibliotek oppl § 9-2, § 4A-8 kap. 21 og 22 Rådmann/Rektor  

PPT oppl § 5-6   Rådmann  

SFO oppl § 13-7, § 9a-8 kap. 12 Rådmann  

Musikk- og kulturskoletilbud oppl § 13-6   Rådmann  

Leirskole oppl § 10-3 og § 2-3   Rådmann/Rektor  

Skolefaglig kompetanse over 
skolenivå 

oppl § 13-1   Rådmann  

Grunnskoleopplæring 
spesielt organisert for 
voksne 

Rett til grunnskoleopplæring oppl § 4A-1, § 4A-4   Rådmann  

Rett til spesialundervisning oppl § 4A-2   Rådmann  

Kompetansekrav oppl § 4A-5   Rådmann  

Innhold i opplæringen oppl § 4A-6 § 1-2, 
Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet 

Rektor  

Rådgivning oppl § 4A-8   Rektor  

Skyss oppl § 4A-7   Rådmann/Rektor  

Bortvisning oppl § 4A-9   Rektor  

Vurdering oppl. § 4A-4 kap. 4 Rektor  

Enkeltvedtak iht 
forvaltningsloven 

Bortvisning oppl § 2-10,  § 15-2,                 
§ 4A-9 

§ 3-21 Rektor  

Spesialundervisning oppl § 5-1, jf § 5-3,         
§4A-2, §15-2. psl § 
3-6 

  Rådmann/Rektor  
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Utsatt skolestart oppl § 2-1 tredje 
ledd,    § 15-2 

  Rektor  

Tidligere skolestart oppl § 2-1 tredje 
ledd,    § 15-2 

  Rektor  

Inntak til nærskolen el. annen 
skole, herunder flytting 

oppl § 8-1, § 15-2   Rektor  

Fritak for opplæringsplikt og 
aktiviteter med videre 

oppl § 2-1 fjerde 
ledd,               § 2-
3a, og § 15-2 

  Rådmann/rektor  

Permisjon oppl § 2-11, § 15-2   Rektor  

Særskilt språkoppl. oppl § 2-8, psl § 3-5   Rektor  

Punktskiftsopplæring oppl § 2-14, § 15-2   Rektor  

Tegnspråkopplæring oppl § 2-6, § 15-2   Rektor  

Elevenes fysiske miljø oppl § 9a-2, § 15-2   Rådmann/rektor  

Elevenes psykososiale miljø oppl § 9a-3, § 15-2   Rektor  

Inntak av voksne oppl § 4A-1, § 15-2   Rektor  

Standpunktskarakter oppl § 15-2 kap 3, kap 5 Rektor  

Avgangsprøva/eksamen oppl § 15-2 kap. 3, kap 5 Rektor  

Skyss oppl § 7-1, § 7-3, § 
7-4,4A-7, § 15-2. 
Psl § 3-7 

  Rådmann/Rektor  

Andre vedtak oppl § 15-2   Rektor  

Annet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesialpedagogisk hjelp før 
opplæringspliktig alder 

oppl § 5-7, § 7-6   Rådmann  

Dispensasjoner med videre oppl § 2-3, § 9-1,          
§ 11-10 

§ 23-1 Vedtak fattet av 
fylkesmannen/ 
Utdanningsdirektoratet 

 

Forsøksvirksomhet oppl § 1-4, § 4A-11   Vedtak fattet av 
Utdanningsdirektoratet 

 

Årlig rapport om tilstanden innen 
grunnskoleopplæringen 

oppl. § 13-10   Rådmann  
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Elever i private tilbud Hjemmeundervisning oppl § 2-13 og 14-2   Rådmann  

Private grunnskoler oppl § 2-12   Rådmann  

Private grunnskoler med rett til 
statstilskudd 

psl § 3-1, §§ 3-5, 3-
6,               3-7 jf. 
oppl § 2-8 og kap. 5 
og 7  

  Rådmann  

      

 

 

 

 

 

12.6. Utvalg av aktuelle lover og forskrifter som også er styrende for skolen. 

 

Lover og forskrifter  Lovgiver Ansvar og tilsyn Hva områder loven regulerer: 
Lov om kommuner og fylkeskommuner 
(Kommuneloven) 

Kommunal og regionaldep. 
(KRD) 

Kom. Formål: Legge til rette for et funksjonsdyktig 
kommunalt og fylkeskom. folkestyre og en 
rasjonell og effektiv forvaltning. 
Kap.2: Kom. og fylkeskom. organ. 
Kap.4: Kommuneadministrasjonen 
Kap.8: Økonomipl. årsbudsjett, regnskap og 
rapportering 

Lov om offentlighet i forvaltningen. 
(Offentlighetsloven) 

Justis- og politidep. (JD) Kom. Formål: Forvaltninga sine saksdokumenter er 
offentlige så lenge det ikke er gjort unntak i lov 
eller i medhold av lov.  Rett til å gjøre seg kjent 
med det off. innholdet av dok. i saker. 
§§5 og 6: Unntak, §8: Gjøre kjent, §9: 
saksbehandling og klage, §10: Samtykke 

Lov om behandling av personalopplysninger av 
14. april 2000. (Personalopplysningsloven) 

JD Kom. Formål: Å værne den enkelte mot at 
personvernet blir krenket gjennom behandling av 
personopplysninger. 
Kap. 2: Alm. regler 
Kap. 3: Rett til innsyn i saker, informasjonsplikt. 
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Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 
10. feb. 1967. (forvaltningsloven) 

JD Kom. Formål/gjelder: Den virksomhet som blir drevet 
av forv.organ når ikke annet er bestemt i eller i 
medhold av loven.  I denne loven: Et hvert organ 
for stat eller kommune. 
Kap. 3.Alm. regler. Taushetsplikt m.m. 
Kap. 4: Enkeltvedtak 
Kap. 5. Vedtak 
Kap. 6: Klage 
Kap.7: Forskrifter 

Brannlova.  Forskrift om brannførebyggende 
tiltak og tilsyn. 

JD Kom./branntilsyn Formål: Å verne liv, helse, miljø og materielle 
verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker 
med farlig stoff og farlig gods og andre akutte 
ulykker. 
Kap. 2: Alm. plikter 
Kap. 7: Tilsyn 

Plan- og bygningsloven Miljødep. (MD) Kom. Formål: Gjennom planlegging og ved spesielle 
krav til det enkelte byggetiltak skal loven legge til 
rette for at arealbruk og bygning blir til størst 
mulig gagn for den enkelte og samfunn.  Ved 
planlegging etter denne loven skal det spesielt 
legges til rette for å sikre barn gode 
oppvekstvilkår. 
Kap. 5: Medvirkning i planlegging 
Kap. 10. og 11: Kommunal planlegging 
Kap.12: Reguleringsplaner 
 

Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. 
(Arbeidsmiljøloven) 

Arbeids- og 
Administrasjonsdep.(AAD) 

Arbeidstilsynet. 
Vernetjeneste 

Formål: Sikre arbeidsmiljø. Sikre trygge 
tilsettingsforhold og meningsfylt arbeidssituasjon. 
Gjelder: Alle virksomheter som sysselsetter 
arbeidstakere. 
Kap. 2: Arbeidsgiver og arb.takers plikter 
Kap. 3: Virkemidler i arbeidsmiljøet 
Kap. 5: Reg. og melding av arb.ulykker og 
yrkessykdom. 
Kap. 8:Informasjon og drøfting. 
Kap. 10: Arbeidstid. 

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter 

Arbeids- og sosialdep. (ASD) Kom./Arbeidstilsynet Formål: Arbeidsmiljø og sikkerhet.  Forebygging 
av helseskader eller miljøforstyrringer. 
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(Internkontrollforskriften) §4: Plikt. 
§5: Innhold og krav til dok. 
§7: Tilsynsmyndighet 

Lov om helsetjenesten i kommunene 
(Helseloven) 

Helsedep. og omsorgs.dep. 
(HOD) 

Kom. Formål: Oppfølging av faktorer i miljøet som til 
en hver tid direkte eller indirekte kan ha 
innvirkning på helsen. 
Kap. 4a: Miljørettet helsevern 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 
og skoler m.v. 

HOD Kom. Formål: Bidra til at miljøet i skoler og barnehager 
fremmer helse, trivsel, gode sosiale og 
miljømessige forhold samt førebygger sykdom 
og skade. 
§4: Ansvar. 
Virksomhetens eier skal se til at det er etablert et 
internkontrollsystem. 

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler 

Statens helsetilsyn Kom. Formål og ansvarsområde som ovenfor. 

    

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn JD Kom./branntilsyn Formål: Verne liv og helse, miljø og materielle 
verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot 
brann og eksplosjon. 
Kap: 2: Generelle krav 
Kap. 3: Krav til org. av tiltak, opplæring, øving og 
vakt. 

Barneloven BFD Kom. Gjelder: Foreldreretter og foreldreansvar. 
Kap. 5: Foreldreansvar og barnets retter. 
Kap. 6: Samværsrett. 

Åndsverksloven Kulturdep. Kom. Gjeld: Opphavsrett/publisering 
Tilhøve til litteratur, film, lyd og bilde. 
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12.7 Retningslinjer for oppfølging av § 2-8 

 

Kommunens prosedyrer/retningslinjer/rutiner vedrørende særskilt 
språkopplæring for minoritetsspråklige elever  
Kommunens oppfølgingssystem av skolene § 13-10 i oppl §2-8 
 
1. Premisser for særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i grunnskolen 

 

 Det vises til ”Kommunes prosedyrer/retningslinjer/rutiner vedrørende særskilt 
språkopplæring for minoritetsspråklige elever - skolens oppgaver” datert 
28.10.10 (med vedlegg) 

 

 Skolene melder fra til fagseksjon skole om behov for timer/ressurser for 
gjennomføring av særskilt norskopplæring, morsmål og fagopplæring for 
påfølgende skoleår. Ressurser til skoler tildeles etter dokumentert kartlegging 
og evt gjeldende vedtak om særskilt norskopplæring.  Kommunenivå er 
oppmerksom på at det erfaringsmessig kommer nye elever til kommunen i 
sommerferien.  

      

 Skolene innhenter anbefalte dokumenter (se skolens oppgaver) 
 

 Molde kommune har innført bruk av ”Spindel” for språklige minoriteter – 
kartlegging av språkkompetanse og dokumentasjon hos elever som følger 
læreplan i grunnleggende norsk  

 

 Molde kommune anbefaler skolene å bruk nettbasert læreverk ”NorskPluss 
ungdom” for mellomtrinn og ungdomstrinn (www.kunnskap.no) 

 

 Rektor er gitt fullmakt (delegert fra rådmannen i brev av 02.09.10) til å fatte 
vedtak om særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter.  

 

Innføringsklasse ved Sellanrå skole, tilbud til nyankomne elever til Norge på 
sentrumsskolene trinn 3. -7. For ungdomstrinnet, hele kommunen utenom Skjevik 
b.u.skole, ved Bekkevoll ungdomsskole 

 

 Styrende dokument for særskilt språkopplæring er:  
Opplæringsloven § 2-8 

§ 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.  

http://www.kunnskap.no/
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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.  

Kommunen kan organisere særskilt opplæringstilbod for nykomne elevar i eigne grupper, 
klassar eller skolar. Dersom heile eller delar av opplæringa skal skje i slik gruppe, klasse eller skole, 
må dette fastsetjast i vedtaket om særskild språkopplæring. Vedtak om slik opplæring i særskilt 
organisert tilbod kan berre gjerast dersom dette er rekna for å vere til beste for eleven. Opplæring i 
særskilt organisert tilbod kan vare inntil to år. Vedtak kan berre gjerast for eitt år om gongen. I 
vedtaket kan det for denne perioden gjerast avvik frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den 
utstrekning dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov. Vedtak etter dette leddet krev samtykkje 
frå elev eller føresette.  

 
Innholdet i bestemmelsen utdypes i Ot.prp. nr. 55 (2003-04): 
Det er ikkje fastsett kriterium i opplæringslova § 2-8 for kva som er «tilstrekkelege 
kunnskapar i norsk». Det må derfor gjerast ei skjonnsmessig vurdering av om eleven 
har slike kunnskapar. Foresegna krev ikkje sakkunnig vurdering, men skolen må 
gjennomfore ei kartlegging av den språklege dugleiken eleven har i norsk, og ei 
vurdering av kva slags språkopplæring som vil vere det beste for denne eleven for å 
kunne oppnå den beste norskdugleiken." 
 
Lovbestemmelsen definerer ikke hva som er "tilstrekkelig dugleik i norsk", men 
læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter sier noe om dette. Under 
"Vurdering" står det følgende (sitat): 
"Det er utarbeidet kartleggingsverktøy i tilknytning til læreplanen. Når elevene har 
nådd målene i læreplanens nivå 3, skal de følge ordinær norskopplæring og bli 
vurdert i samsvar med denne. Det gis derfor ikke vurdering med karakter". 
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Ansvarskart / årshjul 
Etterlevelse av lovkrava i § 13-10, 2. ledd om forsvarlig system relatert til § 2-8 
Kommunens oppfølgingssystem av skolene  
 

Aktivitet Ansvar Prosedyre / oppgaver Frist 

Kvalitetsplan for 
grunnopplæringen i 
Molde kommune 

Fagseksjon skole  Oppfølging innarbeides i 
Kvalitetsplan for 

grunnopplæringen 

Vårhalvåret 
2013 

Resultatoppfølging – 
årlig tilstandsrapport 

Fagseksjon skole Tilstandsrapporten 
Behandles politisk 

september 

Oppfølgingssamtaler 
en gang i året fagsjef 
og rektor 
 

Fagseksjon skole Et punkt i 
oppfølgingssamtaler  

2013/2014 

Behov for 
timer/ressurser l 
særskilt 
språkopplæring.  
Bare elever med 
gjeldende 
enkeltvedtak og 
dokumentert 
kartlegging er med i 
tildeling av timer til 
skolene 

Fagseksjon skole Sammen med søknad om 
ressurser til 

spesialundervisning og 
assistenter  

 Ca 1.3  

GSI – følge opp 
innmeldte elever og 
elever som følger 
grunnleggende 
læreplan i norsk 

Fagseksjon skole Skolene sender GSI til 
kommunenivå 

15.10 

Kommunens årlige 
tiltaksplan 

Fagseksjon 
skole/rektor 

 

Område for skolene og 
fagseksjon skole 

1.2 og 
senere 

evalueringer 

Oppfølging og 
prosedyrer legges i 
”Rettesnora” –  
Molde kommunes 
Kvalitetssystem 

Fagseksjon 
skole/rektor  

  

Skolene bruk 
elektronisk 
kartleggingsverktøyet 
Spindel - 
dokumentasjon av 
elevens nivå i norsk 

 
Skolene  

 

Sørge for at skolene har 
fått  tilgang til og bruker  
verktøyet 

Kontinuerlig 
når det 

kommer nye 
elever 

Skolene bruker 
kartleggingsmateriell 
fra Udir 

Skolene Viser også til 
kartleggingsmateriell fra 
Trondheim kommune 

Kontinuerlig 
når det 

kommer nye 
elever 

 
Resterende prosedyrer og maler av 28.10.10. for oppfølging av § 2-8 oppdateres 
innen utgangen av 2013. 
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1. Innledning 
Samfunnet vårt er i rask endring. Spesielt gjelder dette familiestruktur, 
bosettingsmønster og arbeidsliv. Som en konsekvens, har barn og unge sine 
oppvekstvilkår endret seg mye de senere årene. Barna bruker mye av sin tid i 
barnehage, skole og skolefritidsordning – og andre organiserte tilbud. Tilbudene må i 
stor grad tilfredsstille de behov og krav som barn/unge og foresatte har. Skal vi 
lykkes med en slik oppfølging, må vi ha et nært og forpliktende samarbeid mellom 
hjemmet og skolen. 
 
Hensiktene med følgende retningslinjer skal være: 

 Å sette mål og rammer for skole- hjem samarbeidet i grunnskolen i Molde 
kommune  

 Synliggjøre foresatte som en ressurs i opplæringen 
 
Retningslinjene er å se på som en minimumsstandard som alle skoler skal følge opp.  
Skolene, sammen med foresatte, står fritt til å utvikle dette samarbeidet utover det 
som her er beskrevet. 
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2. Rammer for samarbeid skole- hjem- (jfr. momentliste Udir) 

Samarbeidet blir regulert av lov, forskrifter og læreplan. 
Skolen skal støtte hjemmet i oppfostringen av en ny generasjon og forberede de 
unge på oppgaver i samfunnet.   
Foreldrene/foresatte har hovedansvaret for å følge opp egne barn, og må derfor ha 
medansvar i skolen. Skolen plikter å legge til rette slik at samarbeidet med hjemmet 
kommer i stand.  
 

2.1 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 1-2, 
formålet med opplæringen 

§ 1-1. Formålet med opplæringa (utdrag) 

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.  

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.  

 
 

2.2 Lov om barn og foreldre (barnelova)  

I denne loven §30, innholdet i foreldreansvaret, heter det blant annet: 

Barnet har krav på omsut og omtanke frå dei som har foreldreansvaret. Dei 
har rett og plikt til å ta avgjerder for barnet i personlege tilhøve innanfor dei 
grensene som §§ 31 til 33 set. Foreldreansvaret skal utøvast ut frå barnet sine 
interesser og behov.  

Dei som har foreldreansvaret, er skyldige til å gje barnet forsvarleg oppseding 
og forsyting. Dei skal syte for at barnet får utdanning etter evne og givnad.  

Barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den 
fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare. Dette gjeld òg når 
valden brukast som ledd i oppsedinga av barnet. Bruk av vald og skremmande 
eller plagsam framferd eller annan omsynslaus åtferd overfor barnet er 
forbode.  

 

2.3 Læreplan 

Læreplanverket for grunnskolen er forskrift og dermed et forpliktende 
styringsdokument for opplæringen i skolen. 
I den generelle delen vektlegges det at skolen skal være et aktivt ressurs- og 
kultursenter for lokalsamfunnet. Det understrekes at læringsmiljøet også må omfatte 
de foresatte. 
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2.3.1 Prinsipper for opplæringa(del 2. i læreplanen) 

”Samarbeid mellom skolen og hjemmet er et gjensidig ansvar, men skolen skal ta 

initiativ og legge til rette for samarbeidet.”   

 

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

og læring (Oppl.l. kap. 9a) 

 

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

skolen (Oppl.l. § 1-2 og forskrift § 3-2) 

 

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

måte (utdrag fra Læringsplakaten) 

 
God kommunikasjon er forutsetning for et godt samarbeid. Det første kravet i en slik 
sammenheng vil være at hjemmet får god informasjon. De foresatte må vite hvordan 
opplæringen er lagt opp, fagstoff for de ulike årstrinn, og hvilke arbeidsmåter/metoder 
som benyttes. Hjemmet og skolen må samarbeide om utvikling og framgang hos 
elevene, og foreta gjensidig utveksling av informasjon.  
 
God kommunikasjon og kontakt mellom lærerne og foresatte til elever fra språklige 
og kulturelle minoriteter, er spesielt viktig for å fremme læring og utvikling. 
 
Det skal legges til rette for at de foresatte kan være aktivt med i utviklingen av 
skolen, men i et omfang og på en måte som er overkommelig når det gjelder 
aktiviteter og engasjement. Samarbeidet skal baseres på gjensidig respekt og vilje til 
å sette eleven i sentrum. Elevene må ta del i samarbeidet mellom hjemmet og skolen 
som aktive og selvstendige deltakere, og ha mulighet til å vise initiativ og ta ansvar 
(elevmedvirkning). 
 
Kommunen har driftsansvaret for de kommunale skolene, og skal se til at 
grunnskolen blir organisert i samsvar med gjeldende læreplaner, lover og forskrifter. 
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3. Formelle samarbeidsfora ved den enkelte skole 
Samarbeidsutvalget 
Utvalget er sammensatt av representanter for tilsatte, foresatte, elever og skoleeier.  
Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg om alle saker som gjelder skole. 
 
Skolemiljøutvalg 
Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg om alle saker som gjelder skolemiljøet, 
foresatte og elever har flertall i utvalget. 
 
Foreldreråd 
Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foresatte ved skolen med særlig vekt 
på skolemiljøutvikling. 
 
Elevråd 
Elevrådet skal vektlegge fellesinteressene til elevene ved skolen og arbeide for et 
godt lærings- og skolemiljø. 
 
Det skal velges medlem i foreldrerådets samarbeidsutvalg (FAU), samarbeidsutvalg 
og skolemiljøutvalg om våren, eller senest 5 uker etter skolestart. 
Skolen utarbeider møteplan for rådsorganene ved semesterstart og en oversikt for 
samarbeidstiltak hjem – skole. 
Det er skolen sitt ansvar å legge til rette for en god dialog mellom hjem og skole  
(jfr. Vedlegg nr: 1 Krav i opplæringsloven og forskrift til denne).   
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4. Sentrale prinsipper for oppfølging av skole – 
hjemsamarbeidet i Molde kommune 
Grunnskolen skal: 

 Legge til rette for gjensidig utveksling av informasjon på alle nivå, i forhold til 
det enkelte barnet, gruppen og skolen. 

 Bruke foresatte som ressurs i undervisningssammenheng 

 Legge til rette for at foresatte kan være aktive deltakere i skolebasert 
vurdering 

 Samarbeide med foresatte om det holdningskapende arbeidet i skolen 
 

4.1 Tiltak 

4.1.1 Legge til rette for gjensidig utveksling av informasjon på alle nivå, i 
forhold til den enkelte elev, gruppen og skolen. 

Grunnskolen skal: 

 Gi god informasjon om den enkelte skole 

 Gi foresatte god informasjon om elevens utvikling og skolens planer 

 Gi foresatte utfyllende informasjon om rett til spesialundervisning 
 

Forskrift til Opplæringsloven §20-3 om foreldresamarbeid i skolen, fordrer at det skal 
være oppfølging av elevens faglige utvikling, dialog om annen utvikling og orden og 
oppførsel.  Tilbakemelding om orden og oppførsel kan i følge §20-3 gis muntlig eller 
skriftlig. 
 

Områder Lov og forskrift Krav til innhold 

 elevens faglige 

utvikling 

 dialog om annen 

utvikling 

 tilbakemelding om 

orden, oppførsel og 

fravær 

Forskrift § 20-3, jfr. Prinsipper for 

opplæringen – Læringsplakaten, 

Opplæringsloven §1-1,  

dialog om annen utvikling §3-8 

underveisvurdering, §3-11, 

halvårsvurdering i fag § 3-13, 

halvårsvurdering i orden og åtferd 

§3-15, varsling karaktersetting jfr. 

§3-7 

 varsling om elevers 

fravær 

 varsling om det ikke er 

grunnlag for vurdering 

eller fare for 

karakterene nokså 

godt/lite godt i orden og 

oppførsel 

 informasjon om elevers 

og foresatte sine retter 

og plikter  

 annen viktig 

informasjon 

Dokumentasjon §§§§§§, 3-8, 3-11, 3-13, 3-15,   3-

7, 20-3 

Samtale avholdt, tidspunkt og 

hovedtema med partenes 

underskrift 

 

 

 
Informasjon om skolen: 
Skolene skal ha rutiner for informasjonsformidling på gruppe- og skolenivå for 
følgende områder: 

 Hvilken informasjon som skal presenteres 

 Omfanget av informasjon 

 Når, og hvordan en skal gi informasjonen 

 Rutinene skal utarbeides i samarbeid med rådsorganene ved skolen 
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Informasjon om skolens planer: 

 Skolens egne planer som tiltaksplan, temaplaner, handlingsplan mot mobbing 
etc. disse skal gjøres lett tilgjengelig for de foresatte. 

 Foresatte som ønsker det, skal få skolen sine planer tilsendt. 

 Foresatte skal orienteres om mål, innhold og arbeidsmåter i de enkelte fagene 
slik at de kjenner til de kriteriene som elevene blir vurdert i forhold til. 

 
Utfyllende informasjon om rett til spesialundervisning: 
Her skal skolene informere aktuelle foresatte og elever om hvilke rettigheter den 
enkelte elev har ut fra definerte behov. Videre skal foresatte og elever få utfyllende 
informasjon om aktuelle rutiner og prosedyrer for oppfølging. 
 

4.1.2 Bruke foresatte som ressurs i opplæringen 

Grunnskolen skal: 

 Gi foresatte anledning til å delta i opplæringen 

 Drøfte i samarbeidsorganene hvilke områder foresatte kan delta i. 
 

4.1.3 Legge til rette for at foresatte kan være aktive deltakere i 
skolebasert vurdering 

Grunnskolen skal: 

 Gjennomføre en årlig drøfting i forhold til tema og metode for skolebasert 
vurdering i rådsorganene ved skolen. 

 Teamet samarbeid hjem- skole velges som et aktuelt emne for skolebasert 
vurdering med jevne mellomrom. 

 Evaluere gjennomføringen av tiltakene i denne planen. 
 

4.1.4 Samarbeid med foresatte om det holdningsskapende arbeidet i 
skolen. 

Personalet ved skolen må gjennomarbeide skolen sitt verdigrunnlag relatert til 
læreplanen og de lokale holdninger og tradisjoner som er representert i lokalmiljøet.  
Dette feltet skal også være et drøftingstema i skolens rådsorgan, slik at skole og 
hjem har stor grad av felles forståelse og gjensidig respekt i forhold til ulike 
verdioppfatninger og synspunkt.  
 
Grunnskolen skal: 

 Gi foresatte anledning til å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av 
tiltak i forbindelse med holdningsskapende arbeid som temauker, prosjekt o.l. 

 Foresatte skal kunne delta i utarbeidelse, evaluering og rullering av skolen sin 
handlingsplan mot mobbing. 
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1. Definisjoner indikatorer og kvalitet 

Indikatorene som brukes i vurderingssystemet må si noe om kvaliteten på den 
kommunale tjenesten. Disse indikatorene som er innarbeidet i dette dokumentet må 
ses på som forslag som kan bli videreutviklet og komplettert.  

1.1 Definisjoner 

 Kvalitet er helheten av egenskaper og kjennetegn et produkt eller tjeneste har, 
som vedrører dens evne til å tilfredsstille krav eller behov  

 En kvalitetsindikator viser status eller utvikling i disse egenskapene 

Definisjonen av kvalitet tar utgangspunkt i brukerbehovet for de aktuelle tjenestene 

Kvalitet og dermed kvalitetsindikatorer kan grupperes fra produksjon av tjenester til 
den nytten brukerne har av disse.  

 
I opplæring for barn og unge kan det identifiseres tre slags kvaliteter: struktur-, 
prosess- og resultatkvalitet. 
 

 

 Strukturkvalitet omfatter blant annet de dokumentene som definerer, styrer 
og danner grunnlaget for organiseringen av virksomhetene som lov, regelverk, 
planverk og økonomi. 

 Prosesskvalitet består av kvaliteten på de faktorene i opplæringen som kan 
knyttes til læringsmiljøet. Disse faktorene er definert i opplæringslov og 
forskrift, samt læreplanen. 

 Resultatkvalitet defineres ut i fra oppnådd kompetanse i fagene/emnene og 
på det sosiale plan. Denne helhetlige kompetansen dokumenteres gjennom 
ulike former for eksamener, prøver, kartlegginger og undersøkelser (muntlig 
og skriftlig). 

 
Det er ikke enkelt å plassere en kvalitetsindikator i en gruppe. En indikator knyttet til 
struktur, som betegner kvaliteten på innsatsfaktorene, kan for eksempel også måle 
en egenskap som er så viktig for brukerne at den kan plasseres under 
produktkvalitet. Plasseringen avhenger til en viss grad av i hvilken grad vi vektlegger 
behovene til ulike brukergrupper og også andre interessenter. Den er derfor ikke 
entydig. 
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2. Nasjonale føringer: 

2.1 Nasjonalt vurderingssystem: 

Grunnlaget for elev- og lærlingvurdering i grunnopplæringen er læreplaner, forskrift til 
opplæringsloven, retningslinjer for fag- og svenneprøver, eksamen/fag- og 
svenneprøver, samt ulike kartleggings- og diagnostiske prøver og 
veiledningsmateriell. Dette og det lokale arbeidet med vurdering skal ses i 
sammenheng for å etablere en bred tilnærming til elevers læring. 
Ulike vurderingsformer har ulike formål som på hver sin måte bidrar til at lærere, ut 
fra et variert vurderingsgrunnlag, kan møte elevene der de til enhver tid er i 
læringsarbeidet.  

De forskjellige delene av prøve- og vurderingssystemet har som formål å dekke ulike 
behov. Systemet åpner for å se sammenhenger som kan gi mer informasjon om 
opplæringen enn den enkelte prøve og vurdering bidrar med alene. 

 

Tiltak  Formål 

Kartleggingsmateriell  Avdekke behov for individuell oppfølging og tilrettelegging på 
individ- og skolenivå 

Karakter- og lærings-
støttende prøver  

 Undersøke hva eleven kan innenfor sentrale områder av faget, og 
ut fra denne dokumentasjonen bestemme hvor kreftene må settes 
inn for at eleven skal mestre faget bedre 

Veiledningsmateriell  Synliggjøre hvordan skoleeiere, skoler og lærere kan utnytte 
systemet pedagogisk 

Nasjonale prøver   Kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med 
læreplanens mål   

 Gi informasjon til elever, lærere, foresatte, skoleeiere, skoleledere, 
de regionale myndigheter og det nasjonale nivået som grunnlag for 
forbedrings- og utviklingsarbeid 

Avgangsprøve og 
eksamen/fag- og 
svenneprøve 

 Avsluttende vurdering som har til formål å informere samfunnet, 
arbeidslivet og aktuelle utdanningsinstitusjoner (avtakere) om den 
kompetansen den enkelte elev/lærling har oppnådd 

Internasjonale studier   Vurdere norske elevers kompetanse relatert til andre land  

 Grunnlag for indikatorutvikling og politikkutforming 

 

2.2 Mål for kvaliteten i grunnopplæringen  

Regjeringen setter følgende mål for grunnopplæringen (St. meld. Nr. 31 2007-2008  og  

Meld. St. 22 2010-2011): 

1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som 

gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv 
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2. Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående 

opplæring med kompetansebevis som anerkjennes for videre studier eller i 

arbeidslivet (Gjelder videregående opplæring.) 

3. Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring 

Regjeringen oppfordrer skoleeiere og skoler til å sette konkrete målsettinger for hva 

de skal oppnå innenfor de målområdene som er satt opp. Det nasjonale 

kvalitetsvurderingssystemet med nasjonale prøver, Elevundersøkelsen og 

Skoleporten gjør det mulig for hver enkelt kommune og skole å vurdere sin egen 

måloppnåelse.  

2.3 Bedre lokal oppfølging 

Kommunene må styrke sin rolle som skoleeiere slik at de har de nødvendige 

redskaper og den kompetanse som er nødvendig for å utnytte sine fullmakter til lokal 

styring på en god måte. Mange kommuner og skoler har et for svakt støtteapparat og 

for liten kapasitet til å drive faglig utvikling og følge opp skolens resultater på en god 

måte. Dette kan gi uheldige forskjeller. Det er nødvendig med en klar styring som 

trekker i samme retning. Ledelsesressursen på området bør styrkes slik at den 

faglige oppfølgingen kan videreutvikles. 

Et godt skoletilbud til elevene forutsetter at staten, skoleeiere, skoleledelse og 

skolens ansatte trekker i samme retning. 

I "Kvalitetsplan for grunnopplæringen i Molde kommune for perioden 2013-2016" del 
1 har en skissert fem satsingsområder for perioden: 
 

 Grunnlegende ferdigheter 

 Vurdering 

 Læringsmiljø 

 Tverrfaglig samarbeid 

 Nye utviklingsfelt: Ungdomstrinnet 
 
Videre vil kommunene vektlegge nettverksbygging som en grunnleggende strategi 
for videreutvikling av organisasjonen.   
 
Administrasjonen ved skolene har ansvar for å vektlegge arbeidet med kollektiv 
vurderingspraksis med vekt på refleksjon og erfaringsdeling.  
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3. Kommunale kvalitetsmål  

3.1 Matematikk, norsk og engelsk 

Mål  Tiltak Ansvar Frist 
Pedagogisk personale har formell 
kompetanse i de fagene de 
underviser i: 
 
Matematikk:  
btr. 30 st.poeng (tilgjengelig ved skolen) 

utr. 60 st.poeng 
 
Norsk: 
btr. 30 st.poeng (grunnleggende lese-

/skriveoppl. ved skolen) 
utr. 60 st.poeng 
 
Engelsk:      
btr. 30 st.poeng. (tilgjengelig ved 

skolen)  

utr. 60 st.poeng                         
 

 
 
 
 
 
Rekruttering / 
kompetanseutvikling 
 
 
Rekruttering / 
kompetanseutvikling 
 
 
 
Rekruttering / 
kompetanseutvikling 
 

 
 
 
 
 
Rektor / 
kommune/tilsatte 
 
 
Rektor / 
kommune/tilsatte 
 
 
 
Rektor / 
kommune/tilsatte 
 

 
 
 
 
 
30 st. 2011 
60 st. 2016  
 
 
30 st. 2011 
 
60 st. 2016 
 
 
30 st. 2016 
 
60 st. 2016 
 

 

3.2 Fremmedspråk 

Mål  Tiltak Ansvar Frist 
Pedagogisk personale har formell 
kompetanse i de fagene de 
underviser i: 
 
 
Tysk: utr. 60 st.poeng 
(tilgjengelig ved skolen)  

 
Spansk: utr. 60 st.poeng 
(tilgjengelig ved skolen)  

 
Fransk: utr. 60 st.poeng 
(tilgjengelig ved skolen)  

 
 
 
 
 
Rekruttering / 
kompetanseutvikling 
 
Rekruttering / 
kompetanseutvikling 
 
Rekruttering / 
kompetanseutvikling 
 

 
 
 
 
 
Rektor / 
kommune/tilsatte 
 
Rektor / 
kommune/tilsatte 
 
Rektor / 
kommune/tilsatte 

 
 
 
 
 
 
2016 
 
 
2016 
 
 
2016 

 

3.3 Rådgiving 

Mål  Tiltak Ansvar Frist 
Rådgivertjenesten har kompetanse 
og ressurser for tilfredsstillende 
veiledning 
 
Personalet har formalkompetanse i 
samsvar med nasjonale kriterier for 
utdannings-/yrkesrådgiving og 
sosialpedagogisk rådgiving 

 
 
 
 
Rekruttering / 
kompetanseutvikling 
 
 

 
 
 
 
Rektor / 
kommune/tilsatte 
 
 

 
 
 
 
2016 
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3.4 Ledelse 

Mål  Tiltak Ansvar Frist 
Skolen har en aktiv pedagogisk 
ledelse, blant annet synliggjort 
gjennom videreutdanning i ledelse. 
 
Minimum 30 st.poeng i 
skoleledelse 
 
 
Minimum 60 st.poeng i 
skoleledelse 
 
 

 
 
 
 
Rekruttering / 
kompetanseutvikling 
 
 
Rekruttering / 
kompetanseutvikling 
 

 
 
 
 
Rektor / 
kommune/tilsatte 
 
 
Rektor / 
kommune/tilsatte 
 
 

 
 
 
 
2012 
 
 
 
2018 
 
 

 

3.5 Oppfølging folkehelseloven, Fysisk aktivitet 

Viser til forskrift til opplæringsloven § 1-1a og føringer i Samhandlingsreformen 
iverksatt 2012. 

Mål  Tiltak Ansvar Frist 
Skolen tilrettelegger for daglig 
fysisk aktivitet for alle elever 

Minimum 30. min. fysisk 
aktivitet for trinnene 1.-7.  
 

Rektor / 
kommune 
 

2013 
 

 

3.6 Nærvær 

Mål  Tiltak Ansvar Frist 
Tilsatte: 
Molde kommune skal være en 
attraktiv arbeidsgiver. Vi skal ta 
vare på egne ansatte, og samtidig 
sikre god rekruttering i fremtiden. 
 
94 % nærvær i gjennomsnitt 
 
 
Elever: 
Medvirkning og 
demokratiforståelse er en viktig del 
av hverdagen for elever  
 
 
 
 
Mobbing 

 
Medarbeidersamtaler 
IA-avtale 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivt elevråd 
Målrettet oppfølging av § 9a i 
Opplæringsloven 
Forsvarlig oppfølging av 
fraværsregistrering 
 
 
Felles kommunale 
retningslinjer for systematisk 
oppfølging av §9a iverksettes 
Alle skoler rullerer årlig 
handlingsplan mot mobbing 

 
Rektor / 
kommune 
 
 
 
Rektor / 
kommune 
 
 
Rektor 
 
Rektor 
 
Rektor 
 
 
Kommune/rektor 

 
2012 
 
 
 
 
 
2012 
 
 
2012 
 
2012 
 
2012 
 
 
2013 
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4. Kvalitetsområder 

4.1 Strukturkvalitet 

Omfatter blant annet de dokumentene som definerer, styrer og danner grunnlaget for 
organiseringen av virksomhetene som lov, regelverk og planverk. 
 
Indikator Tilgjengelig Dokumentasjon  
Elevtall 
Statistikken omfatter de 
offentlige skolene og viser 
elevtall pr 01.10.  
 

Folkeregister og GSI 
(Grunnskolens 
informasjonssystem) 

2008 3183 

2009 3186 

2010 3149 

2011 3126 

2012 3023 
 

Antall pedagogiske 
årsverk 
Årsverk telles i 
stillingsprosent. Ett 
årsverk er 100 prosent. 

GSI  2008 240 

2009 247 

2010 251 

2011 250 

2012 244 

  

Antall øvrige årsverk 
Årsverk telles i 
stillingsprosent. 
Assistenter,  
 

GSI  2008 30,43 

2009  26,22 

2010 30,95 

2011 32,76 

2012 35,62 

  

Antall årsverk skoleledelse 
 

GSI  2008 18,23 

2009 16,99 

2010 17,02 

2011 18,15 

2012 18,28 
 

Totalt årstimetall til 
undervisning  
 

GSI 2008 156.952 

2009 160.758 

2010 161.496 

2011 160.771 

2012 154.880 
 

 
 
Indikator Tilgjengelig Dokumentasjon  Mål  

2013 - 2016 
Netto driftsutgifter 
grunnskoleopplæring 
pr. elev 

Kostra   Molde 
kommune 

KG13 

2008 68163 73700 

2009 58031 77631 

2010 68022 82345 

2011 74279 85448 

2012 77699 89361 

   

 
 
 
Nærme seg 
snittet i KG13 

Antall elever per 
pedagogisk årsverk 1. 
– 4. trinn 
(undervisningsrelatert) 

Kostra   Molde 
kommune 

KG13 

2008 14,7 13,9 

2009 14,7 13,9 

2010 13,9 14,0 

2011 13,8 13,9 

 
 
 
Snitt i KG13 
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2012 13,8 14,0 

   

Antall elever per 
pedagogisk årsverk 5. 
– 7. trinn 
(undervisningsrelatert) 

Kostra   Molde 
kommune 

KG13 

2008 14,6 14,3 

2009 14,6 14,3 

2010 14,1 14,2 

2011 13,6 13,9 

2012 13,7 13,9 

   

 
 
 
Snitt i KG13 

Antall elever per 
pedagogisk årsverk 8. 
– 10. trinn 
(undervisningsrelatert) 

Kostra   Molde 
kommune 

KG13 

2008 17,4 16,0 

2009 16,9 16,0 

2010 17,5 16,0 

2011 16,9 15,5 

2012 17,1 15,6 

   

 
 
 
Snitt i KG13 

Antall elever pr 
datamaskin 
 

Kostra   Molde 
kommune 

KG13 

2007 5,8 4,5 

2008 4,7 4,0 

2009 4,2 3,7 

2010 3,0 3,6 

2011 2,9 3,4 

  

 
 
 
Snitt i KG13 

Andel elever (i %) 
som får spes.ped 

Kostra   Molde 
kommune 

KG13 

2008 5,8 6,3 

2009 6,5 6,9 

2010 7,2 7,5 

2011 8,2 8,4 

2012 9,3 7,9 

   

 
 
 
- 2 % ift. 
dagens nivå 

 

4.2 Prosesskvalitet 

Kvalitetsområdet består av kvaliteten på de faktorene i opplæringen som kan knyttes 
til læringsmiljøet. Disse faktorene er definert i opplæringslov og forskrift, samt 
læreplanen. 
 
Bruk og oppfølging av nasjonale prøver, kartleggingsprøver og brukerundersøkelser 
 

4.2.1. Områder som alle skoler skal følge opp hvert år 

 Kartleggingsprøver 

 Nasjonale prøver 

 Brukerundersøkelser 

 Karakterer (ungdomstrinnet) 
 
Det vil bli utarbeidet rapporteringsmaler som skal forenkle og systematisere arbeidet. 
 
Molde kommune vil bruke nasjonale prøver, kartleggingsprøver og 
elevundersøkelser i oppfølgingsarbeidet i skolen på følgende årstrinn: 
 
Årstrinn Område Tidspunkt 
1. årstrinn Kartleggingsprøve, leseforståelse obl. vår 
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Kartleggingsprøve, regneferdighet - tallforståelse, frivillig 

2. årstrinn Kartleggingsprøve, leseforståelse obl.  
Kartleggingsprøve, tallforståelse - regneferdighet obl. 

vår 

3. årstrinn Kartleggingsprøve, leseforståelse obl. 
Kartleggingsprøve, tallforståelse - regneferdighet frivillig 
Kartleggingsprøve, engelsk, frivillig 

vår 
vår 

4. årstrinn Kartleggingsprøver regning (alle teller) frivillig vår 

5. årstrinn Nasjonal prøve lesing  
Nasjonal prøve regning 
Nasjonal prøve engelsk, lesing 

høst 
høst 
høst 

7. årstrinn Elevundersøkelsen høst 

8. årstrinn Nasjonal prøve lesing  
Nasjonal prøve regning 
Nasjonal prøve engelsk, lesing 

høst 
høst 
høst 

9. årstrinn Nasjonal prøve lesing 
Nasjonal prøve regning 

høst 
høst 

10. årstrinn Elevundersøkelsen  
Standpunktkarakter 
Eksamen 

høst 
vår 
vår  

 
I tillegg skal SOL (systematisk observasjon av lesing) følges opp på alle trinn ved alle 
skoler etter skissert ramme og plan for arbeidet. 
 
Resultat av kartleggingsprøver og nasjonale prøver skal føres i VOKAL. 
 
I analysearbeidet av resultat på nasjonale prøver skal analyseverktøyene som er 
tilgjengelig i PAS benyttes. 

4.2.2. Brukerundersøkelser  

 
7. og 10. årstrinn deltar i Elevundersøkelsen hvert år.  
 
Molde kommune vil arbeide for 0-tolleranse i mobbing 
 
Forklaring:  
Elevundersøkelsen er en spørreundersøkelse hvor elever skal få si sin mening og 
forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.  
 
Indikator Dokumentasjon Elevundersøkelsen 2007-

2012 (gjennomsnitt) 
Mål 2013 - 2016 

7. trinn. Trivsel 
Trives du godt på skolen? 
 

 Nasjonalt Molde 
Trives svært 
godt 

38,50 % 40,3 % 

 

 
42,0 % 

 
 

10. trinn. Trivsel 
Trives du godt på skolen? 

 Nasjonalt Molde 
Trives svært 
godt 

34,29 % 30,84 % 

 

 
32,0 % 

 
 

7. trinn. Mobbing. 
Er du blitt mobbet på skolen de siste 
månedene? 
 

 Nasjonalt Molde 
Flere ganger i 
uken 

2,74 % 2,54 % 

 

under 
2,0 % 

 
 

10. trinn. Mobbing. 
Er du blitt mobbet på skolen de siste 
månedene? 
 

 Nasjonalt Molde 
Flere ganger i 
uken 

4,21 % 4,20 % 

 

under 
2,0 % 
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7. trinn. Mobbing. 
Hvor ofte har du opplevd at elever i 
gruppen/klassen har brukt Internett, 
mobil eller e-post for å sende og 
spre ondsinnede meldinger om eller 
bilder av deg? 
 

 Nasjonalt Molde 
Flere ganger i 
uken 

1,78 % 1,18 % 

 

under 
1,0 % 

 
 

10. trinn. Mobbing. 
Hvor ofte har du opplevd at elever i 
gruppen/klassen har brukt Internett, 
mobil eller e-post for å sende og 
spre ondsinnede meldinger om eller 
bilder av deg? 
 

 Nasjonalt Molde 
Flere ganger i 
uken 

5,01 % 4,53 % 

 

under 
1,0 % 

 
 

7. trinn.  
Faglig veiledning. 
Forteller lærerne hva du bør gjøre 
for at du skal bli bedre i fagene? 

 Nasjonalt Molde 
I alle eller de 
fleste fag 

22,59 % 17,82 % 

I mange fag 31,52 % 29,49 % 
  

 
23 % 

 
35 % 

 

10. trinn.  
Faglig veiledning. 
Forteller lærerne hva du bør gjøre 
for at du skal bli bedre i fagene? 

 Nasjonalt Molde 
I alle eller de 
fleste fag 

16,77 % 12,19 % 

I mange fag 31,49 % 26,48 % 
  

 
17 % 

 
32 % 

 

7. trinn.  
Faglig veiledning. 
Hvor ofte forteller lærerne deg hva 
du bør gjøre for at du skal bli bedre i 
fagene? 

 Nasjonalt Molde 
Flere ganger i 
uken 

20,21 % 17,49 % 

1 gang i uken 30,13 % 27,07 % 
  

 
21 % 

 
34 % 

 

10. trinn.  
Faglig veiledning. 
Hvor ofte forteller lærerne deg hva 
du bør gjøre for at du skal bli bedre i 
fagene? 

 Nasjonalt Molde 
Flere ganger i 
uken 

9,20 % 7,57 % 

1 gang i uken 18,47 % 15,00 % 
  

 
10 % 

 
21 % 

 

10. trinn. Vurdering og veiledning 
Vet du hva som kreves for å oppnå 
de ulike kompetansemålene? 
(Kompetansemålene står i 
læreplanen) 

 Nasjonalt Molde 
I alle eller de 
fleste fag 

16,92 % 11,73 % 

I mange fag 28,56 % 26,35 % 
  

 
25,0 % 

 
40,0 % 

 

7. trinn. 
Mestring. 
Tenk på når du får arbeidsoppgaver 
på skolen som du skal gjøre på 
egenhånd. Hvor ofte klarer du 
oppgavene alene? 
 

 Nasjonalt Molde 
Alltid 13,06 % 13,14 % 
Ofte 68,13 % 71,31 % 

 

 
14 % 
75 % 

 

10. trinn. 
Mestring. 
Tenk på når du får arbeidsoppgaver 
på skolen som du skal gjøre på 
egenhånd. Hvor ofte klarer du 
oppgavene alene? 
 

 Nasjonalt Molde 
Alltid 16,84 % 17,24 % 
Ofte 58,31 % 63,50 % 

 

 
19 % 
65 % 

 

7. trinn. 
Mestring. 
Hvor ofte greier du de oppgavene du 
har som lekse uten å be om hjelp? 

 Nasjonalt Molde 
Alltid 10,65 % 11,61 % 
Ofte 65,50 % 67,93 % 

  

 
13 % 
70 % 

 

10. trinn. 
Mestring. 
Hvor ofte greier du de oppgavene du 
har som lekse uten å be om hjelp? 

 Nasjonalt Molde 
Alltid 13,45 % 18,41 % 
Ofte 60,20 % 62,57 % 

  

 
20 % 
65 % 

 

7. trinn. 
Mestring. 
Tenk på når læreren går gjennom og 
forklarer nytt stoff på skolen. Hvor 
ofte forstår du det som læreren 

 Nasjonalt Molde 
Alltid 14,27 % 10,98 % 
Ofte 63,60 % 67,90 % 

 

 
15 % 
70 % 
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gjennomgår og forklarer? 
 

10. trinn. 
Mestring. 
Tenk på når læreren går gjennom og 
forklarer nytt stoff på skolen. Hvor 
ofte forstår du det som læreren 
gjennomgår og forklarer. 
 

 Nasjonalt Molde 
Alltid 12,55 % 12,81 % 
Ofte 53,80 % 53,91 % 

 

 
14 % 
55 % 

 

7. trinn.  
Faglig utfordring. 
Får du nok utfordringer på skolen? 
 

 Nasjonalt Molde 
I alle eller de 
fleste fag 

34,12 % 40,56 % 

I mange fag 40,75 % 35,34 % 
  

 
42 % 

 
41 % 

 

10. trinn.  
Faglig utfordring. 
Får du nok utfordringer på skolen? 
 

 Nasjonalt Molde 
I alle eller de 
fleste fag 

37,86 % 32,59 % 

I mange fag 37,71 % 37,66 % 
  

 
38 % 

 
40 % 

 

7. trinn. Arbeidsmiljø 
Blir du forstyrret av at andre elever 
lager bråk og uro i arbeidsøktene?  
 

 Nasjonalt Molde 
Sjelden 24,85 % 24,04 % 
Aldri 7,68 % 6,73 % 

  

under 
30,0 % 
10,0 % 

 

10. trinn. Arbeidsmiljø 
Blir du forstyrret av at andre elever 
lager bråk og uro i arbeidsøktene?  
 

 Nasjonalt Molde 
Sjelden 22,71 % 20,03 % 
Aldri 8,66 % 6,10 % 

  

under 
30,0 % 
10,0 % 

 

7. trinn. Arbeidsmiljø 
Kommer elevene i din gruppe/klasse 
for sent til timene?  
 

 Nasjonalt Molde 
Sjelden 27,69 % 23,82 % 
Aldri 4,09 % 2,47 % 

  

under 
25,0 % 

5,0 % 
 

10. trinn. Arbeidsmiljø 
Kommer elevene i din gruppe/klasse 
for sent til timene?  
 

 Nasjonalt Molde 
Sjelden 12,36 % 10,18 % 
Aldri 3,04 % 2,43 % 

  

under 
13,0 % 

5,0 % 
 

 
Alle skoler skal hvert tredje år vurdere å tilby alle foresatte å delta i en 
brukerundersøkelse. Spørsmålet om gjennomføring skal drøftes med 
samarbeidsutvalget ved skolene 
Materialet inngår i grunnlagsmateriale ved den interne evalueringen, både i forhold til 
tilsatte, foresatte og elever. 
 

4.2.3. Kartleggingsprøver 

Alle elever på 1., 2. og 3. trinn kartlegges ved hjelp av materiell fra 
Utdanningsdirektoratet. I materiellet er det oppgitt to målepunkter 
”bekymringsgrense” (”kritisk grense”) og ”alt rett”. Materiellet er primært utarbeidet for 
å hjelpe skoler til å finne fram til elever som står i fare for eller har utviklet vansker i 
fagområdene som kartlegges. Resultatene inngår i grunnlagsmateriale i den 
skolebaserte vurderingen og er skal ikke rapporteres inn nasjonalt. Likevel skal andel 
elever over kritisk grense på hver skole rapporteres inn til Fagseksjon skole. 
 
I leseferdighet er det obligatoriske kartleggingsprøver for 1., 2. og 3. årstrinn. 
I tallforståelse og regneferdighet er det obligatoriske kartleggingsprøver for 2. trinn og 
frivillige prøver for 1. og 3. trinn. 
I engelsk er det frivillig kartleggingsprøve for 3. trinn. 
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Indikator MÅL  

2013 - 2016 

Leseferdighet 1., 2. og 3. trinn, prosentvis andel elever totalt over kritisk grense 

 
Tallforståelse og regneferdighet 2. trin, prosentvis andel elever totalt over kritisk grense 

90,0 % 
 

90,0 % 
 

 

4.3 Resultatkvalitet 

Kvalitetsområdet defineres ut i fra oppnådd kompetanse i fagene/emnene og på det 
sosiale plan. Denne helhetlige kompetansen dokumenteres gjennom ulike former for 
eksamener, prøver, kartlegginger og undersøkelser. 
 

4.3.1 Gjennomsnittlig standpunkt- og eksamenskarakter 10. trinn  

 
En tar utgangspunkt i karakterresultat for gutter og jenter og utformer et 
kommunesnitt. De kommunale målene for fagene skal ligge over nasjonalt snitt. 
 
Indikator Gjennomsnitt 2008-2012 Mål  

2013 - 2016 
gjennomsnittlig standpunktkarakter i norsk 
hovedmål 
 

Nasjonalt:   J: 4,2 G: 3,5 
Molde kommune:  J: 4,3 G: 3,6 
 

 
4,4 

gjennomsnittlig eksamenskarakter i norsk 
hovedmål 
 

Nasjonalt:   J: 3,7 G: 3,2 
Molde kommune:  J: 4,1 G: 3,4 
 

 
4,2 

gjennomsnittlig standpunktkarakter i norsk, 
muntlig 
 

Nasjonalt:   J: 4,4 G: 3,9 
Molde kommune: J: 4,3 G: 3,7 
 

 
4,5 

gjennomsnittlig standpunktkarakter i 
matematikk, skriftlig 
 

Nasjonalt:   J: 3,7 G: 3,5 
Molde kommune:  J: 3,6 G: 3,4 
 

 
4,0 

gjennomsnittlig eksamenskarakter i 
matematikk, skriftlig 
 

Nasjonalt:  J: 3,3 G: 3,2 
Molde kommune:  J: 3,3 G: 3,2 
 

 
3,5 

gjennomsnittlig standpunktkarakter i 
engelsk skriftlig 
 

Nasjonalt   J: 4,1 G: 3,6 
Molde kommune J: 4,2 G: 3,7 
 

 
4,2 

gjennomsnittlig eksamenskarakter i engelsk 
skriftlig 
 

Nasjonalt   J: 4,0 G: 3,6 
Molde kommune J: 4,1 G: 3,7 
 

 
4,1 

 

4.3.2 Grunnskolepoeng 

 
Grunnskolepoeng regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som føres på 
vitnemålet, legges sammen og deles på antall karakterer slik at en får et 
gjennomsnitt. Deretter ganges gjennomsnittet med 10. Elever som har færre enn 
halvparten gyldige karakterer er ikke med i beregningene  
 
Indikator Gjennomsnitt 2008-2012 Mål 

2013 - 2016 
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Grunnskolepoeng 
 

Nasjonalt:   39,8 
Molde kommune: 39,5 

 
40,0 

 

4.3.3 Nasjonale prøver  

 
Skala:  
5. trinn: Mestringsnivå 1 – 3, der 1 er dårligst og 3 er best 
 
8. og 9. trinn: Mestringsnivå 1 – 5, der 1 er dårligst og 5 er best 
 
Mål: 
Andelen elever som havner på mestringsnivå 1 på 5. trinn og mestringsnivå 1 og 2 
på 8. og 9. trinn skal være så lavt så mulig. Andelen elever som havner på 
mestringsnivå 3, på 5. trinn og mestringsnivå 5 på 8. og 9. trinn skal være så høyt så 
mulig. Derfor er ordene under og over brukt i målrubrikken for å tydeliggjøre dette. 
 
Lesing 
 
Forklaring: Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes 
ferdigheter i lesing er i samsvar med kompetansemål der leseferdigheter er integrert. 
 
Indikator Dokumentasjon:  

Nasjonalt resultat 2011 
Molde kommune snitt 2007 - 2011  

Mål 
2013 - 2016 

5. trinn, andel elever på mestringsnivå 1 
 

Nasjonalt:   24,7 % 
Molde kommune:   24,8 % 
 

under 
 23,0 % 
  

5. trinn, andel elever på mestringsnivå 3 
 

Nasjonalt:  27,0 % 
Molde kommune   25,3 % 

over 
 27,0 % 

8. trinn, andel elever på mestringsnivå 1 og 2 
 

Nasjonalt:   27,3 % 
Molde kommune:  23,3 % 
 

under 
 22,0 % 
 

8.trinn, andel elever på mestringsnivå 5. Nasjonalt:   13,7 % 
Molde kommune:   13,0 % 

over 
 16,0 % 
 

9. trinn, andel elever på mestringsnivå 1 og 2 
 

Nasjonalt:   18,1 % 
Molde kommune:  13,2 % 
 

under 
 13,0 % 
 

9.trinn, andel elever på mestringsnivå 5. Nasjonalt:   23,6 % 
Molde kommune:   27,5 % 
 

over 
 28,0 % 
 

 

Regning 
 
Forklaring: Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes 
ferdigheter i lesing er i samsvar med kompetansemål der regneferdigheter er 
integrert. 
 
Indikator Dokumentasjon:  

Nasjonalt resultat 2011 
Molde kommune snitt 2007 - 2011  

Mål 
2013 - 2016 

5. trinn, andel elever på mestringsnivå 1 
 

Nasjonalt:   28,0 % 
Molde kommune:   25,2 % 
 

under 
 23,0 % 
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5. trinn, andel elever på mestringsnivå 3 
 

Nasjonalt:  24,9 % 
Molde kommune   23,4 % 

over 
 25,0 % 

8. trinn, andel elever på mestringsnivå 1 og 2 
 

Nasjonalt:   25,3 % 
Molde kommune:  24,6 % 
 

under 
 22,0 % 
 

8.trinn, andel elever på mestringsnivå 5. Nasjonalt:   12,9 % 
Molde kommune:   11,1 % 

over 
 14,0 % 
 

9. trinn, andel elever på mestringsnivå 1 og 2 
 

Nasjonalt:   18,8 % 
Molde kommune:  14,0 % 
 

under 
 13,0 % 
 

9.trinn, andel elever på mestringsnivå 5. Nasjonalt:   20,4 % 
Molde kommune:   21,4 % 
 

over 
 22,0 % 
 

 
Engelsk 
 
Forklaring: Nasjonale prøver i lesing på engelsk skal kartlegge i hvilken grad 
elevenes leseferdigheter i engelsk er i samsvar med kompetansemål i læreplanen 
 
Indikator Dokumentasjon:  

Nasjonalt resultat 2011 
Molde kommune snitt 2007 - 2010  

Mål 
2013 - 2016 

5. trinn, andel elever på mestringsnivå 1 
 

Nasjonalt:   24,6 % 
Molde kommune:   24,3 % 
 

under 
 23,0 % 
  

5. trinn, andel elever på mestringsnivå 3 
 

Nasjonalt:  24,5 % 
Molde kommune   24,3 % 

over 
 25,5 % 

8. trinn, andel elever på mestringsnivå 1 og 2 
 

Nasjonalt:   31,0 % 
Molde kommune:  25,3 % 
 

under 
 22,0 % 
 

8.trinn, andel elever på mestringsnivå 5. Nasjonalt:   11,7 % 
Molde kommune:   10,3 % 

over 
 11,0 % 
 

 

 

 


