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Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport
om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen fremgår det at det er viktig
at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god
måte.
Rapport om tilstanden i opplæringen
Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og
læringsmiljø.
Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen
ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd.
Rådmannen er opptatt av at Kvalitets- og utviklingsmeldingen også skal brukes aktivt på den enkelte
skole. Derfor sendes meldingen hvert år over til skolenes driftsstyrer. Målsettingen er at driftsstyrene
skal holdes orientert om kvalitet og innhold i Stavangerskolen. Samtidig håper rådmannen at meldingen
vil inspirere deltakerne i driftsstyrene – foreldre, ansatte, elever og politisk oppnevnte representanter til å gripe fatt i resultater på egen skole.

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem
Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har
fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i
grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen. Til de nasjonale målsettingene har
regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå
målene.
Krav til innhold i tilstandsrapporten
Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan
bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra
Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men
skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de
målområder som er satt opp. Skoleporten er et nettbasert verktøy for vurdering av kvalitet i
grunnopplæringen. Målet med skoleporten er at skoler, skoleeiere, foresatte, elever og andre
interesserte skal få tilgang til relevante og pålitelige nøkkeltall for grunnskoleopplæringen.
I St.meld. nr.16 (2006-2007) … og ingen stod igjen fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre
elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med
tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er
her sentral. De dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data om spesialundervisning,
og skoleeieren må derfor også på dette området benytte andre kilder for datainnhenting, for eksempel i
GSI, Grunnskolens Informasjonssystem.
I denne kvalitets- og utviklingsmeldingen har rådmannen benyttet resultater fra den årlige
foreldreundersøkelsen som gjennomføres blant foresatte på 3., 6. og 9.trinn, i kapittelet Læringsmiljø. I
kapittelet Skolefritidstilbudet benyttes resultater fra den kommunale foreldreundersøkelsen-SFO høsten
2014.
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1. Sammendrag
Elever og undervisningspersonale
Skoleåret 2014-15 hadde Stavanger 14.700 elever. Etter en periode med en elevtallsnedgang har
Stavanger de to siste årene hatt en elevtallsøkning på 200 elever. I Stavanger kommunes
befolkningsframskriving (2015) forventes elevtallet å øke til 15.600 i 2020.
Mens lærertettheten på ungdomstrinnet gradvis har økt de siste årene, har barnetrinnet har fått en
redusert lærertetthet. Tall fra Skoleporten viser at Stavanger ligger midt på treet blant ASSSkommunene når det gjelder lærertetthet i ordinær undervisning. Etter Drammen og Kristiansand har
Stavanger hatt størst reduksjon i lærertetthet de tre siste skoleårene.
Bedre kvalitet på den tilpassede opplæringen vil redusere behovet for spesialundervisning. Likevel har
andel elever i Stavanger med spesialundervisning økt fra 5,2 prosent i 2008 til 9,5 prosent i 2014. Av
storbyene har Stavanger høyest andel elever med spesialundervisning.

Læringsmiljø
Resultater fra Elevundersøkelsen høsten 2014 viser at elevene på 7.trinn er motiverte for skolearbeid.
Blant 10.klassingene er det en gruppe elever som i liten grad er motivert for skolearbeid. Elevene, både
på 7. og 10.trinn, opplever at de stort sett mestrer skolearbeidet. På begge årstrinn finnes det elever
som ønsker flere faglige utfordringer.
Elevene, både på 7. og 10.trinn, trives godt på skolen. Elevene i Stavanger rapporterer lavere forekomst
av mobbing sammenlignet med gjennomsnittet nasjonalt. Andelen som oppgir å ha blitt mobbet, er
lavere høsten 2014 enn skoleåret 2013–14.
Videre viser resultater fra Elevundersøkelsen at elevene i Stavanger har gode relasjoner til sine lærere.
Elevene er godt fornøyd med den støtte og oppfølging de får av sine lærerne i skolearbeidet.
10.klassingene etterlyser større grad av elevmedvirkning i skolehverdagen og i arbeidet med fagene.
Vurdering for utvikling har vært ett av fire satsningsområdet i Stavanger kommunes kvalitetsplan God,
bedre, best 2011 – 2015. Elevene på 7.trinnet er fornøyde med de tilbakemeldinger de får på sine
arbeidsoppgaver fra lærerne. På 10.trinnet er det elever som ønsker bedre veiledning og
underveisvurdering av sine lærere. Elevene ønsker også langt større deltakelse i vurderingen av egne
arbeider.

Foresattes opplevelse av Stavangerskolen
Stavanger kommune gjennomfører årlig en foreldreundersøkelse blant foresatte med barn på 3., 6. og 9.
trinn. Hensikten med undersøkelsen er å få vite hvilke erfaringer dere som foresatte har med Stavangers
skoletilbud.
Foreldre tilbakemelder at elevene trives på skolen og at de oppmuntrer barnet til å gjøre sitt beste på
skolen. En gruppe foreldre opplever at barnet ikke liker skolearbeidet.
De foresatte er godt tilfreds med den kommunikasjonen de har med skolen og rapporterer at lærerne
hører på de foresatte. Foreldrene er fornøyd med utviklingssamtalene, men en gruppe foresatte ønsker
lengre eller hyppigere samtaler.
En gruppe foresatte tilbakemelder at de ikke er tilfreds med skolens håndtering av mobbing. Samtidig
fremgår det av resultatene at en større andel blant de foresatte oppgir at de ikke er gjort kjent med
hvordan man kan fremme klager.
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Resultater
Utdanningsdirektoratet besluttet i 2014 å publisere resultatene fra de nasjonale prøvene på en ny skala.
Det er derfor ikke mulig å sammenligne resultater fra 2014-15 med tidligere års resultater.
Stavangers resultater på de nasjonale prøvene i lesing skoleåret 2014-15 ligger på eller over snittet
nasjonalt. Resultatene på regneprøvene ligger over gjennomsnittet nasjonalt både på 5., 8. og 9.trinn. På
de nasjonale prøvene i engelsk lesing på 5. og 8.trinn oppnår Stavangerelevene svært gode resultater.
Eksamensresultatene for Stavanger kommune våren 2015 ligger over gjennomssnittet blant storbyene og
over snittet nasjonalt. Standpunktkarakterene på 10.trinn ligger noe under ønsket målsetting.

Gjennomføring
98 prosent av grunnskoleelevene i Stavanger fortsatte høsten 2014 i videregående opplæring. Erfaring
viser at svært mange elever med et karaktersnitt under 3 vil streve med å gjennomføre
studiespesialiserende studieretning.

Skolefritidstilbudet
Hele 90 prosent av elevene på 1. trinn har plass i SFO. Foresatte opplever at barna trives i SFO og har
gode relasjoner til de ansatte. Antall ansatte med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget har økt fra
80 i 2011 til 98 høsten 2014.
I foreldreundersøkelsen – SFO 2014 tilbakemelder de foresatte at barna møter et variert tilbud av
aktiviteter på SFO. Indikatoren Samarbeid med hjem har markert lavere skåre høsten 2014 enn
foregående skoleår. Foresatte er jevnt over fornøyd med det mattilbudet som gis på SFO. Likevel er det
enkelte skoler som oppnår en skåre langt under målsetting. Mange foresatte opplever at inne- og/eller
utemiljøet ikke er tilfredsstillende nok.
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2. Hovedområder og indikatorer
2.1. Elever og undervisningspersonale
Om Elever og undervisningspersonale
Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med disse indikatorene i tilstandsrapporten:



tallet på elever og lærerårsverk (sum årsverk for undervisningspersonalet)
lærertetthet (lærertetthet 1.-7. trinn, lærertetthet 8.-10. trinn)

2.1.1. Antall elever og lærerårsverk
Antall elever
Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle
skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til
grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne
elever som får grunnskoleopplæring.
Årsverk for undervisningspersonale
Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til
undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning.
Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet
og 656 timer på ungdomstrinnet.
I denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning.
Indikator og nøkkeltall
Elevtall
Årsverk for undervisningspersonale

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

14 711

14 584

14 507

14 583

14 694

1 260,4

1 220,7

1 278,0

1 264,8

1 261,8

Tab.1 Stavanger kommune, Antall elever og lærerårsverk, 2010-2015

Vurdering


Skoleåret 2014-15 hadde Stavanger 14.700 elever. De to siste skoleårene har Stavanger hatt en
elevtallsøkning tilsvarende 200 elever.

Stavanger kommunes befolkningsframskriving 2013 anslo at elevtallet ville øke til 18.200 i år 2020 og til
19.900 i 2025. I framskrivingstallene 2014 var elevtallet nedjustert til 16.600 i 2020 og til 17.400 i 2025.
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I befolkningsframskriving 2015 er tallene ytterligere nedjustert. Elevtallet anslås nå til 15600 både i 2020
og i 2025.
Selv med en redusert elevtallsøkning vil Stavanger kommune likevel ha behov for utbygging av skoler i
årene framover. Dette fordi elevtallsutviklingen fordeler seg ujevnt i de ulike bydelene.
Skoleåret 2014 – 2015 var det ansatt 1.398 lærere i Stavangerskolen. Antall lærere var nøyaktig det
samme som året før.1 Kvinneandelen av lærerne utgjør 75 prosent. Stavanger har tradisjonelt hatt god
tilgang til kvalifiserte lærere ved hovedtilsettingen om våren. De senere årene har imidlertid antall søkere
til undervisningsstillinger gått ned.
Høsten 2014 hadde 96,5 prosent av lærerårsverkene godkjent undervisningskompetanse for de fag/trinn
de underviste på. 3,5 prosent, tilsvarende 38 årsverk, hadde ikke hadde godkjent undervisningskompetanse. I denne gruppen finnes ansatte med universitetsutdanning, men som ennå ikke har fullført
praktisk-pedagogisk utdanning.
Sammenligninger med andre storbyer viser at andelen lærerårsverk uten godkjent undervisningskompetanse varierer fra 0,4 prosent i Bergen, 1 prosent i Trondheim til 4,2 prosent i Bærum og 4,8
prosent i Oslo.

1

Data hentet fra GSI, Grunnskolens Informasjonssystem
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2.1.2. Lærertetthet
Lærertetthet
Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes
med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på
undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som
tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter.

Fig.1 Lærertetthet, Stavanger kommune 2010 – 2015

Fig.2 Lærertetthet, utvalgte storbyer skoleåret 2014-15
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Vurdering



Barnetrinnet har hatt en reduksjon i lærertetthet.
På ungdomstrinnet har lærerdekningen gradvis økt.

Skoleåret 2012-13 hadde Stavanger en høy lærerdekning på barnetrinnet sammenlignet med ASSSkommunene2. Figur 1 viser at det er blitt flere elever pr. lærer i løpet av de siste tre årene.
Lærertettheten på 1.-7.trinn er redusert fra 13,9 elever pr. lærerårsverk til 14,7 elever pr. årsverk.
Lærerdekningen på ungdomstrinnet har gått motsatt vei. Mens det skoleåret 2011 – 12 var 17,7 elever
pr. lærerårsverk, var det forrige skoleår 15,4 elever pr. lærerårsverk. En årsaksforklaring er at fire av
ungdomsskolene har fått tildelt statlige midler til økt lærertetthet tilsvarende 16 lærerårsverk. Forsøket
går over fire skoleår fram til sommeren 2017.
Tall fra Skoleporten viser at Stavanger ligger midt på treet blant ASSS-kommunene når det gjelder
lærertetthet i ordinær undervisning på 1.-10.trinn sett under ett. Etter Drammen og Kristiansand har
Stavanger hatt størst reduksjon i lærertetthet de tre siste skoleårene.
Ved hovedtilsettingen våren 2015 ble det ansatt rundt 80 lærere. Året før ble det foretatt 126
lærertilsettinger. Samtidig er det en nedgang i bruken av assistenter. Dette har ført til overtallighet av
assistenter innen skoleområdet i Stavanger.

2.1.3. Tilpasset opplæring og spesialundervisning
Retten til tilpasset opplæring er en rettighet som gjelder alle elever. Alle elever skal ha læringsmuligheter
i den samme skolen. Opplæringslovens § 1–3 Tilpassa opplæring og tidleg innsats slår fast at
opplæringen skal tilpasses den enkelte elevs evner og forutsetninger. På 1. til 4. årstrinn skal kommunen
sørge for at opplæringen i norsk eller samisk og matematikk innebærer særlig høy lærertetthet.
Opplæringen skal spesielt rettes mot elever med svake ferdigheter i lesing og regning.
Opplæringslovens § 5-1 Rett til spesialundervisning trer inn når eleven ikke får tilfredsstillende utbytte av
det ordinære opplæringstilbudet. PP-tjenesten har ansvaret for å utarbeide en sakkyndig vurdering.
Denne skal blant annet ta standpunkt til realistiske opplæringsmål for eleven, hva som er eleven sitt
utbytte av den ordinære opplæringen og innholdet i et forsvarlig opplæringstilbud. PPTs sakkyndige
vurdering er et rådgivende og saksforberedende dokument som danner grunnlaget for enkeltvedtaket om
spesialundervisning, fattet av rektor.
I 2008 mottok 5,2 prosent av elevene i Stavanger spesialundervisning. Hver elev fikk i snitt 187 timer. I
2014 var andelen elever med spesialundervisning økt til 9,5 prosent. Gjennomsnittet blant storbyene var
7,5 prosent. Antall lærertimer til spesialundervisning den enkelte elev i Stavanger får, er det laveste
blant storbyene med 98 timer per elev. Stavanger har den diametralt motsatte innretningen på sin
spesialundervisning nå enn for seks år siden.

ASSS står for Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner. Nettverket består av de ti største
kommunene: Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger, Trondheim og Tromsø.
2
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Fig.3 Andel elever med spesialundervisning 1.-10.trinn 2012 – 2014, ASSS-kommunene
En nærmere analyse av tallene viser at en høyere andel av de eldste elevene i Stavanger får
spesialundervisning enn av de yngste. Blant de eldste elevgruppene får i overkant av 11 prosent av
elevene spesialundervisning. I tillegg øker andelen som får spesialundervisning på de øverste trinnene.
Både 5.-7. og 8.-10. trinn har hatt en økning fra 2012 til 2014 på henholdsvis 2,3 prosent og 2,1
prosent. På 1.-4. trinn utgjør økningen 0,1 prosent. Elevene på småskoletrinnet har den laveste andelen
elever med spesialundervisning av elevene i Stavanger med 7,1 prosent. Snittet for storbyene på
småskoletrinnet er 4,9 prosent.

Vurdering



Stavanger har en motsatt innretning på sin spesialundervisning nå enn for seks år siden.
Av storbyene har Stavanger høyest andel elever med spesialundervisning.

Det gjøres flere grep for å redusere veksten av elever til spesialundervisning. Ny ressursmodell for
spesialundervisning ble vedtatt av kommunalstyret for oppvekst våren 2014. Modellen trådte i kraft
samme høsten 2014 og innføres gradvis over tre skoleår. Et siktemål med den nye modellen for
ressursfordeling er at flere elever skal kunne få tilpasset opplæring og dermed ikke ha behov for
spesialpedagogiske tiltak.
PPT har gjennom styrket bemanning kunne iverksette flere tiltak under paraplyen «tidlig innsats». Blant
annet arrangeres nettverk/kursrekker for ansatte i barnehage og skole med fokus på hvordan forstå og
tilrettelegge for barn og unge som har utfordringer faglig og sosialt.
Ny saksgang for henvisning til PPT er iverksatt. Skoler og barnehager bes nå henvise kun for veiledning
(ikke sakkyndig vurdering) så snart foresatte/skole oppdager og er bekymret for manglende progresjon.
Stadig flere førskolebarn og elever på småskoletrinnet henvises nå for veiledning. Erfaring så langt viser
at ved tidlig identifisering og bedre innsikt i hvordan hjelpe det enkelte barn tidlig, unngår en at problem
utvikler seg.
Stavanger kommune er prosjektførende by i det ettårige forskningsprosjektet «Spesialundervisning i
storby». Prosjektet skal gi svar på om det er stor variasjon når det gjelder organiseringen av
spesialundervisningen i Bergen, Kristiansand, Stavanger og Trondheim. Hvorvidt ulike
finansieringsmodeller har betydning for organisering og omfang av spesialundervisningen og
konsekvenser for kommunenes kostnader, vil også bli evaluert.
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Skolesjefen har på flere skoleledersamlinger oppfordret skolelederne til i større grad å gi elever som
strever faglig, intensivopplæring innenfor opplæringslovens § 8-2. En del elever har stort utbytte av
intensivopplæring i en periode for å komme på nivå med de andre elevene i gruppa. Mange av disse
elevene vil dermed ikke ha behov for spesialundervisning.
PPT driver systemrettet arbeid ut mot skolene. Det er laget ny saksgang ved bekymring for elevers
faglige og sosiale utvikling, hvor skolene oppfordres å gi eleven rask hjelp og å ta kontakt med PPT for
veiledning og konsultasjon. Det skal være hovedregelen at PPT gir veiledning, selv om det i noen tilfeller
vil være aktuelt å henvise eleven direkte til utredning (sakkyndig vurdering).
Lenden skole- og ressurssenter har utarbeidet en modell for arbeid med inklusjon i Stavangerskolen.
Formålet er at alle elever skal delta aktivt i et inkluderende læringsmiljø på egen hjemmeskole. Lenden
tilbyr skolene kartlegging, kurs, veiledning og nettverk med fokus på læringsprosesser rettet mot de
utfordringer skolen opplever i møtet med elever eller klasser.
Bedre kvalitet på den tilpassede opplæringen vil redusere behovet for spesialundervisning. Skolene skal
styrkes slik at opplæringen som hovedregel skal skje i et felleskap. Dette krever at lærerne må kunne
håndtere hele spekteret av variasjon i elevgruppen. Også elever med akademisk talent innen for ett eller
flere områder skal få undervisning og utfordringer tilpasset deres nivå. Kvalitetsplan for skole, God,
bedre, best! 2016-2020 fremhever at elever med akademisk talent skal gis mer komplekse oppgaver der
elevene arbeider med problemløsning på høyere nivå.
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2.2. Læringsmiljø
Om Læringsmiljø
Alle elever har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø. Som en del av arbeidet med å utvikle
elevenes opplæringstilbud, er skolene pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10.
trinn hvert år. Et utvalg spørsmål i Elevundersøkelsen settes sammen til indekser som publiseres i
Skoleporten. Skoleeiere og rektorene har tilgang til alle resultater fra Elevundersøkelsen gjennom en
egen rapportportal.
Resultater fra Elevundersøkelsen brukes aktivt av administrasjonen og ved den enkelte skole for å
vurdere kvaliteten av elevenes opplæringstilbud. Tema i Elevundersøkelsen som omhandler arbeidsmiljø,
trivsel og mobbing inngår i utviklingsområdet Medborgerkompetanse og sosialt medansvar i Stavanger
kommunes Kvalitetsplan for skole, god, bedre, best! 2016-2020.
Høsten 2014 gjennomførte 2600 stavangerelever på 7. og 10. trinn Elevundersøkelsen. Dette gir en
svarprosent på 96 for 7. trinn og 86 prosent på 10. trinn.
I årets kvalitets- og utviklingsmeldingen presenteres en rekke indekser 3 fra Elevundersøkelsen. Disse er
gruppert og samlet under følgende overskrifter :
Motivasjon og mestring

Arbeidsmiljø

Klasseledelse

Vurdering

Støtte hjemmefra

Utdanningsdirektoratet reviderte Elevundersøkelsens spørsmål og indekser høsten 2013. Omleggingen av
Elevundersøkelsen gjør at det i denne meldingen kun benyttes data for skoleårene 2013-14 og 2014-15.
En sammenligning av Stavangers resultater på Elevundersøkelsen høsten 2014 med resultater for Oslo,
Bærum, Bergen og Tromsø viser at Stavanger har høyest elevtilfredshet på omtrent samtlige områder.
Dette gjelder resultatene både på 7. og 10.trinn. Ulikhetene mellom storbyene imidlertid små; fra 0,1 til
0,2 poeng på en skala fra 1- 5.

Målsettinger
Resultatene fra Elevundersøkelsen presenteres på en skala fra 1 – 5. Høy verdi betyr positivt resultat.
For hver indeks er det fastsatt grenseverdier. Grad av resultatoppnåelse markeres i tabellene
med grønn, gul, oransje eller rød farge. Conexus/Læringslabens beregningsmetoder for
fastsetting av grenseverdier er lagt til grunn. 4 En forutsetning for å sette slike grenseverdier er at
resultater på de enkelte variabler er så forskjellige at de kan anses som betydningsfulle/
signifikante. De ulike indeksene har forskjellige grenseverdier.
Grønn =
Gul+ =
Oransje =
Rød =

3

over målsetting
under målsetting, resultatet er likevel nærmere grønt nivå enn rødt nivå
under målsetting, resultatet er nærmere rødt nivå enn grønt nivå
under målsetting

En indikator består av ett spørsmål, mens indekser er satt sammen av to eller flere spørsmål i Elevundersøkelsen.

4 For utfyllende informasjon vises det til dokumentet Bruk av farger og dialogkart i evidensinformert skoleutvikling
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2.2.1. Motivasjon og mestring
Motivasjon, innsats, mestring og faglig utfordring har betydning for elevenes prestasjoner og
læringsutbytte.
Motivasjon viser hvorvidt elevene uttrykker glede for skolen, og måler deres interesse for læring og
skolearbeid. Innsats måler om elevene prioriterer skolearbeidet både i timene og hjemme, og om de kan
utvise utholdenhet når oppgavene oppleves utfordrende. Mestring måler elevenes opplevelse av å lykkes
i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen, mens indikatoren Faglig utfordring viser
elevenes opplevelse av faglige utfordringer på skolen.

Nasjonalt
(14-15)

Stavanger
(14-15)

Stavanger
(13-14)

Motivasjon

4,02

4,12

4,06

Innsats

4,37

4,46

4,40

Mestring

4,12

4,20

4,12

Faglig utfordring

4,07

4,14

4,02

Motivasjon og mestring 7.trinn

Tab.2 Motivasjon og mestring, Elevundersøkelsen 7.trinn
Tabell 1 viser at elevene på 7.trinn i Stavanger stort sett viser høy interesse for å lære. Det er forholdsvis
vanlig at elevene mener de liker skolearbeidet, og at de prioriterer å bruke tid på skolearbeidet.
Elevene oppgir at de mestrer stort sett leksene og oppgavene som de skal gjøre på egen hånd, uten å be
om hjelp, og de forstår det som læreren gjennomgår og forklarer.
Mange elever på 7.trinn mener at de får nok utfordringer på skolen, men det finnes en liten gruppe
elever som ikke synes de får nok utfordringer i alle fag. Resultatet høsten 2014 er likevel nærmere grønt
nivå enn rødt nivå.

Nasjonalt
(14-15)

Stavanger
(14-15)

Stavanger
(13-14)

Motivasjon

3,54

3,62

3,57

Innsats

3,90

3,99

3,97

Mestring

3,96

4,03

4,01

Faglig utfordring

4,20

4,26

4,14

Relevant opplæring

3,61

3,71

3,52

Motivasjon og mestring 10.trinn

Tab.3 Motivasjon og mestring, Elevundersøkelsen 10.trinn
Resultatene blant elevene i Stavanger på 10.trinn høsten 2015 viser at noen elever viser interesse for å
lære, men det finnes en gruppe elever som mener de ikke liker skolearbeidet spesielt godt, og som heller
ikke prioriterer å bruke tid på skolearbeidet. Resultatet er også nærmere rødt nivå enn grønt nivå.
Videre oppgir elevene at de stort sett mestrer leksene og oppgavene som de skal gjøre på egen hånd
uten å be om hjelp, og de forstår det som læreren gjennomgår og forklarer.

Mange elever mener at de får nok utfordringer på skolen, men det finnes en liten gruppe elever som ikke
synes de får nok utfordringer i alle fag. Resultatet er likevel nærmere grønt nivå enn rødt nivå.
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Elevenes svar på indeksen Relevant opplæring viser at elevene i Stavanger høsten 2014 stort sett synes
at det de lærer på skolen er viktig og at de kommer til å få bruk for det senere i livet.

Vurdering





Elevene på 7.trinn oppgir at de har høy interesse for å lære og er motiverte for skolearbeid.
Blant 10.klassingene er det en gruppe elever som i liten grad er motivert for skolearbeid.
Elevene, både på 7. og 10.trinn, opplever at de stort sett mestrer skolearbeidet.
På begge årstrinn finnes det elever som ønsker flere faglige utfordringer.

Resultater i foreliggende og tidligere Elevundersøkelser viser at elevene på barnetrinnet oppgir å være
mer motiverte og yte høyere innsats enn elevene på 10.trinn. I forrige års Kvalitets- og utviklingsmelding
ble det oppgitt flere mulige forklaringer til dette. Blant annet kan lavere motivasjon og innsats forklares
med elevenes utvikling fra barn til ungdom. Ulik skolekultur mellom barnetrinnet og ungdomstrinnet er
en annen årsaksforklaring. Elevenes opplevelse av innholdet i undervisningen, metodevalg og
vurderingsformer kan fremme eller hemme elevenes lærelyst. Den faglige og emosjonelle støtten elevene
får fra sine lærere og grad av tilpasset opplæring, er også av betydning.
I perioden 2013 til 2017 satses det betydelige ressurser, både nasjonalt og lokalt, for å revitalisere
ungdomstrinnet gjennom den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i utvikling. Flere av Stavangers
ungdomsskoler har deltatt i satsingen. Skolene er inndelt i fire puljer, og siste pulje med skoler starter
våren 2016. Målsettingen er å øke elevenes motivasjon og læringsutbytte og å forebygge frafall i
videregående. Den nasjonale satsingen har tre sentrale virkemidler – skolebasert kompetanseutvikling,
lærende nettverk og pedagogiske ressurser. Gjennom satsingen gis det støtte til lokalt utviklingsarbeid i
klasseledelse regning, lesing og skriving. Ungdomstrinn i utvikling har også som målsetting å gjøre
opplæringen på ungdomstrinnet mer praktisk, variert og relevant.
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2.2.2. Arbeidsmiljø
Lokal målsetting
Stavangerskolen har nulltoleranse for mobbing, diskriminering, vold og rasisme.

Indeksene Trivsel, Trygt miljø og Mobbing på skolen omhandler elevenes psykososiale læringsmiljø.
Kapittel 9A i opplæringsloven understreker at alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø
som fremmer helse, trivsel og læring.

Nasjonalt
(14-15)

Stavanger
(14-15)

Stavanger
(13-14)

Trivsel

4,40

4,48

4,44

Trygt miljø

4,14

4,19

4,03

Mobbing på skolen

4,77

4,78

4,75

Arbeidsmiljø 10.trinn

Tab.4 Arbeidsmiljø, Elevundersøkelsen 7.trinn
7.klassingene i Stavanger sier de trives godt på skolen og at de har noen å være sammen med i
friminuttene.
Elevene tilbakemelder stort sett at det er et trygt miljø på skolen og at de har noen å snakke med hvis
det er noe som plager dem.
I følge elevene forekommer mobbing sjelden. Men det finnes en liten gruppe elever som sier at de er blitt
mobbet på skolen de siste månedene.

Nasjonalt
(14-15)

Stavanger
(14-15)

Stavanger
(13-14)

Trivsel

4,18

4,28

4,28

Trygt miljø

3,67

3,83

3,62

Mobbing på skolen

4,77

4,82

4,81

Arbeidsmiljø 10.trinn

Tab.5 Arbeidsmiljø, Elevundersøkelsen 10.trinn
Elevene på 10.trinn sier de trives godt på skolen og at de har noen å være sammen med i friminuttene.
Elevene sier også at det stort sett er et trygt miljø på skolen og at de har noen å snakke med hvis det er
noe som plager dem. Grad av elevtilfredshet er høyere blant elevene i Stavanger høsten 2014 enn
skoleåret før. Resultatet er også bedre enn gjennomsnittet nasjonalt.
I følge elevene på 10.trinn forekommer mobbing sjelden, men det finnes en liten gruppe elever som sier
at de er blitt mobbet på skolen de siste månedene.
Figur 1 viser prosentandel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere. Stavanger
har lavere forekomst av mobbing enn gjennomsnittet nasjonalt. Forekomsten av mobbing er også
markert lavere skoleåret 2014-15 enn året før.
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Fig.4 Prosentandel elever som har opplevd mobbing, Elevundersøkelsen 7. og 10.trinn
En sammenligning av Stavangers resultater om mobbing med et utvalg av ASSS-byene, viser at kun
Tromsø har færre elever som rapporterer om mobbing på 7.trinnet, jfr. figur 5. På ungdomstrinnet er
andelen elever som har opplevd mobbing, lavest i Stavanger.

Fig.5 Prosentandel elever som har opplevd mobbing, utvalg ASSS-kommuner høsten 2014

Vurdering



Elevene på 7. og 10.trinn trives godt på skolen.
Elevene i Stavanger rapporterer lavere forekomst av mobbing sammenlignet med gjennomsnittet
nasjonalt. Andelen som oppgir å ha blitt mobbet, er lavere høsten 2014 enn skoleåret 2013–14.

Skolen er forpliktet til å arbeide aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø der den
enkelte kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet. I dette arbeidet har skolene utarbeidet klare
rutiner/prosedyrer for både det forebyggende arbeidet og i håndteringen av enkeltsaker. Skolene
arbeider systematisk og kontinuerlig for å sikre elevene et godt skolemiljø uten mobbing. Resultater fra
Elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen brukes aktivt i dette kvalitetsarbeidet.
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Skolene har de siste årene intensivert arbeidet for å avdekke og håndtere mobbing. Andelen elever som
rapporterer om mobbing, er høsten 2014 ytterligere redusert sammenlignet med foregående år.
Ungdommens bystyre drøftet i januar 2015 ulike tiltak knyttet til utvikling av elevenes psykososiale
arbeidsmiljø. Ungdommens bystyre har kommet med en rekke konstruktive innspill til praktisk arbeid på
skolenivå i forhold til holdningsskapende arbeid mot mobbing og diskriminering.

Fortsatt arbeid med å utvikle elevenes psykososiale arbeidsmiljø
i Stavangerskolen
Alle har ansvar for hverandre og ansvar for å gi beskjed.
Kurs/foredrag:
 Skolene og klassene må arrangere mer aktiviteter sammen.
 Psykisk helsedag på skolen.
 Mobber og offer har foredrag sammen for å få elever til å forstå «Hvorfor mobber man?»
 Mer prosjekter hvor elevene kan samarbeide.
 Arrangere antimobbedag på skolen.
 Mer fokus gjennom kampanjer.
 Foredrag og møter hvor mobbing blir tatt opp hvor politiet kan komme og informere og
forklare konsekvensene av det.
 Elevene må vite hvor farlig nettmobbing er.
 Ønsker at lærerne med rektor går igjennom dette for å få frem alvoret i en stor samling hvor
også foreldre er med.
 Hvordan kan eleven stoppe mobbing/forebygging av mobbing eks. prosjekter som RESPEKT.
 Flere tester om miljø og deretter ta tak i det statistikken viser.
 Lærere må kurses mer i forhold til mobbing og sykehelse (aktivitetsdag, elev kan selv,
gruppe, snakke om problemet, rollespill om mobbing)

Andre













tiltak:
Fadderordning på ungdomskolen.
Oppfølging mot mobbing er viktig.
Synligjør konsekvenser, slik at elevene forstår alvoret ved å mobbe, og hva det gjør med en
person som blir utsatt for dette.
Bryte stereotyper slik at det er mer likestilling og diskriminering kan bli redusert.
Oppfordre til å stå imot de små tingene som f.eks. bruke homofil som et skjellsord.
Skolen må ha elever på tomannshånd «Hva gjør du i friminuttet, hvem er du med?» Følge
opp mobbesak også etter saken er avsluttet.
Læreren følger med når det skjer. Mobberen har muligens dårlig selvtillit?
Bedre oppfølging hvor ledelsen følger saken over lengre tid.
Skjerme mobbeofrene når man tar tak i saken.
Rådgiver og helsesøster må være mer tilstede slik at evnt. mobbeofre kan snakke med dem.
Elever og lærere må følge med på hver elevs adferd og ta videre alt som kan være tegn på
mobbing både i friminutt og i timen.
Mer fokus på nettmobbing, ta det seriøst og at elever blir flinkere til å gi beskjed sammen
med at ledelsen gjør noe med det med en gang.
Innspill fra Ungdommens bystyre, januar 2015
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Digital mobbing
Digital mobbing er mobbing og krenkelser som skjer i digitale kanaler - som oftest i sosiale medier.
Forskning viser stor sammenheng mellom forekomst av digital mobbing og det vi tradisjonelt kjenner til
som mobbing. «Nettvett» har lenge vært et tema i undervisningen. Stavanger kommune har i denne
forbindelse blant annet utviklet modulen Internett og nettvett i opplæringsprogrammet IKT for elever.
Flere skoler benytter seg også av antimobbekampanjen Bruk Hue.
Stavanger kommune er i dialog med Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger i forbindelse med
arbeidet mot digital mobbing. Skolene vil i tiden framover ha behov for kompetansebygging for lettere å
avdekke forekomst av digital mobbing og for å møte problematikk knyttet til temaet. Stavanger
kommune har søkt Helse- og omsorgsdepartementet om prosjektmidler til innsats mot digital mobbing.

Djupedalutvalget
Regjeringen oppnevnte i 2013 et bredt sammensatt utvalg, ledet av fylkesmann Øystein Djupedal.
Oppgaven var å vurdere de samlede virkemidler for å skape et trygt psykososialt skolemiljø, og motvirke
og håndtere krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering i skolen.
Utvalget avga sin innstilling i mars 2015, og foreslår en rekke tiltak, NOU 2015:2 Å høre til – virkemidler
for et trygt psykososialt skolemiljø. Det er forslag til endringer i regelverket, bruk av pedagogiske
virkemidler samt forslag til organisatoriske endringer. Utredningen har vært på høring, og Stavanger
kommune har avgitt høringsuttalelse etter behandling i kommunalstyret for oppvekst og i formannskapet.
Uttalelsen støtter opp om utvalgets påpeking av behovet for økt nasjonal innsats i arbeidet mot mobbing
på alle plan og støtter de fleste forslag til virkemidler. Departementet arbeider nå med oppfølging av
høringen.
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2.2.3. Klasseledelse
Klasseledelse handler om lærernes evne til å skape et positivt klima, etablere arbeidsro og motivere til
arbeidsinnsats. Videre er det viktig at læreren har en tydelig struktur i undervisningsforløpet, med klart
formulerte mål og forventninger til alle elevene tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov. Det er
også viktig at elevene får konstruktive tilbakemeldinger på sin faglige og sosiale utvikling, og er aktive i
sitt eget læringsarbeid.
Spørsmål fra Elevundersøkelsen er satt sammen til fire indekser som inngår i dette området.

Nasjonalt
(14-15)

Stavanger
(14-15)

Stavanger
(13-14)

Støtte fra lærerne

4,46

4,50

4,44

Arbeidsro

3,64

3,64

3,54

Elevdemokrati og medvirkning

3,84

3,86

3,81

Felles regler

4,34

4,38

4,33

Klasseledelse 7.trinn

Tab.6 Klasseledelse, Elevundersøkelsen 7.trinn

7.klassingene i Stavanger sier høsten 2014 at de stort sett har lærere som gir dem støtte og hjelp i
skolearbeidet, som bryr seg om dem og har tro på dem.
Mens mange av elevene på 7.trinnet sier at det er god arbeidsro i timene, men det finnes en liten gruppe
elever som ikke synes det er arbeidsro. Resultatet er likevel nærmere grønt nivå enn rødt nivå.
Elevmedvirkning kan bidra til å gjøre elevene mer aktive i egen læringsprosess. På den måten får de
bedre oversikt og kontroll over hva som skal læres i en bestemt periode. Elevene på 7.trinnet
tilbakemelder at de opplever medvirkning.
7.klassingene oppgir at de kjenner reglene på skolen og synes at de blir fulgt opp av de voksne.

Klasseledelse 10.trinn

Nasjonalt
(14-15)

Stavanger
(14-15)

Stavanger
(13-14)

Støtte fra lærerne

3,98

4,09

3,97

Arbeidsro

3,55

3,72

3,34

Elevdemokrati og medvirkning

3,21

3,34

3,27

Felles regler

3,86

4,04

3,94

Tab.7 Klasseledelse, Elevundersøkelsen 10.trinn
Elevene på 10.trinnet høsten 2014 sier at lærerne i all hovedsak gir dem støtte og hjelp i skolearbeidet,
bryr seg om dem og har tro på dem.
Elevene oppgir videre at det er god arbeidsro i timene. Resultatet høsten 2014 er vesentlig bedre enn
skoleåret 2013-14, da en gruppe elever oppga at de ikke synes det var god arbeidsro. Resultatet var den
gang nærmere rødt nivå enn grønt nivå.
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10.klassingene er langt mindre tilfreds med grad av elevmedvirkning enn elevene på barnetrinnet.
Resultatet høsten 2014 viser at noen elever opplever medvirkning, men det finnes en gruppe elever som
ikke gjør det. Resultatet er nærmere rødt nivå enn grønt nivå.
Også 10.klassingene tilbakemelder at de kjenner reglene på skolen og at disse følges opp av de voksne.

Vurdering




Elevene i Stavanger har gode relasjoner til sine lærere.
Elevene er godt fornøyd med den støtte og oppfølging de får av sine lærerne i skolearbeidet.
Elevene på 10.trinn etterlyser større grad av elevmedvirkning i skolehverdagen og i arbeidet med
fagene.

Resultater fra Elevundersøkelsen høsten 2014 viser at elevene opplever god støtte og hjelp fra sine
lærere. Grad av tilfredshet blant elevene på 10.trinn viser en klar økning fra skoleåret 2013-14 til
skoleåret 2014-15.
Figur 6 på neste side viser resultater fra Elevundersøkelsen høsten 2014 plassert i en firefeltstabell.
Figuren viser forholdet mellom arbeidsro og mestring. Målsettingen er at alle elever skal få tilpasset
opplæring, slik at de hver dag opplever å lykkes. Samtidig skal undervisningstimene være preget av
arbeidsro, slik at elevene får anledning til å konsentrere seg om skolearbeidet.
Resultatene fra Elevundersøkelsen viser at det er elever som ikke opplever mestring eller nødvendig
arbeidsro. Resultatene blant elevene på 7.trinnet i Stavanger skiller seg lite ut fra snittet nasjonalt. På
10.trinnet derimot tilbakemelder 53 prosent av stavangerelevene høy grad av mestring og god arbeidsro
i timene mot 46 prosent nasjonalt.
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Fig.6 Forholdet mellom arbeidsro og mestring, Elevundersøkelsen 2014-15
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2.2.4. Underveisvurdering og sluttvurdering
I forskrift til opplæringsloven brukes begrepet underveisvurdering og sluttvurdering. Underveisvurdering
skal gis løpende i opplæringen som veiledning til eleven. Gjennom underveisvurderingen får lærer og elev
informasjon om elevens faglige progresjon. Informasjon om hva eleven kan og hva eleven må jobbe mer
med, kan brukes til å tilrettelegge opplæringen til elevens ulike behov. Når underveisvurdering brukes til
å fremme elevers læring og tilpasse opplæringen, er det vurdering for læring.
Spørsmål fra Elevundersøkelsen er satt sammen til indeksene Vurdering for læring og Egenvurdering.

Vurdering 10.trinn

Nasjonalt
(14-15)

Stavanger
(14-15)

Stavanger
(13-14)

Vurdering for læring

4,15

4,20

4,19

Egenvurdering

3,69

3,80

3,79

Tab.8 Vurdering, Elevundersøkelsen 7.trinn

Resultatene på 7.trinnet viser at elevene, både i Stavanger og nasjonalt, har lærere som forklarer dem
målene, forteller hva som er bra med arbeidet og hva de kan gjøre for å bli bedre i fagene.
Videre fremgår det av resultatene at 7.klassingene opplever å få være med å vurdere skolearbeidet.

Vurdering 10.trinn

Nasjonalt
(14-15)

Stavanger
(14-15)

Stavanger
(13-14)

Vurdering for læring

3,58

3,74

3,60

Egenvurdering

2,71

2,84

2,63

Tab.9 Vurdering, Elevundersøkelsen 10.trinn
Resultatene på 10.trinnet høsten 2014 viser at mange elever sier at de har lærere som forklarer dem
målene, forteller hva som er bra med arbeidet og hva de kan gjøre for å bli bedre i fagene. Men det
finnes en liten gruppe elever som ikke mener dette. Resultatet er likevel nærmere grønt nivå enn rødt
nivå.
Videre oppgir noen 10.klassinger at de får være med å vurdere skolearbeidet, men det finnes en gruppe
elever som ikke mener dette. Resultatet er nærmere rødt nivå enn grønt nivå.
Elevtilfredsheten blant 10.klassingene i Stavanger høsten 2014 er høyere enn skoleåret 2013-14 og
høyere enn gjennomsnittet nasjonalt.

Vurdering



Elevene på 7.trinnet er fornøyde med de tilbakemeldinger de får på sine arbeidsoppgaver fra
lærerne.
På 10.trinnet er det elever som ønsker bedre veiledning og underveisvurdering av sine lærere.
Elevene ønsker også langt større deltakelse i vurderingen av egne arbeider.
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Vurdering for utvikling har vært ett av fire satsningsområdet i kvalitetsplanen God, bedre, best 2011 –
2015. Målet er at elevene gjennom skolens vurderingsarbeid skal forstå hva de skal lære og hvordan de
kan lære mer. All vurdering skal fremme læring – lærelyst, inspirasjon og motivasjon.
God vurderingspraksis stiller krav til skolens lærere og skoleledere. Resultatene fra Elevundersøkelsen
viser at spesielt ungdomsskolene fortsatt må jobbe aktivt og systematisk for å innarbeide
læringsfremmende vurdering.

2.2.5. Støtte hjemmefra
Et godt samarbeid mellom skole og hjem er en viktig faktor i arbeidet med et godt læringsmiljø.
Indeksen Støtte hjemmefra bygger på spørsmål om i hvor stor grad de foresatte viser interesse for det
eleven gjør på skolen gir oppmuntring til innsats og hjelp i leksearbeidet.
Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.

Støtte hjemmefra 7.trinn
Støtte hjemmefra

Nasjonalt
(14-15)
4,41

Stavanger
(14-15)
4,51

Stavanger
(13-14)
4,39

Tab.10 Støtte hjemmefra, Elevundersøkelsen 7.trinn

Støtte hjemmefra 10.trinn
Støtte hjemmefra

Nasjonalt
(14-15)
3,96

Stavanger
(14-15)
4,10

Stavanger
(13-14)
4,04

Tab.11 Støtte hjemmefra, Elevundersøkelsen 10.trinn
Resultatene fra Elevundersøkelsen høsten 2014 viser at elevene, både på 7. og 10. trinn, synes stort sett
at de får god oppfølging i skolearbeidet hjemmefra.

Vurdering


10.klassingene i Stavanger er mer fornøyd med støtten hjemmefra sammenlignet med det
nasjonale gjenomsnittet.

Resultater fra tidligere års elevundersøkelser viser at elevenes opplevelse av støtte fra lærere og
hjemmet synker i takt med økende alder. Det kan være flere ulike forhold som forklarer denne
tendensen, blant annet naturlige prosesser som følge av at barn blir ungdom.
Samtidig er det viktig at foresatte, lærere og skoleledere er bevisst sin rolle som betydningsfulle personer
for de unge. Elever som opplever god støtte fra lærerne og sine foresatte, er jevnt over mer motiverte,
yter større innsats og har høyere faglig og sosial kompetanse enn elever som ikke får tilsvarende
oppbacking. Derfor er det av stor betydning for elevenes læringsutbytte å ha lærere og foreldre som viser
interesse for elevenes læring og utvikling.
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2.3. Foresattes opplevelse av Stavangerskolen
Kvalitetsplan for skole 2016 – 2020 God, Bedre, Best fremhever samarbeid hjem-skole som et
grunnleggende prinsipp i Stavangerskolen. Et nært og forpliktende samarbeid mellom hjem og skole er
avgjørende for å realisere de felles oppgavene lærerne og foreldrene har. Foreldre som støtter barna på
en god måte i hjemmet, og som samtidig samarbeider godt med skolen og møter lærere som har gode
samarbeidsferdigheter, gir sine barn et godt grunnlag for å lykkes både faglig og sosialt i skolen.
Om foreldreundersøkelsen
Innholdet i dette kapittelet bygger på resultater fra foreldreundersøkelsen som Stavanger kommune
gjennomfører hver høst. Foreldreundersøkelsen gjennomføres blant alle foresatte med barn på 3., 6. og
9. trinn. Høsten 2013 ble spørsmålene i Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse benyttet for første
gang. Fordelene ved å benytte direktoratets spørreskjema, er at spørsmålene er kvalitetssikret. I tillegg
er det mulig å sammenligne resultatene for Stavanger med nasjonale tall.
Hensikten med undersøkelsen er å belyse foresattes erfaringer og tilfredshet med deres barns
opplæringstilbud. Resultatene brukes blant annet i skolenes kontinuerlige arbeid med kvalitetsforbedring.
Foreldreundersøkelsen ble høsten 2014 gjennomført elektronisk. Dette som en del av Stavanger
kommunes omstillings- og effektiviseringstiltak. Ved tidligere foreldreundersøkelser har svarprosenten
ligget mellom 75 og 80 prosent. Ved gjennomføringen høsten 2014 ble svarprosenten nesten halvert.
Erfaringsmessig har elektroniske brukerundersøkelser langt lavere svarprosent enn brukerundersøkelser i
papirformat. En svarprosent på 20 til 25 prosent er ikke uvanlig. Skolesjefen vil likevel, for å sikre en
høyest mulig svarprosent ved framtidige foreldreundersøkelsen, innhente gode ideer og tips fra rektorene
og kommunalt foreldreutvalg.
Kommunalt foreldreråd (KFU)er en god samarbeidspartner for administrasjonen i arbeidet med å utvikle
Stavangerskolen. Samarbeidet på kommunalt nivå vises også igjen på hjem-skolesamarbeidet på den
enkelte skole. KFU har de siste årene hatt en fagdag om hjem-skolesamarbeid for nyutdannede lærer, på
rektorskolen, for ansatte på enkeltskoler og for FAU/foreldrekontakter. Dette er viktig for bevisstgjøring
om samarbeidet og foreldrenes oppfølging av elevene. Elevenes trivsel, mestring og måloppnåelse
påvirkes av hjem-skolesamarbeidet, noe som igjen vises på resultatene.
KFU mener at en årsaksforklaring til at Stavanger oppnår mye høyere svarprosent på sine
foreldreundersøkelser enn andre kommuner, er administrasjonens og skolenes fokus på foreldenes
viktige rolle i elevenes læring.
Resultater fra foreldreundersøkelsen
De ulike spørsmålene i foreldreundersøkelsen er satt sammen til indekser. I dette kapittelet gis det en
kort beskrivelse av de ulike indeksene og resultatoppnåelse for Stavanger samlet og nasjonalt.
Utdanningsdirektoratet reviderte foreldreundersøkelsen våren 2014. Det er derfor ikke historiske data
knyttet til resultatene fra foreldreundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2014.
Få kommuner gjennomfører årlige foreldreundersøkelser. Det er av denne grunn ikke mulig å
sammenligne resultater fra Stavanger med tilsvarende resultater fra andre storbyer.
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Målsettinger
Resultatene fra foreldreundersøkelsen presenteres på en skala fra 1 – 5. Høy verdi betyr positivt
resultat.
For hver indeks er det fastsatt grenseverdier. Grad av resultatoppnåelse markeres i tabellene
med grønn, gul, oransje eller rød farge. Conexus/Læringslabens beregningsmetoder for
fastsetting av grenseverdier er lagt til grunn. De ulike indeksene har forskjellige grenseverdier.
Grønn =
Gul+ =
Oransje =
Rød =

over målsetting
under målsetting, resultatet er likevel nærmere grønt nivå enn rødt nivå
under målsetting, resultatet er nærmere rødt nivå enn grønt nivå
under målsetting

Foreldreundersøkelsen er inndelt i følgende indekser:








Trivsel
Motivasjon
Hjem-skole
Støtte fra lærerne
Læring og utvikling
Arbeidsforhold
Faglig læring









Kvalitet på lekser
Håndtering av mobbing
Informasjon fra skolen
Dialog og medvirkning
Kjennskap og forventninger
Tilbakemeldingskultur
Utviklingssamtalene

2.3.1. Trivsel, motivasjon, hjem-skole, støtte fra lærerne
Nasjonalt
(14-15)

Stavanger
(14-15)

4,7

4,71

Motivasjon

4,36

4,35

Hjem-skole

4,86

4,88

4,6

4,6

Foreldreundersøkelsen
Trivsel

Støtte fra lærerne
Tab.12 Resultater fra foreldreundersøkelsen høsten 2014

Indeksen Trivsel viser foreldrenes opplevelse av sitt barns trivsel på skolen. Motivasjon omhandler
barnets interesse i å lære på skolen, om barnet liker skolearbeidet og fortsetter å jobbe selv om det som
skal læres, er vanskelig.
Hjem-skole er en indeks bestående av utsagn som omhandler de foresattes interesse for det barnet gjør
på skolen, i hvor stor grad de foresatte oppmuntrer barnet i skolearbeidet og forventer at barnet gjør sitt
beste på skolen.
Foresattes opplevelse av om lærerne bryr seg om deres barn, behandler barnet med respekt og har
positive forventninger til barnets læring og utvikling utgjør indeksen Støtte fra lærerne.
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Vurdering


Foreldre tilbakemelder at elevene trives på skolen og at de oppmuntrer barnet til å gjøre sitt
beste på skolen.



En gruppe foreldre opplever at barnet ikke liker skolearbeidet.

Resultatene fra foreldreundesøkelsen viser at de foresatte tilbakemelder at elevene trives på skolen og
har medelever å være med i friminuttene. Elevene er interesserte i å lære, men en mindre gruppe elever
liker ikke skolearbeidet. De foresatte gir uttrykk for at lærerne bryr seg om deres barn og behandler dem
med respekt. En liten gruppe foresatte oppgir at lærerne i mindre grad hjelper barnet til å forstå det som
skal læres.
Elevenes tilbakemeldinger i Elevundersøkelsen og resultatene fra foreldreundersøkelsen viser stor grad
av sammenfall når det gjelder elevenes trivsel, motivasjon for skole og støtte fra lærerne.

2.3.2. Dialog og medvirkning, utviklingssamtalene og informasjon
Foreldreundersøkelsen

Nasjonalt
(14-15)

Stavanger
(14-15)

Dialog og medvirkning

4,49

4,45

Utviklingssamtalene

4,43

4,39

Informasjon fra skolen

4,15

4,22

Tab.13 Resultater fra foreldreundersøkelsen høsten 2014
Dialog og medvirking inneholder spørsmål om foresattes mulighet til innflytelse på læringstilbudet og
måten foreldre blir tatt i mot av kontaktlærere og av skolens ledelse.
Indeksen Utviklingssamtalene tar opp innhold og mulighet for dialog i disse samtalene. De foresatte
blir også spurt om i hvilken grad de opplever at lærerne og de selv følger opp beslutninger som er fattet i
utviklingssamtalen.
Indeksen Informasjon fra skolen viser foresattes tilfredshet med skolens informasjon generelt og om
barnets faglige og sosiale utvikling.

Vurdering


De foresatte opplever god kommunikasjon med skolen og rapporterer at lærerne hører på de
foresatte.



Foreldrene er fornøyd med utviklingssamtalene, men en gruppe foresatte ønsker lengre eller
hyppigere samtaler.

Resultatene fra foreldreundersøkelsen høsten 2014 viser at et stort utvalg av de foresatte opplever at
kommunikasjonen mellom hjem og skole er god. Lærerne viser interesse for de foresattes synspunkter
og følger opp disse. En liten gruppe foresatte opplever at kommunikasjonen med skolen ikke er god nok.
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Foreldre tilbakemelder at de er informert om hva som kan tas opp i utviklingssamtalene og at foreldre,
elev og lærer blir enige om hva som skal følges opp når det gjelder læring og utvikling. De fleste foreldre
rapporterer at de er godt fornøyd med skolens informasjon om barnets faglige utvikling. Noen flere
foreldre er i mindre grad fornøyd med informasjonen de får om barnets sosiale utvikling.
Kommunalstyret for oppvekst vedtok våren 2015 at det i forbindelse med utviklingssamtalene skal være
en skriftlig tilbakemelding til elev/foresatte. Skolene kan benytte maler og skjema som er utarbeidet av
Stavanger kommune, eller andre skjema som skolen og foresatte mener fungerer godt som verktøy for å
gjøre utviklingssamtalene gode.
Når det gjelder lengden på utviklingssamtalene, tilbakemelder en større andel foresatte at de skulle
ønske lengre eller hyppigere samtaler. Mange foreldre opplever også å ha vansker med å møte på
utviklingssamtaler på dagtid. Rådmannen anbefaler skoler som skårer lavt på disse forholdene, å drøfte
eksisterende praksis med FAU for å finne akseptable løsninger for både foreldre og lærere.
Skolenes hjemmesider fungerer godt som informasjonskanal overfor de foresatte. Foreldrene er i noe
mindre grad fornøyde med innholdet på foreldremøtene. Innholdet på foreldremøtene bør drøftes både i
FAU og med klassekontaktene for å sikre at de foresatte opplever møtene som nyttige og informative.

2.3.3. Læring og utvikling, arbeidsforhold, faglig læring og lekser
Nasjonalt
(14-15)

Stavanger
(14-15)

4,21

4,16

Arbeidsforhold

4,0

4,01

Faglig læring

4,3

4,29

4,22

4,26

Foreldreundersøkelsen
Læring og utvikling

Kvalitet på lekser
Tab.14 Resultater fra foreldreundersøkelsen høsten 2014

Læring og utvikling er en indeks som består av spørsmål om i hvilken grad barnet får opplæring i tråd
med evner og forutsetninger i alle fag, om barnet viser positiv faglig utvikling og om barnet får raskt
ekstra støtte, hvis det er behov for det.
Spørsmål om ro, orden og arbeidsinnsats i klassen er samlet under indeksen Arbeidsforhold, mens
Faglig læring omhandler grad av faglige utfordringer, mestring av oppgaver og lærernes evne til å
forklare nytt lærestoff slik at elevene forstår innholdet.
Kvalitet på lekser viser til spørsmål om barnet får lekser som han/hun mestrer, og om lærer sjekker at
leksene er gjort.

Vurdering


De fleste foresatte tilbakemelder at barna får et opplæringstilbud tilpasset deres evner og
forutsetninger.



En større andel foresatte har inntrykk av at et ikke er god nok arbeidsro i timene.
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Resultater fra foreldreundersøkelsen viser at de foresatte rapporterer at deres barn viser en positiv faglig
utvikling. De fleste foreldre opplever at barnet får oppgaver og utfordringer tilpasset evner og
forutsetninger. En liten gruppe foreldre mener at tilpassing av lærestoffet skjer i liten grad.
En større gruppe foresatte mener deres barn ikke får ekstra støtte raskt nok dersom barnet viser faglig
svak utvikling. Dette står i kontrast til Stavanger kommunes målsetting om tidlig innsats. Elevene
kartlegges jevnlig gjennom hele skoleløpet. Elever med svak faglig utvikling skal følges særskilt opp. I
tillegg er det tilsatt regne- og leseveiledere ved alle skoler for å bygge opp skolenes kompetanse innen
disse områdene.
Skolene er imidlertid nødt til å forholde seg til vedtatte økonomiske rammer. Trange budsjettrammer
over tid vil nødvendigvis også føre til omstillinger og i verste fall redusert kvalitet på elevenes
opplæringstilbud.
De foresatte gir uttrykk for at de opplever at elevene synes det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet.
Mens mange foreldre oppgir at de har inntrykk av at det er god arbeidsro i timene, er det en større
gruppe foresatte som mener timene er preget av uro. Resultatet samsvarer med elevenes tilbakemelding
i Elevundersøkelsen, hvor en tredel av elevene oppgir at det er uro i timene.
Indeksen Faglig læring oppnår «gul skåre.» Foreldrene er fornøyd med lærernes måte å gjennomgå og
forklare nytt stoff, men en gruppe foreldre har inntrykk av at deres barn ikke får nok faglige utfordringer
på skolen. Det er stort sammenfall mellom elevenes og de foresattes svar på dette området. Elevene,
både på 7. og 10.trinn, opplever at de stort sett mestrer skolearbeidet. Samtidig finne det elever på
begge årstrinn som ønsker flere faglige utfordringer.
De foresatte rapporterer at de er fornøyde med leksene barna får, og de fleste foreldre har inntrykk av at
lærerne sjekker om leksene er gjort. En liten gruppe foreldre er ikke fornøyd med kvaliteten på leksene
og lærers oppfølging.

2.3.4. Håndtering av mobbing, kjennskap og forventninger,
tilbakemeldingskultur
Foreldreundersøkelsen

Nasjonalt
(14-15)

Stavanger
(14-15)

Håndtering av mobbing

3,93

3,92

Kjennskap og forventninger

3,58

3,52

Tilbakemeldingskultur

4,45

4,46

Tab.15 Resultater fra foreldreundersøkelsen høsten 2014
Mens elevene blir spurt om de opplever mobbing, blir de foresatte i foreldreundersøkelsen spurt om
hvordan de opplever at skolen håndterer mobbing av elever.
Indikatoren Kjennskap og forventning inneholder spørsmål om i hvilken grad de foresatte er gjort
kjent med sine rettigheter og plikter som foreldre, om de er gjort kjent med hva tilpasset opplæring for
deres barn vil si, og hvordan de som foreldre kan fremme klager.
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Tilbakemeldingskultur er en indikator som omhandler foresattes opplevelse av å kunne gi
tilbakemelding til lærerne og skolen uten frykt for at det skal gå ut over deres barn.

Vurdering


En gruppe foresatte tilbakemelder at de ikke er tilfreds med skolens håndtering av mobbing.



En større andel blant de foresatte som ikke er gjort kjent med hvordan man kan fremme klager.

Indikatoren skolens håndtering av mobbing skåres lavt. Selv om mange foreldre er godt tilfreds med
skolens håndtering av mobbing, er det en gruppe foreldre som ikke er førnøyd. Det er også en relativt
stor andel foreldre som har krysset av for «vet ikke».
Mens en stor andel av de foresatte oppgir å ha god kjennskap til rettigheter og plikter i forhold til
lovverket og læreplanen, er det en større gruppe blant de foresatte som ikke er gjort kjent med hvordan
man kan fremme klager. En liten gruppe foreldre er også redd for at negativ tilbakemelding til lærerne
og skolen skal gå ut over deres barn.
Skolenes hjemmesider er etter hvert blitt en viktig viktig informasjonskanal ut mot elevenes foresatte.
for de foresatte. I forbindelse med at hjemmesideløsningen ble oppgradert våren 2015, har
administrasjonen bedt alle skoler legge ut informasjon rettet mot foreldre som omhandler elevenes
rettigheter etter opplæringsloven. Bildet under viser et utsnitt hentet fra Kristianslyst skoles
hjemmesider.
Den enkelte skole må kontinuerlig sørge for å legge til rette for en jevnlig dialog mellom skole og
foreldre/FAU for å finne gode måter å synliggjøre hvilke forventninger skole og hjem bør ha til hverandre
for å støtte opp om det enkelte barns læring og utvikling.
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2.4. Resultater
Om Resultater
Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som
gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet.
I tilstandsrapporten er disse resultatindikatorene tatt med:
 nasjonale prøver på 5., 8. og 9.trinn i lesing
 nasjonale prøver på 5., 8. og 9.trinn i regning
 nasjonale prøver på 5., 8. i engelsk lesing
 standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk
 grunnskolepoeng

2.4.1. Nasjonale prøver lesing 5., 8. og 9. trinn
I rådmannens forslag til Kvalitetsplan for skole – God, bedre, best! 2016-2020 er lese- og
skrivekompetanse ett av tre utviklingsområder. Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad
elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert
i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Fra og med 2014 har Utdanningsdirektoratet valgt å publisere nasjonale prøver på en ny skala. Den vil
gjøre det mulig å sammenlikne resultatene mellom år fra og med høsten 2015. To prøver vil aldri være
nøyaktig like vanskelige og ha det samme faglige innhold. Direktoratet regner om elevenes resultater til
den nye skalaen slik at samme ferdighet i for eksempel regning gis samme verdi, uavhengig av hvilken
versjon av prøven eleven tok.
I tabellene som omhandler de nasjonale prøvene, oppgis gjennomsnittlig poengsum for hver prøve. I
tillegg viser tabellene prosentandel elever med svake, middels og gode leseferdigheter. På barnetrinnet
er elevenes ferdigheter gruppert i tre mestringsnivå, hvor mestringsnivå 3 er det beste. På
ungdomstrinnet er resultatene inndelt i fem nivå, hvor mestringsnivå 5 er det beste.

Målsettinger
Utdanningsdirektoratet besluttet i 2014 å publisere resultatene fra de nasjonale prøvene på en ny
skala som går fra 1–100 poeng. Arbeidet med å beregne nye grenseverdier for de nasjonale
prøvene er ikke ferdigstilt. Grad av resultatoppnåelse er derfor ikke markert med grønn, gul,
oransje eller rød farge i tabellene i dette kapittelet.
I 2014 ligger det nasjonale snittet på den nye skalaen på 50 poeng for prøvene på 5. og 8.trinn og
54 poeng for prøvene på 9.trinn.

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan:
1. finne informasjon
2. forstå og tolke
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold
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Tabell 16 viser Stavangerelevenes prosentvise fordeling i lesing på mestringsnivå 1-3 (5.trinn) og
1-5 (u-trinn). Den siste kollonnen viser gjennomsnittlig poengsum for Stavanger.
Mestrings
nivå 1

Mestrings
nivå 2

Mestrings
nivå 3

5.trinn

18,1%

51,7%

30,2%

8.trinn

7,5%

15,8%

40,7%

23,3%

12,7%

51

9.trinn

4,1%

10,3%

33,9%

28,7%

22,9%

55

Nasjonal leseprøve
Skoleåret 2014-15

Mestrings
nivå 4

Mestrings
nivå 5

Snitt
poeng

51

Tab.16 Nasjonale leseprøver, resultater for Stavanger høsten 2014
I og med at de nasjonale prøvene er publisert i en ny skala, er det ikke relevant å sammenligne
Stavangers gjennomsnittlige resultater for skoleåret 2014-15 med tidligere års resultater.
Tabellen under viser Stavangers gjennomsnittlige poeng for Stavanger, nasjonalt og for utvalgt av ASSSkommuner. Det nasjonale gjennomsnittet på er satt til 50 poeng på 5. og 8.trinn og 54 poeng på 9.trinn.
Tabell 17 viser at Stavangers resultater skoleåret 2014-15 ligger på eller over gjennomsnittet nasjonalt.

Nasjonal leseprøve

Nasjonalt

Bergen

Stavanger

Tromsø

Oslo

Bærum

5.trinn

50

51

51

50

53

53

8.trinn

50

50

51

52

53

54

9.trinn

54

54

55

55

56

58

Skoleåret 2014-15

Tab.17 Gjennomsnittlige poeng, nasjonale leseprøver skoleåret 2014-15
Sammenlignet med storbyene ligger Stavangers resultater skoleåret 2014-15 under resultatene for
Bærum og Oslo. Figur 7 viser at 52 prosent av 9.klassingene i Stavanger hadde gode leseferdigheter
(mestringsnivå 4 + 5). Tilsvarende tall for Oslo og Bærum var henholdsvis 57 og 64 prosent. Bærum har
i underkant av 8 prosent av elevene på 9.trinn med dårlige leseferdigheter (nivå 1+2), mens
prosentandelen i Stavanger og Oslo er 14.

Fig.7 Prosentandel elever fordelt på mestringsnivå 1-5, nasjonal leseprøve 9.trinn 2014-15
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Vurdering


Stavangers resultater på de nasjonale prøvene i lesing ligger på eller over snittet nasjonalt.

Lese- og skrivekompetanse er ett av tre utviklingsområder i rådmannens forslag til Kvalitetsplan for skole
– God, bedre, Best! 2016-2020. Målsettingen er at alle elever i Stavangerskolen skal utvikle lese- og
skrivekompetanse som gir dem et godt grunnlag for videre studier og yrkesliv, og som gjør dem i stand
til å være deltakende samfunnsborgere.
Det har i flere år vært rettet stor oppmerksomhet mot utvikling av elevenes leseferdigheter. Alle skolene
har egne leseveiledere og PPT har et leseteam som bistår skolene med råd og veiledning.
Flere ungdomsskoler har valgt lesing som sitt utviklingsområde i den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i
utvikling.
Stavanger har relativt gode resultater i lesing. Likevel, på bakgrunn av den årelange satsingen på
utvikling av elevenes leseferdigheter, bør det være mulig å bedre Stavangerskolens resultater.
For å sikre best mulige læringsresultater er det viktig at den enkelte skole jevnlig vurderer egne
resultater opp mot gjeldende praksis. I praksis betyr dette blant annet at skolelederne er «tett på» og
følger opp den undervisning som skjer i klasserommet.

2.4.2. Nasjonale prøver regning 5., 8. og 9. trinn
Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for
den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag.
De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder:




tall
måling
statistikk

Prøvene i regning på 5.trinn tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og
dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de:





kan
kan
kan
kan

løse en gitt utfordring
løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner
vurdere om svarene er rimelige
ha effektive strategier for enkel tallregning

Prøvene i regning på ungdomstrinnet tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og
dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at de:





forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring,
kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner
kan vurdere om svarene de får er rimelige
kan vise effektive strategier for enkel tallregning
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Mestrings
nivå 1

Mestrings
nivå 2

Mestrings
nivå 3

5.trinn

16,4%

50,6%

33%

8.trinn

6,8%

19,7%

35,2%

26%

12,4%

52

9.trinn

3,3

13,1%

32,3%

28,9%

22,3%

55

Nasjonal regneprøve
Skoleåret 2014-15

Mestrings
nivå 4

Mestrings
nivå 5

Snitt
poeng

52

Tab.18 Nasjonale regneprøver, resultater for Stavanger skoleåret 2014-15
Tabell 18 viser Stavangerelevenes prosentvise fordeling på mestringsnivå 1-3 (5.trinn) og 1-5 (u-trinn).
Den siste kollonnen viser gjennomsnittlig poengsum for Stavanger.
Det nasjonale gjennomsnittet på regneprøvene er satt til 50 poeng på 5. og 8.trinn og 54 poeng på
9.trinn. Tabell 19 viser resultatene for Stavanger, nasjonalt og et utvalg ASSS-kommuner skoleåret
2014-15. De gjennomsnittlige resultatene for Stavanger ligger over gjennomsnittet nasjonalt på alle
klassetrinn.

Nasjonal regneprøve

Nasjonalt

Bergen

Tromsø

Stavanger

Oslo

Bærum

5.trinn

50

51

49

52

53

53

8.trinn

50

50

52

52

53

55

9.trinn

54

54

55

55

56

58

Skoleåret 2014-15

Tab.19 Gjennomsnittlige poeng, nasjonale regneprøver skoleåret 2014-15
En sammenligning av Stavangers resultater på de nasjonale regneprøvene med utvalgte ASSSkommuner, viser at Stavanger kommer godt ut. Oslo og Bærum oppnår høyeste poengsummer fulgt av
Stavanger og Tromsø.
Figur 8 viser resultater fra den nasjonale regneprøven på 5.trinn for Stavanger, Oslo og Bærum. Figuren
illustrerer prosentandel elever fordelt på de tre mestringsnivåene. I Stavanger har en tredel av elevene
svært gode regneferdigheter, mens en fjerdedel av elevene har et lavt mestringsnivå. Oslo og Bærum har
flere elever med gode regneferdigheter og langt færre elever med lav matematisk kompetanse.

Fig.8 Prosentandel elever fordelt på mestringsnivå 1-3, nasjonal regneprøve 5.trinn 2014-15

Side 37 av 56 - Stavangerskolen 2015 Kvalitets- og utviklingsmelding

Vurdering


Stavangers resultater på de nasjonale regneprøvene ligger over gjennomsnittet nasjonalt på alle
klassetrinn.

Matematisk kompetanse er ett av utviklingsområdene i rådmannens forslag til Kvalitetsplan for skole –
God, bedre, best! 2016-2020. Elevene i Stavangerskolen skal utvikle matematisk kompetanse for videre
utdanning, arbeidsliv og fritid.
Stavanger har oppnådd gode resultater på de nasjonale regneprøvene de siste årene – godt over
gjennomsnittet nasjonalt. I 2013 ble det opprettet regneveiledere ved alle skolene i Stavanger. Samtidig
har lærerne, både på barne- og ungdomstrinnet, fått tilbud om etterutdanning i matematikk.
Matematikk skal både være praktisk og oppleves som nyttig. De folkevalgte har være opptatt av at
personlig økonomi blir satt på dagsorden. Administrasjonen har derfor tilbudt kurs for lærere på
ungdomstrinnet med dette som tema. Nylig er det også utviklet et nettbasert undervisningsopplegg om
personlig økonomi rettet mot elever.
Regjeringen offentliggjorde i august 2015 en ny realfagstrategi, Tett på realfag, for 2015 -2019.
Strategien retter seg spesielt mot barnehagen og skolen, og alle barn og unge skal være "tett på"
matematikk, naturfag og teknologi. Målsettingen er at barn og unge skal forbedre sin kompetanse i
realfag. Andelen barn og unge på lavt nivå i realfag skal reduseres, mens andelen høyt presterende
elever skal økes.

2.4.3. Nasjonale prøver engelsk 5. og 8.trinn
Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene på 5. trinn er
knyttet til disse ferdighetene:






finne informasjon
forstå hovedinnholdet i enkle tekster
forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid
forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre

Oppgavene for ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene:






finne informasjon
forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere
beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper

Tabell 20 viser prosentvis fordeling på mestringsnivå 1-3 (5.trinn) og 1-5 (8.trinn) på den nasjonale
prøven i engelsk lesing. Den siste kollonnen viser gjennomsnittlig poengsum for Stavanger.
Som for de øvrige nasjonale prøvene, er det nasjonale gjennomsnittet satt til 50 poeng på 5. og 8.trinn.
Det avholdes ikke nasjonal prøve i engelsk på 9.trinn.
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Mestrings
nivå 1

Mestrings
nivå 2

Mestrings
nivå 3

5.trinn

17,5%

47,6%

34,8%

8.trinn

5,7%

12,1%

41,8%

Nasjonal prøve, engelsk
Skoleåret 2014-15

Mestrings
nivå 4

Mestrings
nivå 5

Snitt
poeng

53
22,6%

17,7%

53

Tab.20 Nasjonale prøve i engelsk, resultater for Stavanger høsten 2014
Tabell 21 viser resultatene på de nasjonale prøvene i engelsk lesing for Stavanger, nasjonalt og et utvalg
ASSS-kommuner skoleåret 2014-15. De gjennomsnittlige resultatene for Stavanger ligger langt over
gjennomsnittet nasjonalt på alle klassetrinn. Stavangers gjennomsnittlige resultater på 5.trinn ligger på
samme nivå som Bærum og Oslo. Også på 8.trinn oppnår Stavanger svært gode resultater.

Nasjonal prøve engelsk

Nasjonalt

Bergen

Tromsø

Stavanger

Oslo

Bærum

5.trinn

50

51

50

53

53

53

8.trinn

50

51

52

53

53

55

Skoleåret 2014-15

Tab.21 Gjennomsnittlige poeng, nasjonale prøver i engelsk skoleåret 2014-15
18 prosent av 8.klassingene i Stavanger har lave leseferdigheter i engelsk. Tilsvarende tall nasjonalt er
31 prosent. I Oslo og Bærum har henholdsvis 21 og 13 prosent av elevene lav resultatoppnåelse
(mestringsnivå 1+2). 41 prosent av Stavangerelevene har svært gode ferdigheter i engelsk
(mestringsnivå 4+5).

Fig.9 Prosentandel elever fordelt på mestringsnivå 1-5, nasjonal prøve i engelsk 8.trinn 2014-15

Vurdering


Stavanger oppnår svært gode resultater på de nasjonale prøvene i engelsk lesing.

Resultatene fra de nasjonale prøvene i engelsk har i flere år vist at elevene i Stavanger har gode
grunnleggende ferdigheter i faget. Gode språkferdigheter er viktig både i utdanningssammenheng, i
arbeid og på fritid.
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Stavanger kommune ønsker å gi elever med akademisk talent tilpasset opplæring. Som en ny modell i
dette arbeidet er det inngått et samarbeid med Guidecompaniet hvor elever med akademisk talent
innenfor språk får anledning til å være med en guide på jobb. Dette er en spennende måte å gi god
språklæring og elevene får kjennskap til guideyrket. Turister som kommer til Stavanger, får mulighet til å
treffe flotte ungdommer som kan fortelle om hvordan det er å være ung i Stavanger på tysk, fransk,
spansk og engelsk. Skoledagene med språkpraksis prøves i første omgang ut med elever fra 9. og 10.
trinn fra to ungdomsskoler. Det er ønskelig å fortsette og videreutvikle samarbeidet som gir elvene en
variasjon i opplæringen.

2.4.4. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk
Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget.
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren:







1
2
3
4
5
6

uttrykker
uttrykker
uttrykker
uttrykker
uttrykker
uttrykker

at
at
at
at
at
at

eleven
eleven
eleven
eleven
eleven
eleven

har
har
har
har
har
har

svært lav kompetanse i faget
lav kompetanse i faget
nokså god kompetanse i faget
god kompetanse i faget
meget god kompetanse i faget
svært god kompetanse i faget

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt.

Lokale mål
Det er fastsatt grenseverdier for 10. trinnets standpunktkarakterer. Grad av resultatoppnåelse markeres i
tabellene med grønn, gul, oransje eller rød farge. Conexus/Læringslabens beregningsmetoder for
fastsetting av grenseverdier er lagt til grunn.
eng./norsk
4,2 – 6,0
3,8 – 4,1
3,4 – 3,7
1,0 - 3,3

matematikk
3,9 – 6,0
3,5 – 3,8
3,1 – 3,4
1,0 – 3,0

Standpunktkarakterer

Grønn =
Gul+ =
Oransje
Rød =

2010-11

over målsetting
under målsetting, resultatet er likevel nærmere grønt nivå enn rødt nivå
under målsetting, resultatet er nærmere rødt nivå enn grønt nivå
under målsetting

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Engelsk skriftlig

4,0

4,0

4,1

4,1

4,0

Matematikk

3,5

3,6

3,7

3,6

3,6

Norsk hovedmål

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

Tab.22 Standpunktkarakterer Stavanger kommune 10.trinn, 2010-11 – 2014-15
Stavangers gjennomsnittlige standpunktkarakterer på 10.trinn i engelsk, matematikk og norsk hovedmål
2014 avviker lite fra tidligere års resultater. I forhold til de grenseverdier som er satt, ligger resultatene
noe under målsetting.
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Standpunktkarakterer

Tromsø

Oslo

Stavanger

Bergen

Bærum

Engelsk skriftlig

4,0

4,0

4,0

4,1

4,3

Matematikk

3,4

3,5

3,6

3,6

3,8

Norsk hovedmål

3,9

3,8

3,9

4,0

4,1

Tab.23 Utvalg av ASSS-kommuner, standpunktkarakterer 2014-15
Tabell 23 viser standpunktkarakterer for elevene på 10.trinn for et utvalg storbyer skoleåret 2014-15.
Bærums karakterresultater ligger over de øvrige storbyene. Stavanger hevder seg godt sammenlignet
med de største storbyene. Stavangers resultater ligger imidlertid kun 0,1 poeng over snittet nasjonalt.
Landsgjennomsnittet er 3,9 poeng i engelsk skriftlig, 3,5 poeng i matematikk og 3,8 norsk hovedmål.
Eksamensresultatene i matematikk skriftlig, våren 2015, viser en variasjon på 0,8 karakterpoeng mellom
Bærum og Tromsø. I norsk hovedmål skriftlig er variasjon kommunene i mellom på kun 0,1
karakterpoeng.

Fig.10 Gjennomsnittlige eksamensresultater våren 2015 for et utvalg ASSS-kommuner

Vurdering



Eksamensresultatene for Stavanger kommune våren 2015 ligger over gjennomssnittet blant
storbykommunene og over snittet nasjonalt.
Stavangers gjennomsittlige standpunktkarakterer på 10.trinn ligger noe under ønsket målsetting.

For å sikre best mulig vurderingskompetanse på skolenivå, gjennomfører Stavanger kommune årlig egne
kurs i vurdering for alle lærere på 10. årstrinn.
Eksamens- og standpunktkarakterer er elevenes utbytte av 10 års grunnskoleopplæring og danner
grunnlaget for videre skolegang, studier og yrkesliv. Stavanger har et systemsamarbeid med
fylkeskommunen slik at det er mulig å følge elevenes skoleløp i videregående opplæring.
Stavangerelevene oppnår jevnt over gode karakterresultater. Det er likevel grunn til å vurdere om
elevenes faglige prestasjoner kan løftes til et høyere nivå. En OECD-rapport om Equity in Education
(2005) pekte på mulig understimulering av elever i norske skoler. Elevene ble ikke tilstrekkelig utfordret
og forventningene til elevene var ikke høye nok.
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Resultater fra Elevundersøkelsen viser at en del elever føler de ikke får nok faglige utfordringer på
skolen. Samtidig opplever lærere at en del elever gir fort opp når de møter utfordringer. Lærerne må
derfor søke å tilrettelegge opplæringen slik at både faglig flinke elever og elever som sliter, opplever
mestring og lyst til å lære. Skolen er avhengig av aktiv foreldrestøtte knyttet til elevenes læring og
motivasjon. De foresatte må være med å understøtte at læring krever innsats, arbeid og vilje.

2.4.5. Grunnskolepoeng
Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer.
Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som
summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10.
Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for
eleven.Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt.

Lokale mål
Det er fastsatt grenseverdier for grunnskolepoeng. Grad av resultatoppnåelse markeres i tabellene
med grønn, gul, oransje eller rød farge.
42 poeng eller mer
40 – 41,9 poeng
38 – 39,9 poeng
0 – 37,9 poeng

Grønn =
Gul =
Oransje=
Rød =

over målsetting
under målsetting, resultatet er likevel nærmere grønt nivå enn rødt nivå
under målsetting, resultatet er nærmere rødt nivå enn grønt nivå
under målsetting

Grunnskolepoengsum

09-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

Stavanger

40,34

39,76

39,96

40,59

41,14

41,54

Tab.24 Grunnskolepoeng, Stavanger kommune 2009-10 – 2014-15

Fig.11 Grunnskolepoeng for skoleårene 2006-07 til 2014-15, Stavanger og nasjonalt
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Tabell 24 og figur 11 viser Stavanger kommunes grunnskolepoengsum for hvert av skoleårene fra 200910 til 2014-15. Det har vært en markert økning på 1,5 poeng fra 2010-11 til våren 2015. Også på
nasjonalt nivå har grunnskolepoengsummen økt.
Sammenlignet med gjennomsnittet nasjonalt og utvalgte storbyer, har Stavanger høy
grunnskolepoengsum. Bærum har høyest grunnskolepoengsum - 2 poeng høyere enn Stavanger.
Stavangers poengsum ligger 0,7 poeng over Oslo og 0,9 poeng over snittet nasjonalt.

Fig.12 Gjennomsnittlige grunnskolepoeng skoleåret 2014-15 for et utvalg ASSS-kommuner

Vurdering


Stavanger har en markert økning i gjennomsnittlig grunnskolepoengsum de siste seks
skoleårene.

Stavangerelevenes gjennomsnittlige grunnskolepoengsum har gradvis økt fra skoleåret 2010-11 fram til
våren 2015. Det finnes trolig ulike årsaksforklaringer til denne økningen. Blant annet har
skoleadministrasjonen i denne perioden årlig avholdt egne vurderingskurs for lærere på 10.trinn. Dette
for å sikre en mest mulig ensartet karaktersetting.
Et av fokusområdene i Stavanger kommunes Kvalitetsplan for skole 2011 – 2015 er Vurdering for
utvikling. Skolenes arbeid med dette fokusområdet har bygget vurderingskompetanse blant lærerne.
Læreplanverkets ulike fagplaner vektlegger også kompetansenivå – og hva som kreves av kunnskaper,
ferdigheter og holdninger hos eleven for å oppnå ønsket kompetanse.
En medvirkende årsak til økningen av gjennomsnittlige grunnskolepoeng våren 2015, både nasjonalt og
for Stavanger, var at karakterer i valgfagene nå inngår i grunnskolepoengsummen. Elevenes
gjennomsnittlige karakterer i valgfagene forklarer likevel ikke hele økningen.
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2.5. Gjennomføring
Om Gjennomføring
Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring.
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet.

2.5.1. Overgangen fra grunnskole til VGO
Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra
grunnskolen.

Fig.13 Andel elever i VGO samme år som avsluttet grunnskole, Stavanger kommune 2010 – 2014

Fig.14 Andel elever i VGO samme år som avsluttet grunnskole for et utvalg storbyer 2014
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I 2013 var prosentandelen elever fra Stavanger som startet opp i videregående opplæring (VGO) etter
avsluttet ungdomsskole 96,8 prosent. Høsten 2014 er prosentandelen økt til 98. Det er ulike årsaker til at
elever ikke begynner i VGO. Flytting, oppstart i arbeid eller sykdom er kjente årsaker til at noen elever
ikke begynner. Det er også en noe økende tendens til at innvandrerelever tar mot tilbud om et ekstra år
med grunnskoleopplæring før de begynner i VGO.
En sammenligning med et utvalgt storbyer, viser at Oslo har lavest prosentandel elever som fortsetter i
VGO rett fra grunnskolen, mens Bærum og Tromsø har flest elever som fortsetter i VGO. Stavanger ligger
på samme nivå som snittet nasjonalt.

Vurdering


98 prosent av grunnskoleelevene i Stavanger fortsatte høsten 2014 i videregående opplæring.

Like viktig som å øke andelen som begynner på VGO, er det å øke antallet elever som fullfører. Det første
kullet elever som fikk tilbud om intensivopplæring gjennom Ny GIV-prosjektet5 hadde ved skoleslutt 2014
alder til å ha gjennomført 3-årig videregående opplæring. Stavanger hadde for dette første NyGIV-kullet
lavere gjennomføringstall i VGO enn flere andre kommuner. Samtidig har Stavanger kommune høyere
andel NyGIV elever som søkte seg inn på studiespesialiserende studieretning. Fylkeskommunen vurderer
at det kan være en sammenheng mellom disse faktorene. Erfaring viser at svært mange elever med et
karaktersnitt under 3 vil streve med å gjennomføre studiespesialiserende studieretning, selv om de har
fått intensivopplæring i grunnleggende ferdigheter i fag.
På yrkesfag ser gjennomføringstallene langt bedre ut. Yrkesopplæring er et fireårig løp. De første NyGIVelevene var tidligst klare til å ta fagbrev våren 2015. Fylkeskommunen vurderer at elever som søker seg
inn på yrkesfag, vil ha større utbytte av intensivopplæringen.
Fra 2014 inngikk Ny GIV-satsingen i skolenes ordinære drift. Elevuttaket gjøres felles for skolene, og
elever i målgruppen får tilbud om intensivopplæring i løpet av siste halvår i 10.klasse på sin
hjemmeskole/nærskole.
Rådgivingstjenesten og samarbeidet med foresatte er viktig for å gi elever god veiledning ved innsøking
til VGO.

5

I Ny GIV-prosjektet har utvalgte elever på 10.trinn fått intensivopplæring i lesing, skriving og regning for å lette
overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole. Elevene følges videre opp i VGO.
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2.6. Skolefritidstilbudet
Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Utgangspunktet skal være
barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Barna skal gis omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal
gis gode utviklingskår

2.6.1. Antall barn og ansatte i SFO
Antall barn
Indikatoren opplyser om antall barn i SFO fordelt på årstrinn per 1. oktober det aktuelle skoleåret.
Antall barn i SFO
pr. 1.oktober 2014

1.
årstrinn
1448

2.
årstrinn
1363

3.
årstrinn
1211

4.
årstrinn
708

5.-7.
årstrinn
26

SUM
1.-7.
4756

Tab.25 Antall barn i SFO pr. 1. oktober 2014, Stavanger
Av de 4 756 barna som gikk i SFO høsten 2014, hadde 3 800 barn (80 prosent) hel plass.
Funksjonshemmede elever har rett til et SFO-tilbud også på 5.-7.trinn. I Stavanger gis alle
funksjonshemmede elever et SFO-tilbud fra 1.-10.trinn. I tillegg er det opprettet et sommer-SFO tilbud i
juli måned for denne elevgruppen.
Antall barn i SFO
pr. 1.oktober

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

4366

4374

4493

4744

4756

Tab.26 Antall barn i SFO høsten 2010 – høsten 2014, Stavanger

Antall barn med plass i SFO har økt de siste fem årene. En av årsakene er at flere elever på 3. og 4.trinn
benytter seg av SFO-tilbudet. Tall fra GSI6 viser at 91 prosent av elevene på 1. årstrinn hadde plass i
SFO høsten 2014. Til sammenligning var andelen 1.klassinger i Bærum med plass i SFO 95 prosent,
mens 85 prosent av 1.klassingene i Oslo gikk i SFO.

6

GSI= Grunnskolens informasjonssystem
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Antall ansatte
Antall ansatte er registrert uavhengig av stillingsprosent.
Bemanning og årsverk

Menn

Kvinner

Sum

Personale med godkjent lærer- eller
førskolelærerutdanning

8

21

29

Personale med fagbrev i barne- og
ungdomsarbeiderfaget

12

86

98

Personale med annen kompetanse

74

272

346

Sum bemanning og årsverk

94

379

473

Tab.27 Bemanning pr. 1. oktober 2014, Stavanger
Tabell 27 viser at i overkant av 470 ansatte hadde sitt arbeid knyttet til skolefritidstilbudet. En del av de
ansatte har deltidsstillinger, mens andre har 100 prosent stilling ved å kombinere jobb i SFO med jobb i
undervisningsdelen.

Vurdering




90 prosent av elevene på 1. trinn har plass i SFO.
20 prosent av de ansatte i SFO er menn.
Antall ansatte med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget har økt fra 80 i 2011 til 98 høsten
2014.

I Stavanger benytter svært mange av elevene på småskoletrinnet seg av skolefritidstilbudet. Blant
storbyene er det bare Bærum som har en høyere prosentandel elever i SFO.
Stavanger kommune har i flere år gitt ufaglærte assistenter i barnehage, skole og SFO tilbud om å ta
fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Ordningen er svært populær og bidrar til økt formell
kompetanse i SFO. Antall ansatte i SFO med fagbrev har økt fra 80 i 2010 til 98 høsten 2014.
Rådmannen har som siktemål å fortsatt tilby assistenter å ta fagbrev for å styrke den enkeltes og
skolenes kompetanse.
Det er bruk for allsidig kompetanse i skole og SFO. Det er derfor viktig at SFO-ansatte inkluderes med
sine er faringer i planlegging og evaluering.
For mange skoler er det en utfordring å tilby ansatte i SFO hele stillinger. I en del tilfeller løses dette ved
å kombinere stilling i SFO med arbeid i undervisningsdelen. Imidlertid er det ved skolestart høsten 2015
overtallighet av assistenter i Stavanger.
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2.6.2. Foreldretilfredshet med SFO
Stavanger kommune har fram til nå årlig gjennomført en egen foreldreundersøkelse blant foresatte med
barn i SFO. Hensikten med undersøkelsen er å få tilbakemeldt de foresattes grad av tilfredshet med
elevenes skolefritidstilbud. Resultatene bruke i forbedringsarbeidet både på den enkelte skole og på
kommunenivå.
Høsten 2014 ble spørreundersøkelsen sendt ut til 1550 foreldre. I underkant av 1100 foresatte besvarte
spørreskjemaet. Dette gir en svarprosent på 69, en nedgang på 7 prosent fra året før.
Fra skoleåret 2015-16 har Stavanger kommune som målsetting å bruke Utdanningsdirektoratets
nettbaserte foreldreundersøkelse. Dette som en del av kommunens omstillings- og effektiviseringstiltak.
Utdanningsdirektoratet har utarbeidet egne sett med spørsmål om foresattes tilfredshet med SFO-tilbudet
i sin undersøkelse. Spørsmålene i foreldreundersøkelsen er ment å speile fokusområdene i rådmannens
forslag til Kvalitetsplan for SFO 2016 - 2020.Ved overgang til den nasjonale foreldreundersøkelsen vil det
være mulig å sammenligne resultater for Stavanger samlet med gjennomsnittlige resultater nasjonalt.
I dette kapittelet presenteres ulike indekser fra Foreldreundersøkelsen - SFO. Disse er gruppert og samlet
under følgende to overskrifter: Trivsel og samarbeid med hjem og Aktivitetstilbud og fysisk miljø

Målsettinger
Resultater fra Foreldreundersøkelsen-SFO presenteres på en skala fra 1–100. Høy verdi betyr positivt resultat.
For hver indeks er det satt grenseverdier. Grad av resultatoppnåelse markeres i tabellene med grønn, gul eller
rød farge.
75 – 100 poeng
60 – 74,9 poeng
1 – 59,9 poeng

Grønn=
Gul =
Rød =

over målsetting
under målsetting
under akseptabelt nivå

Trivsel og samarbeid med hjem
Indeksen Trivsel viser foresattes opplevelse av barnet trivsel i SFO, og i hvor stor grad de foresatte
opplever SFO som et trygt sted å være.
Relasjon voksen- barn viser foresattes opplevelse av sine barns forhold til de ansatte, og om de ansatte
er opptatt av det enkelte barn.
Indeksen Samarbeid med hjem omhandler foresattes tilfredshet med den informasjon som gis om SFOtilbudet og kommunikasjonen mellom de foresatte og ansatte på SFO.
Trivsel

Relasjon barn – voksen

Samarbeid med hjem

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

80

80

81

78

77

79

75

77

71

Tab.28 Resultater fra Foreldreundersøkelsen-SFO 2012 – 2014
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Vurdering



Foresatte opplever at barna trives i SFO og har gode relasjoner til de ansatte.
Indeksen Samarbeid med hjem har markert lavere skåre høsten 2014 enn foregående skoleår.

Resultatene fra de tre siste års foreldreundersøkelser viser at barna trives i SFO og har gode relasjoner til
de ansatte. De gjennomsnittlige skårene på disse to områdene ligger godt over målsettingen på 75
poeng.
Indeksen Samarbeid med hjem skårer under målsetting høsten 2014. Resultatet ligger markert lavere
enn de to foregående skoleårene. Det er særlig spørsmålet om i hvor stor grad de foresatte får beskjeder
og meldinger fra SFO om sitt barn, som trekker resultatet ned. Årsaken bunner trolig i en omformulering
av utsagnet de foresatte skulle ta stilling til i undersøkelsen i 2014.
Utsagn 2013: Ved behov får du får beskjeder og meldinger om ditt barn (75 poeng)
Utsagn 2014: Du får beskjeder og meldinger om ditt barn (63 poeng)
Skoler med lav måloppnåelse bør uansett drøfte resultatene med foreldregruppen for å sikre rutiner som
ivaretar en god dialog med de foresatte.

Aktivitetstilbud og fysisk miljø
Indeksen Aktivitetstilbud inneholder spørsmål om SFO legger til rette for et variert aktivitetstilbud, variert
fri lek og bruker nærmiljøet aktivt.
Indikatoren Tilrettelegging for måltider viser foresattes tilfredshet med tilrettelegging for enkle måltider i
SFO.Indeksen Fysisk miljø viser foresattes tilfredshet med de lokalene SFO benytter og kvaliteten på
uteområdene.
Aktivitetstilbud

Tilrettelegging for
måltider

Fysisk miljø

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

80

80

81

78

77

79

72

72

71

Tab.29 Resultater fra Foreldreundersøkelsen-SFO 2012 - 2014

Vurdering




Foresatte opplever at barna møter et variert tilbud av aktiviteter på SFO
Mange foresatte er jevnt over fornøyd med det mattilbudet som gis på SFO. Likevel er det enkelte
skoler som oppnår en skåre langt under målsetting.
Mange foresatte opplever at inne- og/eller utemiljøet ikke er tilfredsstillende nok.

Indeksen Aktivitetstilbud oppnår en høy gjennomsnittlig skåre både høsten 2014 og de foregående
skoleårene. De foresatte opplever at skolene er flinke til å tilrettelegge for et bredt utvalg aktiviteter
for barna på SFO. I de senere årene har det vært en økning av barn på 3. og 4. trinn som benyttet
seg av SFO-tilbudet. Mange skoler legger derfor til rette for aktiviteter som spesielt retter seg mot
denne elevgruppen.
Mens foresatte ved et flertall av skolene er svært fornøyde med det mattilbudet som gis til barna, er
andre foreldre mindre tilfredse med skolens tilrettelegging for måltider i SFO. Det kan være flere
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årsaker til dette. Kun to skoler har egne lokaler til SFO. Mange av skolene mangler også egnede
kjøkkenfasiliteter. Dette kan i enkelte tilfeller medføre utfordringer for de ansatte med tanke på
gjennomføring av aktiviteter både inne og ute.
Foresatte skårer skolenes inne- og uteområder noe under målsetting. Stavanger kommune har i en
årrekke prioritert rehabilitering av eksisterende skolebygg. Likevel har fremdeles flere av skolene
behov for både oppgraderinger og utbygging for å tilfredsstille dagens krav til skoleanlegg.
I Handlings- og økonomiplanen settes det settes årlig av midler til oppgradering av skolenes
uteområder. Målsettingen er at skoleanleggene skal fungere som attraktive lekeområder i skoletiden
og som nærmiljøanlegg for barn og unge i bydelen på ettermiddags- og kveldstid.
Aller mest fornøyd er de foresatte med SFOs åpningstider. Dette gjelder både på ordinære skoledager
og på undervisningsfrie dager.
De foresatte er minst fornøyd med prisnivået for en SFO-plass. Gjennomsnittlig skåre er 40 poeng på
en skala fra 1-100.
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3. System for kvalitetsvurdering og
skoleutvikling
Forskrift til opplæringsloven forplikter den enkelte skole til jevnlig å vurdere i hvilken grad
elevenes opplæringstilbud medvirker til å nå de målsettingene som er fastsatt i læreplanverket.
Skoleeier har ansvar for å påse at den skolebaserte vurderingen blir gjennomført i samsvar med
forskriften. Dette innebærer blant annet at skoleeier skal ha systemer for innhenting av
opplysninger som trengs for å vurdere tilstanden og utviklingen innenfor opplæringen.
Begrepet kvalitet har ulike dimensjoner. Stavanger kommune legger vekt på at kvalitetsbegrepet
både innbefatter elevresultater som karakterer og nasjonale prøveresultater, og elevenes og
foresattes opplevelse av skolen og opplæringstilbudet.
Skolenes forskjellighet gjør at skolene i Stavanger velger ulike innfallsvinkler og satsingsområder i
utviklingen av læringsmiljøet. Læringsmiljøet defineres i denne sammenheng som hele skolens
virksomhet.
Til hjelp for skolene i den stadig pågående prosessen mot” den gode skole,” gjennomføres det årlig
nasjonale prøver og en rekke kartlegginger, elev- og foreldreundersøkelser i Stavangerskolen.
Resultater er tenkt både i forhold til veiledning og utvikling av enkeltelever, men danner samtidig
grunnlag for utvikling av skolen som en lærende organisasjon. Dette innebærer ikke nødvendigvis
at skolen skal tilegne seg mer kunnskap, men at de ansatte på den enkelte skole i større grad
nyttiggjør seg den kunnskapen som allerede finnes, som grunnlag for en bedre opplæring for
eleven.

3.1. Kvalitetsvurdering og skoleutvikling
Systemet for kvalitetsvurdering og skoleutvikling av Stavangerskolen bygger på:

Ståstedsanalysen
Ståstedsanalysen.no er et nettbasert verktøy som er utviklet av Utdanningsdirektoratet.
Ståstedsanalysen skal bidra til gode refleksjonsprosesser og er et hjelpemiddel for skol ebasert
vurdering. Den skal hjelpe skolelederne til å prioritere skolens utviklingsområder. Samtidig skal
arbeidet med analysen føre til profesjonsutvikling for skolens personale. Dette krever at personalet
er involvert i alle fasene i arbeidet. Rektor har ansvar for å legge til rette for prosessen og for å
involvere skoleeier. Vurderingsprosessen og det videre utviklingsarbeidet har som mål å føre til økt
læringsutbytte og bedre læringsmiljø for skolens elever.
Stavanger kommune har også utviklet en tilpasset Ståstedsanalyse for skoler med særskilte tilrettelagte
opplæringstilbud.

Dialogmøtet
Dialogmøtet er en oppfølgende samtale mellom skole og skoleeier. Samtalen tar utgangspunkt i
drøftinger og prioriteringer som har fremkommet i forbindelse med skolens arbeid med Ståstedsanalysen.
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Fra skolen deltar skolens ledelse, representanter for de ansatte, foreldrerepresentant(er) og gjerne
elevrepresentanter. PPT deltar også på disse møtene.
Et mål med Dialogen er at Oppvekst og levekår skal få innblikk i skolens hverdag og praksis.
Samtidig er det ønskelig at Dialogen også skal føre til at skolen får bekreftelse og støtte på «god
praksis», samt at eksisterende praksis blir utfordret.

Avtale om oppfølging
I etterkant av hver Dialogsamtale lages det en kort, skriftlig avtale om oppfølging innenfor de
områder skolen ønsker å videreutvikle. Avtalen legges fram for skolens driftsstyre.

Stavanger kommune har utarbeidet en plan for gjennomføring av Ståstedsanalysen som innebærer at
hver skole gjennomfører denne hvert tredje år. Skolen bruker de mellomliggende årene til å følge opp de
utviklingsområder som fremkommer i Avtale om oppfølging.
Skoler med avdelinger for særskilt tilrettelagte opplæringstilbud har hittil ikke hatt gode hjelpemiddel for
vurdering av disse avdelingenes opplæringstilbud. Fra 2015 vil skolene kunne ta i bruk en tilpasset
versjon av Utdanningsdirektoratets Ståstedsanalyse, utviklet av en gruppe skoleledere PPT og Oppvekst
og levekår.

Skolesjefens ledersamtale
Skolens oppfølgingsavtale inngår som ett av punktene i skolesjefens ledersamtale med den enkelte
rektor.

3.2. Årlig tilstandsrapport
Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i
opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007–2008) Kvalitet i skolen fremheves viktigheten av at
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten
på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte.
Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og
læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. bystyret.
Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har
fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i
grunnopplæringen. Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi
grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene.
I Stavanger har Kvalitets- og utviklingsmeldingen vært gjenstand for årlig behandling i bystyret siden den
første meldingen ble skrevet i 2008. De folkevalgte har gitt innspill til en rekke oppfølgende tiltak på
kommunenivå med utgangspunkt i resultater fra kartlegginger, foreldre- og elevundersøkelser, analyser
og vurderinger i meldingen.

3.3. Fortløpende oppfølging av resultater
Stavanger kommune forventer at skolelederne utarbeider et lokalt tilpasset system for kvalitetsvurdering
for sin skole. Systemet skal inneholde en oversikt over hvilke foreldre- og elevundersøkelser,
kartlegginger etc. som avholdes, og tidspunkt for gjennomføring. Videre, hvem som har ansvar for
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gjennomføring og oppfølging, og hvem som skal informeres om resultater og involveres i drøfting av
resultater.
For innhenting av opplysninger som trengs for å vurdere tilstanden og utviklingen innenfor innlæringen,
har skolene i Stavanger tilgang til ulike nettbaserte verktøy. Noen av disse programmene er primært
utformet som analyseverktøy for skolelederne. Andre nettløsninger som Skoleporten og
Stavangerskolen.no, er tilgjengelige for foresatte og andre med interesse for skole og utdanning.
Under følger en kort beskrivelse av ulike systemer som brukes for registrering, publisering, analyse
og oppfølging av resultater.
Skoleporten
Skoleporten er et verktøy for vurdering av kvalitet i grunnopplæringen. Målet med Skoleporten er at
skoler, skoleeiere, foresatte, elever og andre interesserte skal få tilgang til relevante og pålitelige
nøkkeltall for grunnopplæringen.
Stavangerskolen.no
Nettstedet ble i sin tid vedtatt opprettet av kommunalstyret for oppvekst. Hensikten er blant annet å
gi driftsstyrer og foreldre som ønsker å holde seg orienterte om kvalitetsutviklingen ved sin skole,
tilgang til gjennomsnittlige resultatene for Stavanger samlet og resultater for hver av skolene i Stavanger
kommune.
Den enkelte skole publiserer også resultater fra nasjonale prøver, elev- og foreldreundersøkelser på
skolens hjemmesider.
Vokal
Vokal er en nettbasert løsning som samler og sammenstiller vurdering og kartlegging.
Læreren får et enkelt og brukervennlig system som effektiviserer håndteringen av kartleggingsprøver og
kartleggingsverktøy. Skoleledelsen får standardisert skolens arbeid med kartlegging, og kan bistå
lærerne i gjennomføringen og oppfølging av hver enkelt elev.
Skoleeier kan ta ut status på gjennomføring og se aggregerte resultater på skolenivå og for hele
kommunen.
PAS
Prøveadministrasjonssystemet (PAS) er et innregistreringssystem for eksamener, nasjonale prøver og
kartleggingsprøver for grunnskolen og videregående opplæring.
Utdanningsdirektoratet har utviklet en analyserapport i PAS som inneholder alle resultater fra siste
gjennomføring av nasjonale prøver.
1310.no
1310.no er en nettbasert løsning som hjelper skoleeiere å oppfylle kravet til et forsvarlig system,
opplæringsloven §13-10. Programmet inneholder et ferdig årshjul med gjøremål som er lenket opp mot
aktuell paragraf i opplæringsloven. Skoleeier kan ta ut status på gjennomføring og se resultater for de
enkelte skolene.
PULS
PULS er skoleeiers og skoleledelsens verktøy for kvalitetsvurdering og skoleutvikling. Hensikten med
PULS er å styrke skolenes kapasitet gjennom å bruke vurderingsinformasjon på måter som skaper
kollektiv innsikt og engasjement. PULS er både et analyseverktøy og et prosessverktøy.
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4. Oppsummering og vurdering
Kvalitets- og utviklingsmeldingen gir en god oversikt over tilstanden i Stavangerskolen pr. oktober 2015.
Opplæringsloven stiller krav om at innholdet i meldingen skal omhandle både læringsresultater,
læringsmiljø og frafall.
Stavangerelevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk og sluttvurderingen til eksamen, viser at våre
elever skårer på eller over snittet nasjonalt. Resultatene viser også at Stavanger ligger god an
sammenlignet med andre storbyer.
På området læringsmiljø og mobbing må det arbeides kontinuerlig og systematisk både på skolenivå og
på skoleeiernivå. Dette for på en enda bedre måte å kunne ivareta et godt læringsmiljø. Samtidig må det
gode arbeidet med trivsel videreføres.
Resultater som fremkommer i kvalitets- og utviklingsmeldingen, vil danne grunnlag for nødvendige
prioriteringer i forbindelse med videre forbedringsarbeid. Det vil derfor være viktig at de nye
kvalitetsplanene for skole og SFO ivaretar utfordringer som fremkommer i meldingen.
For rådmannen har det vært viktig at satsingsområdet «Medborgerkompetanse og sosialt medansvar»,
både i kvalitetsplan for skole og i kvalitetsplan for SFO, blir omsatt til konkrete læringsmiljøtiltak på hver
enkelt skole. Ulike tiltak skal, samlet sett, medvirke til økt bevissthet om det ansvar den enkelte og
gruppa/klassen/skolen har for læringsmiljøet.
De to andre utviklingsområdene i den nye kvalitetsplanen for Stavangerskolen, Lese –og
skrivekompetanse og Matematisk kompetanse, vil ivareta faglige utviklingsområder hos elevene.
Innføring av nye tiltak må bygge på evalueringer, som i denne saken betyr resultater i kvalitets- og
utviklingsmeldingen. Samtidig er det viktig at Stavangerskolen opplever en god balanse mellom
nytenking, videreføring og foredling.
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