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Tilstandsrapporten for grunnskolen 2017/2018. 
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 03.04.2019 sak 15/19 
 
Kommunestyrets behandling 03.04.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Inger Lise Stieng (Ap) 
Anne Marte Skari (Sp) 
Anne Margrethe Knarud (Sp) 
Reidun Helmen (GBL) 
Mona Mikalsen  
Wenche Strand (Ap) 
 
Inger Lise Stieng (Ap) la fram følgende endringsforslag:  
1) Kommunestyret tar Tilstandsrapport for grunnskolen 2017–2018 til etterretning med følgende 
endringer: (endringer forekommer i rød skrift): 
•          Eksamensresultater, s. 4: «De to siste årene har Gran kommune hatt resultater i skriftlig eksamen 
i matematikk tett oppunder nasjonalt gjennomsnitt. Det samme er tilfelle i norsk og engelsk der 
eksamenskarakterene er skriftlig. Dette gjelder når vi ser begge kjønn under ett. I rapporteringsåret har 
Gran kommune hatt resultater i skriftlig eksamen i matematikk og i norsk hoved- og sidemål som ligger 
over nasjonalt gjennomsnitt for jenter.  Samtidig har Gran kommune resultater i skriftlig eksamen i 
matematikk, norsk hoved- og sidemål og engelsk som ligger til dels betydelig under nasjonalt 
gjennomsnitt for gutter. 

 9. trinn, s. 15: Symbolet * skal erstatte tallet 0,0 i tabell om lesing på 9. trinn s. 15 
  

 Læringsmiljø, s. 21: Ny tekst i andre avsnitt: Elevundersøkelsens tall omhandler elever som svarer 
at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og /eller mobbet av voksne på 
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.  

 Stryk: «, og diagrammet nedenfor viser andel elever som opplever mobbing på skolen.»  

•          Stryk siste setning s. 21: «Det ble gjort en ny undersøkelse våren 2018 hvor det ikke ble avdekket 
mobbing».   
 
Møtet holdt matpause en halv time fra kl 1835. 
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Votering 
Det ble først votert over endringsforslaget fra Inger Lise Stieng (Ap), til innstillingens punkt 1: 
Ved votering ble kulepunkt 1 enstemmig vedtatt. 
Ved votering ble kulepunkt 2 vedtatt med 15 mot 12 stemmer. 
Ved votering ble kulepunkt 3 enstemmig vedtatt. 
Ved votering ble kulepunkt 4 vedtatt med 21 mot 6 stemmer. 
Ved votering ble kulepunkt 5 vedtatt med 15 mot 12 stemmer 
 
Ved votering over innstillingen punkt 2 enstemmig vedtatt. 
 
Ved votering ble innstillingen med de vedtatte endringene enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 03.04.2019: 
1) Kommunestyret tar Tilstandsrapport for grunnskolen 2017–2018 til etterretning med følgende 

endringer: (endringer forekommer i rød skrift): 

 Eksamensresultater, s. 4: «De to siste årene har Gran kommune hatt resultater i skriftlig 
eksamen i matematikk tett oppunder nasjonalt gjennomsnitt. Det samme er tilfelle i norsk 
og engelsk der eksamenskarakterene er skriftlig. Dette gjelder når vi ser begge kjønn under 
ett. I rapporteringsåret har Gran kommune hatt resultater i skriftlig eksamen i matematikk 
og i norsk hoved- og sidemål som ligger over nasjonalt gjennomsnitt for jenter.  Samtidig 
har Gran kommune resultater i skriftlig eksamen i matematikk, norsk hoved- og sidemål og 
engelsk som ligger til dels betydelig under nasjonalt gjennomsnitt for gutter. 

 9. trinn, s. 15: Symbolet * skal erstatte tallet 0,0 i tabell om lesing på 9. trinn s. 15 

 Læringsmiljø, s. 21: Ny tekst i andre avsnitt: Elevundersøkelsens tall omhandler elever som 
svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og /eller mobbet av 
voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.  

 Stryk: «, og diagrammet nedenfor viser andel elever som opplever mobbing på skolen.»  

 Stryk siste setning s. 21: «Det ble gjort en ny undersøkelse våren 2018 hvor det ikke ble   
avdekket mobbing».   
  

2) Kommunestyret forutsetter at rådmannen og skolene bruker vurderinger og konklusjoner i 
Tilstandsrapporten som utgangspunkt for forbedringsarbeid og styrket innsats for bedre 
læringsmiljø og bedre læringsresultater, med spesielt fokus på regning/matematikk og forskjellene 
mellom kjønn.  

 
 


