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Kommunestyret 21.02.2019 13/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Rådmannens innstilling:  
1) Kommunestyret tar Tilstandsrapport for grunnskolen 2017–2018 til etterretning.  
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.  

 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 

Oppsummering 
Tilstandsrapporten for grunnskolen blir i år presentert i orienteringsmøtet 24. januar og behandlet i 
kommunestyremøtet 21. februar 2019. Resultatene viser at elever i Gran presterer om lag på 
gjennomsnittet på nasjonale prøver, det betyr at vi har noe å strekke oss etter med tanke på mål i 
kvalitetsplanen. Det er positivt at enkeltskoler har gode resultater på nasjonale prøver, men 
variasjonen mellom skoler er for stor.  Det er for stor forskjell mellom kjønn mht. læringsresultater. 
Leseferdigheter forbedres fra 8. til 9. trinn. Elever opplever i hovedsak en positiv læringskultur og 
trives på skolen. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Stortingsmelding nr. 31 (2007–2008), Kvalitet i skolen, fokuserer på viktigheten av at 
styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten i 
grunnopplæringen, for å kunne følge opp utviklingen av sektoren på en god måte.  
  
Kommunestyret vedtok i sak 51/15, 18.06.15 retningslinjer for hva rapporten i Gran skal inneholde 
med hensyn til læringsresultater og læringsmiljø. I sak 113/16, 13.10.16 vedtok kommunestyret 
sammen med behandlingen av Tilstandsrapport for 2015–2016 at rapporten skulle inneholde: 
Splittet tallmateriale på kjønn fra og med skoleåret 2016–2017. Resultatene fra nasjonale prøver i 
engelsk skal være en del av rapporten.  
  
Tallene som utgjør grunnlaget for fremlagte grafer og tabeller er hentet fra skoleporten.no.  
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Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
I Opplæringsloven § 13-10 er det fastlagt at det skal utarbeides en rapport om tilstanden i 
grunnskolen. Rapporten skal drøftes av skoleeier, dvs. kommunestyret.  
 
 
Eksisterende planer 
Kvalitetsplan for grunnskolen 2017–2020   
 
 
Gjeldende vedtak 
Ikke aktuelt 
 
Økonomi 
Økonomiske konsekvenser for å gjøre noe med utfordringer pekt på i rapporten er ikke tatt med i 
vurderingene i rapporten.  
 
 
Bemanning 
Ikke aktuelt 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 

 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Tilstandsrapporten tar utgangspunkt i oppbyggingen i den forrige, etter vedtak i kommunestyret 
18.06.15, med tillegg etter vedtak 13.10.16.  
 
Rapporten gir ikke hele bildet av tilstanden i grunnskolene i Gran. Mangfoldet i skolene er stort. Årets 
rapport har med praksisfortellinger fra følgende skoler: Moen, Trintom, Gran ungdomsskole og 
Brandbu ungdomsskole. Skoleadministrasjonen vektlegger å vise fram arbeidet som gjøres i 
praksisfeltet, slik at skoleeier også får et bilde hverdagslivet på skolene i kommunen.   
 
Rapporten slik den fremlegges har et omfang som tidligere år. Arbeidsgruppen som så på 
tilstandsrapporten var opptatt av å få ned omfanget av rapporten. Dersom alle ønsker og bestillinger 
skal være en del av rapporten, altså enda mer detaljer sammen med flere områder og 
praksishistorier, vil rapporten fort dobles i omfang. 
I forbindelse med presentasjonen av kommende tilstandsrapport (2018–2019) ses det på muligheter 
for å vise fram innholdet i skolene på andre måter.  
  
Tallene for den enkelte barneskole på de nasjonale prøvene har en svakhet. Tallene gir en indikasjon 
på hvor skolen ligger, men er ikke det eksakte tallet for mestringsnivå. Bakgrunnen for dette er at det 
her er brukt sum andel på hvert mestringsnivå for perioden, dividert på antall år. For flere av skolene 
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varierer elevtall fra år til år mye. Denne regnemåten kan dermed gi forholdsvis store feilmarginer, 
men er det beste som er mulig innenfor tilgjengelige ressurser.  
  
Rapporten gir ikke et fullstendig bilde av alt det gode arbeidet som gjøres i skolene i kommunen. Den 
gir heller ikke en vurdering av alle utfordringene skolene står ovenfor, men peker på 
hovedutfordringene innenfor læringsresultater og læringsmiljø.  
 
Positive trekk:  

 Enkeltskoler har gjennomgående gode resultater på nasjonale prøver selv om kommunen 
totalt ligger omlag på landsgjennomsnittet på nasjonale prøver, med noen variasjoner.  

 Gode resultater i lesing og engelsk på femte trinn og forbedring av leseferdighetene fra 8. til 
9. trinn. 

 Elevene opplever en positiv læringskultur og trives på skolen. 

 Utprøving av nye arbeidsmetoder og samarbeid lokalmiljøet er positivt.  
 

  
Utfordringer:  

 Beholde de gode resultatene og forbedre de som ligger lavere enn målene i Kvalitetsplanen 

 Forskjeller mellom barneskolene mht. læringsresultater 

 Forskjeller mht. læringsresultater fra år til år 

 Fremdeles for store forskjeller mellom kjønn, spesielt på grunnskolepoeng og eksamen 

 Det er fremdeles elever som blir mobbet. (Mobbetallene er høye på ungdomstrinnet, da 
særlig på Brandbu ungdomsskole. Det er satt inn tiltak og gjort ny kartlegging som viser at 
situasjonen er under kontroll.) 

 
 
Videre arbeid:  

 Fortsatt høyt fokus på leseopplæring, med ekstra oppmerksomhet på leseutviklingen på 
mellomtrinnet  

 Klarere satsning på matematikk og regning som ferdighet i hele grunnskolen  

 Særlig fokus på gutters læringsutbytte, spesielt utviklingen gjennom ungdomstrinnet  

 Kontinuerlig og systematisk arbeid for et trygt og inkluderende skolemiljø fritt for mobbing  

 Videreutdanning av lærere slik at skolene i Gran møter kravene mht. formell 
undervisningskompetanse i 2025 

 Fokus på skolebasert kompetanseutvikling og kompetansedeling mellom skolene  
  
  
  
  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ikke aktuelt  
 

 
Dato: 13. februar 2019 
Godkjent av rådmannen 
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Vedlegg til sak 

Tilstandsrapport - 

endelig oppdatert utgave 18.02.2019 
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