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Kvalitetsmelding for Kongsvinger kommune
År: 2020/2021
Dette er kvalitetsmelding for Kongsvinger kommune. Hensikten er å presentere indikatorer og refleksjoner
som kan styrke dialogen mellom skoleeier, skoleledelse og politisk nivå om kvaliteten og satsingsområdene i
skolen.

Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven § 13-10 andre
ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd. Innholdet i denne malen tilfredsstiller kravene til
tilstandsrapportering.

Kvalitetskjennetegn på en god tilstandsrapport/kvalitetsmelding
Basert på funnene i Utdanningsdirektoratets sluttrapport (2013) som evaluerer norske kommuners
tilstandsrapporter kjennetegnes en god årlig tilstandsrapport ved at den:
1. er forankret blant lokale aktører, først og fremst blant kommunens politikere og administrasjon samt
hos skoleledelsen.
2. analyserer skolenes resultater i lys av lokale forhold og forutsetninger.
3. gir gode og utfyllende vurderinger av skolenes resultater
4. fremstiller data og informasjon på en lettfattelig og forståelig måte
5. formulerer mål og tiltak som er fundert i lokale forhold og forutsetninger
6. kan argumentere for hva som er relevante tiltak
7. konkretiserer og prioriterer tiltak

Data gir oss ikke svar i seg selv, men gir oss grunnlag for å stille bedre spørsmål som grunnlag for refleksjon,
utvikling og prioriteringer. Den enkelte kommune må selv sørge for lokal forankring, og formulere tiltak, da
denne malen ikke kan erstatte de samskapende prosessene lokalt, men elementene i den kan brukes som
utgangspunkt. Indikatorer presenteres i størst mulig grad som grafer slik at vi skal ha fokus på tendenser over
tid i stedet for å overfokusere på enkelte skoleår.
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Hovedfokus for oss som skoleeiere: fremme, støtte og utvikle pedagogisk
ledelse på skolene
"Auka tilgang på resultatinformasjon kan bidra til målretta pedagogisk utvikling. Hensikten med
kvalitetsvurdering er å bearbeide vurderingsgrunnlag på måter som skaper kollektiv innsikt og engasjement.
Men kvalitetsvurdering kan også fungere som meiningstomme og kontraproduktive ritual når
vurderingsgrunnlag ikke blir bearbeidde på måter som gir kollektiv innsikt og engasjement" (Knut Roald, 2012).

Robinson (2014) hevder i sin teori om elevsentrert skoleledelse at skolelederes viktigste oppgave, fordi den
har størst påvirkning på elevenes læring, er å lede lærernes læring og utvikling. Robinson mener at
skolelederne mest effektivt utgjør en forskjell for elevenes læring gjennom å fremme og delta i lærernes
profesjonelle læring og utvikling og hun påpeker at en kollektiv innsats i større grad enn en individuell vil bidra
til økt læring hos elevene. Robinson hevder «Jo mer ledere fokuserer sitt arbeid og sin læring på
kjernevirksomheten, som handler om undervisning og læring, jo større påvirkning vil de ha på elevenes
læringsresultater». Figuren nedenfor viser en oppsummering av skolelederhandlinger med største
effektstørrelser for elevenes læringsutbytte. En verdi på 0.2 tilsvarer en liten, 0.5 en middels og 0.8 en stor
effekt (Cohens`d). Her kan vi se at den fjerde faktoren har størst betydning, og dette er det viktig at vi som
skoleeiere har som hovedfokus i våre dialogmøter og samhandling med skolene.

Hvor stor andel av våre skolelederes tid brukes på pedagogisk ledelse kontra administrasjon, og hvilken rolle
spiller våre forventninger og krav inn i dette?

Resultatene fra høstens undersøkelse i Kultur for læring, belyser hvordan skolelederne selv opplever
arbeidshverdagen. Som svarene forteller, så bruker skolelederne ressurser på observasjon og veiledning i stor
grad. Lærerstøtte og tid til pedagogiske oppgaver og arbeid med kartleggingsresultater er fokusområder som
kommer godt ut i undersøkelsen.
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På hvilke måter fremmer, støtter og utvikler vi som skoleeier skolelederne i deres pedagogiske ledelse?
Som resultatene også belyser, kan samarbeidet mellom skoleledere og skoleeier bli bedre. Moos, Nihlfors og
Paulsen (2017) er tydelige på at det er et sterkt behov for at både politiske og administrativt profesjonelle
aktører i utdanningssektoren på skoleeiersiden er kvalifisert til å ta beslutninger som imøtekommer krav og
forventninger både i faktisk tid og for kommende genererasjoner som vokser opp.

I den pedagogiske verdikjeden (Paulsen, 2019) som neste modell illustrerer, vektlegges det at vekslingene
mellom de ulike ledd og nivåer er kritiske og samtidig svært avgjørende for praksisendringer som påvirker
elevenes læring på bakgrunn av politiske og kommunale beslutninger. Det er viktig at aktørene fra skoleeier og
ut i den enkelte skole er sitt ansvar bevisst, slik at det ikke blir “kluss i vekslingene”.
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Skoleledelse
Abrahamsen og Aas (2019) omtaler skoleledelse som «et vesentlig verktøy for å øke kvaliteten i skolene, for å
håndtere skoleutviklingsarbeid og endringer for å forbedre elevenes læring». Skoleledelse blir videre betraktet
som en prosess som består av å utøve påvirkning og angi retning og som et oppdrag som dreier seg om å
skape visjoner og samle organisasjonen rundt kjerneverdiene. I stadig større grad har skoleledere blitt
ansvarliggjort for elevenes resultater og for den generelle kvaliteten i skolen og Stortingsmeldingen, Meld. St.
21, 2016-2017, Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen, trekker frem at skolelederne skal skape kulturer
der lærerne diskuterer undervisning og lærer av hverandre, og derved sørger for at lærerne arbeider sammen
om å bedre undervisningspraksisen.

Ledelsesforskningen skiller tradisjonelt mellom et individualistisk og et distribuert perspektiv på ledelse. Det er
bred enighet om at rektor alene ikke kan ivareta alle skolelederoppgaver som kreves i dagens skole. Snarere
påpekes det at en lederteamorganisering bedre vil kunne støtte lærerne og ivareta ledelsesoppgavene i
skolen. Stortingsmelding 21, 2016-2017 fastslår at rektor ikke er alene om å utøve ledelse, men beskriver en
etablering av lederteam med rektor og formelle mellomledere som sammen leder skolens virksomhet.

Paulsen (2019) betrakter at skolens ledergruppe er helt sentral i skoleutviklingen. Lillejord og Børte (2018) sin
kunnskapsoversikt om mellomledere i skolene oppsummerer at «Det er bred enighet i forskningen om at
mellomledere er – og lenge har vært – en uutnyttet ressurs i skolen». Mellomlederen har fått en viktigere rolle
i skolen. Mellomledernivået virker også for å ha blitt mer formalisert og dermed vil mellomlederen bli en
stadig mer sentral del av skolens ledelse og i skolens forbedringsarbeid. Abrahamsen og Aas (2019)
argumenterer for at personer i mellomlederrollen er forventet å være utviklingsorienterte og eksperter på å
følge opp lærernes profesjonsutvikling.

På hvilke måter skal denne kunnskapen sette sitt preg på Kongsvingerskolen?
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Fokusområder
Basert på listen av fokusområder og ønsket utvikling vil vi i perioden fremover fokusere på:
1. Leseferdigheter
2. Regneferdigheter
3. Gjennomføring i videregående opplæring
4. Elevenes læringsmiljø
5. 21. århundrets ferdigheter

Forklaring til fargeanalysen i Elevundersøkelsen:
Vi vet at respondenter svarer ulikt på spørsmål om ulike temaer. Dette må vi ta hensyn til i tolkningen av
resultatene. Derfor supplerer vi presentasjonen av resultatene fra spørreundersøkelsene med kriteriebaserte
vurderinger i form av farger. Disse er basert på statistiske beregninger, kvalitative vurderinger av
spørsmålsformuleringer, samt sammenligning av resultater på undergrupper. Bruk av farger er en forenkling
som raskt gir oss en oversikt over resultatene. Når vi bruker farger, unngår vi å sammenligne tall som ikke kan
sammenlignes. Vi unngår også å overvurdere forskjeller som er så små at de ikke skal tillegges vekt.

Grønt uttrykker et høyt nivå, rødt er lavt nivå, mens gult er middels nivå. Dersom resultatet viser gul pluss, er
resultatet nærmere grønt enn rødt. Dersom resultatet viser gul minus, er resultatet nærmere rødt enn grønt.
Dette betyr f.eks at gjennomsnittsverdien 3.9 på enkelte variabler kan være uttrykk for en høy (grønn) verdi,
mens det på andre variabler kan være et uttrykk for en lav verdi (rød). Dersom vi unnlater å kriteriebasere
variablene, kan vi ende opp med å trekke feil konklusjoner. Vi tilstreber at intervallet mellom de høye og lave
verdiene skal være så stor at forskjellen kan anses som signifikant på skolenivå. For utvalg større enn 30-50
kan vi med 99 % sikkerhet si at forskjellen på rød og grønn er signifikant. NB! En tommelfingerregel vi kan
bruke for å vurdere om forskjeller mellom år eller utvalg er betydelige er 0.3. Forskjeller som er mindre enn
0.3 regner vi som så små at vi skal være forsiktige med å tillegge de for stor vekt.

Forklaring til fargeanalyse på nasjonale prøver:
Nasjonale prøver er i utgangspunktet normert til å ha et gjennomsnitt på 50 og et standardavvik på 10. Når det
gjelder nasjonale prøver er det signifikante forskjeller fra skjæringspunktet mellom gult og oransje og opp/ned
til rødt og grønt i begge retninger. Nasjonale prøver for 8. og 9.trinn kan analyseres på avgiver barneskole.
Dette kan gjøres ved å bruke utvalg og filtrere på avgiver barneskole og samtidig huke av for kommunen.
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Praksis
Det er i denne kvalitetsmeldingen ikke lagt inn praksisfortellinger fra skolene i kommunen. I kommende
kvalitetsmeldinger, vil derimot skolene og sektoren utfordres til å beskrive i korte trekk hvordan det i praksis
arbeides på skolene med kommunens fokusområder.

Nøkkelinformasjon om lokale forhold, årsverk og antall elever
Indikatorene som presenteres her i tabellen forklares utdypende hver for seg senere i rapporten.
Indikatorer
Foreldrenes utdanningsnivå

Snitt
-

Klasseledelse

3,92

Vurdering

3,49

Motivasjon og mestring

3,79

Nasjonale prøver, 5. trinn

49,4

Nasjonale prøver, 8. trinn

48,8

Nasjonale prøver, 9. trinn

52,6

Grunnskolepoengsum

-
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Årsverk
Tallene hentes direkte fra GSI (C.Årsverk) i stillingsprosent. 1 årsverk = 100. Beregnes på bakgrunn av årstimer
fra ramme B etter formelen årstimer/741 for barnetrinn og årstimer/656 for ungdomstrinn. Nedenfor
presenteres antall årsverk med godkjent undervisningskompetanse i de fag/trinn de underviser på i alt som en
graf slik at man kan se utvikling over tid.

Skoleeiers egenvurdering
Stortinget har vedtatt å stille krav om at alle lærere i grunnskolen som underviser i matematikk, engelsk,
norsk, samisk og norsk tegnspråk, skal ha fordypning i disse fagene innen 2025. Kongsvinger kommune har
prioritert at mange lærere har tilegnet seg kompetanse i både basisfag og andre undervisningsfag gjennom
UDIRs “Kompetanse for kvalitet”. Inneværende skoleår deltar 11 lærere på etter- og/eller videreutdanning,
mens det for neste skoleår er 19 lærere som søker utdanning.
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I tillegg til etter- og videreutdanning for lærere, er det verdt å trekke frem at alle skoleledere i kommunen
enten har fullført eller er i gang med “Rektorutdanning”. Det er også flere skoleledere som enten har fullført
en Mastergrad innen ledelse, eller er i gang med masterløpet og fullfører i løpet av de neste årene.
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Elever
Antall
1. årstrinn

155

2. årstrinn

168

3. årstrinn

163

4. årstrinn

168

5. årstrinn

200

6. årstrinn

187

7. årstrinn

193

8. årstrinn

184

9. årstrinn

176

10. årstrinn

154

Sum elever ved skolen

1 748

Andel elever med vedtak om spesialundervisning
Tradisjonelt har det vært vanlig å dele elevgruppen i to. Enten så får eleven tilpasset opplæring innenfor
rammen av den ordinære undervisningen eller spesialundervisning. Alle elever har etter Opplæringslovens § 13 rett til tilpasset opplæring. Spesialundervisning er en form for tilpasset opplæring som tar sikte på å hjelpe
elever med særskilte behov, som ikke kan dekkes innenfor rammen av det ordinære opplæringstilbudet. I
følge Opplæringslovens § 5-1 har elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det
ordinære opplæringstilbudet, rett til spesialundervisning. Dette skjer etter et enkeltvedtak, som for eleven vil
innebære et avvik fra enten innhold, omgang eller organisering av læreplanen.

En utfordring er imidlertid at elever som får vedtak om spesialundervisning ofte har en tendens til å fortsette å
motta slik undervisning. De færreste kommer tilbake til normal oppfølging. Når en eller flere elever møter
utfordringer, følges disse elevene tett opp i kortere eller lengre perioder. Hensikten med slik tett oppfølging er
å gi elevene litt ekstra som gjør at de kan klare å følge med i den ordinære undervisningen. En slik strategi er
tenkt å hjelpe elevene raskere, samt redusere behovet for spesialundervisning. Det er også et mønster (Haug,
2017) som indikerer at flertallet av elevene som mottar spesialundervisning er gutter og at bakgrunnen for
behovet for spesialundervisning handler om atferdsutfordringer snarere enn lærevansker.

I Kongsvinger kommune er andelen elever som inneværende år mottar spesialundervisning eller
Opplæringslovens § 5-1 5%. I 2019 var andelen 4,6%. Hvis vi sammenlikner skolen med Kostragruppe 7, viser
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det seg at andelen elever som mottar spesialundervisning i Kostragruppe 7 i snitt er på 7,3%. For Innlandet er
snittet 7,2%.

Pedagogisk analyse
I Kongsvinger kommune anvendes pedagogisk analyse (Nordahl, 2012) som metodikk for å sette inn gode og
riktige tiltak for elever og/eller elevgrupper. Pedagogisk analyse er en analysemetode for å få en oversikt og
forståelse for faktorer som skaper, påvirker og opprettholder læringsproblemer i skolen. Ifølge Nordahl er det
å etablere gode læringsmiljøer hovedmålsettingen med bruk av pedagogisk analyse, og det understrekes at
metodikken i stor grad kan bidra til å utvikle en kollektiv kultur i skolen.

Skoleeiers egenvurdering
Det er ikke et mål i seg selv å ha lavest andel elever med spesialundervisning. Ifølge Peder Haug tyder
forskningen på at en femtedel av elevene i skolen strever i så stor grad at de trenger ekstra oppfølging. Dette
betyr at dersom omfanget av spesialundervisning går ned, må omfanget av tett oppfølging gå opp. Derfor bør
omfanget av spesialundervisning vurderes opp mot lærertetthet og hvilke opplegg skolene har for tett
oppfølging.

Kongsvinger kommune har over tid arbeidet for å redusere andelen elever som mottar spesialpedagogisk hjelp
etter Opplæringslovens § 5-1. Nyere skoleforskning viser at tradisjonell spesialundervisning har liten betydning
for elevenes læringsutbytte/læringsprogresjon. Elever lærer best ved sterk tilhørighet til jevnaldringsgruppa
og i samarbeid med andre elever. Videre fører dette til mulighet for bedre tilpasset undervisning, der
ressursene kan organiseres mer fleksibelt og til beste for fellesskapet. I henhold til forskning og
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resultatskapingen de senere årene er dette en praksis og forståelse av inkludering som vi ønsker å
videreutvikle også i framtid.
Andelen elever som mottar spesialundervisning i Kongsvinger er lavere enn både sammenliknbare kommer i
Kostragruppe 7 og i Innlandet. Dette kan indikere at skolene gir god tilpasset opplæring til elevene og at
elevene ivaretas godt innenfor de ordinære rammene på skolene.

Forutsetninger
Skolen mottar elevene på et visst nivå i deres faglige og sosiale utvikling. Dette utgjør elevenes forutsetninger,
og kan anses som skolens input. Når elevene går ut av den samme skolen, anses deres nåværende nivå med
hensyn til det faglige og sosiale som skolens output. Foreldrenes utdanningsnivå og nasjonale prøver 5.trinn
kan fungere som input og output for småskoletrinnet. Nasjonale prøver 5. og 8.trinn kan fungere som input og
output for mellomtrinnet. Nasjonale prøver 8.trinn og standpunktkarakterene kan fungere som input og
output for ungdomstrinnet. Slike indikatorer kan gi nettopp det: en indikasjon på kvalitet.

Foreldrenes utdanningsnivå
Barn av foreldre med grunnskole som høyeste utdanning har i gjennomsnitt 12 grunnskolepoeng mindre enn
barn av høyt utdannede foreldre. Hele 80 prosent av guttene på yrkesfag med lavt utdannende foreldre
fullfører ikke videregående opplæring på normert tid. Det blir stadig flere studenter ved universiteter og
høgskoler, men bare 40 prosent av studentene med lavt utdannede foreldre har fullført en grad etter ti år.
Sosial bakgrunn utgjør store forskjeller i hvordan det går med oss i utdanningssystemet. Samtidig ser vi at det
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generelle utdanningsnivået i befolkningen stadig stiger.

For standpunktkarakterer utgjør sosial bakgrunn de største forskjellene i teoretiske fag som matematikk,
naturfag og samfunnsfag. Resultater fra de nasjonale prøvene varierer også i stor grad etter sosial bakgrunn.
Det gjennomføres årlig nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn i lesing, regning og engelsk for å kartlegge om
elevenes ferdigheter samsvarer med kompetansemålene i læreplanen. Elevene på 5. trinn blir plassert på en
mestringsnivåskala med tre nivåer (der mestringsnivå 1 er lavest), mens prøvene på 8. og 9. trinn har fem
mestringsnivåer. Resultater fra de nasjonale prøvene viser at jo høyere utdanning foreldrene har, desto større
andel av barna skårer på høyeste mestringsnivå. For eksempel skårer nesten 33 prosent av femteklassinger
med høyt utdannede foreldre på høyeste mestringsnivå i regning, mens andelen for elever med lavt
utdannede foreldre er 15 prosent. Det er også store forskjeller i lesing og engelsk etter sosial bakgrunn, og vi
ser den samme tendensen for alle klassetrinnene som avlegger nasjonal prøve. Kilde: SSB: Sosial reproduksjon
av utdanning?

Skolebidragsindikator
Skolebidragsindikatoren forsøker å korrigere skolefaglige resultater for foreldrenes utdanningsnivå,
husholdningsinntekt og andel fremmedspråklige. Kongsvinger kommunes skolebidragsindikator er i en positiv
trend på alle trinn:
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Skoleeiers egenvurdering
Skolen er ansvarlig et godt samarbeid med hjemmene. Dette krever strukturerte handlinger. Samarbeid med
hjemmet er derimot “ferskvare” og er svært avhengig av relasjonene mellom skole og hjem. I resultatene fra
siste kartleggingsundersøkelse i “Kultur for læring” fra høsten 2020, indikerer foreldrenes svar at de opplever
bedre involvering, informasjon om og dialog og kontakt med skolen enn tidligere:
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Lærertetthet
Det er forsket mye på effekter av klassestørrelse og lærertetthet, men effekten er ikke entydig (Leuven m.fl.,
2008; Bonesrønning og Iversen 2008, 2010). Flere lærere og mindre klasser gir ikke nødvendigvis et bedre
læringsutbytte for elevene. (Utdanningsdirektoratet – Forskning viser 02/2013 – Sprikende funn i forskning på
lærertetthet). I de studiene som finner en positiv effekt av redusert klassestørrelse, er den ofte svak og blir
knyttet til elevenes sosioøkonomiske bakgrunn, innvandrerbakgrunn/etnisk bakgrunn eller at elevene har
faglig svake resultater.

Statistisk sentralbyrås rapport om tilskudd til økt lærertetthet viser at tilskuddet førte til økt lærertetthet ved
skolene som fikk tilskuddet, men forskerne finner ingen signifikant effekt av dette på elevenes læringsutbytte,
hverken på karakterer ved avsluttet grunnskole, nasjonale prøver på 9. trinn, fravær eller andre mål for
gjennomstrømning i videregående opplæring ("Effekter av satsning på økt lærertetthet", Kirkebøen, L. m.fl.,
Statistisk sentralbyrå 2017). Evalueringen fant heller ingen klare tegn til at økt lærertetthet hadde en tydelig
effekt på læringsmiljøet. Derimot gjennom kvalitative intervjuer, fant Kirkebøen m.fl en positiv effekt på
hvordan folk opplevde satsingen, bl.a. at både rektorer og lærere opplevde at økt lærertetthet var hjelpsomt
for lærernes arbeidshverdag, elevenes læringsutbytte og læringsmiljøet.

Mangelen på entydige funn betyr ikke at det ikke kan være en sammenheng mellom lærertetthet og elevenes
læring. For eksempel kan lærertetthet ha ulik betydning for elever på ulike trinn. Flere pågående
forskningsprosjekter undersøker disse problemstillingene. Programmet LÆREEFFEKT i Norges forskningsråd
har blant annet gitt støtte til prosjekter som skal undersøke mulige effekter av målrettet styrking av
lærertettheten på 1-4 trinn rettet mot leseopplæring og matematikk.
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Beregning av indikatoren:
Lærertetthet i ordinær undervisning er totale elevtimer sett opp imot totale lærertimer til ordinær
undervisning, og derfor er tallet annerledes enn det som presenteres i skoleporten.
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Skoleeiers egenvurdering
Lærertettheten i Kongsvingerkolen tilfredsstiller kravene i lærertetthetsnormen med noe margin, men varierer
en del fra skole til skole. Elevtallet for det enkelte skoleår avgjør hvor mange lærere man ideelt skal ha i
arbeid. Varierende elevtall fra år til år gjør dette utfordrende, mens stabile elevtall forenkler planlegging og
langsiktig drift. Kongsvinger kommune er i en trend med et synkende elevtall. Dette er utfordrende i forhold til
effektivitet, og som kommunen må justere i tilfredsstillende grad. Nyere skoleforskning sier at økt lærertetthet
har liten betydning for elevenes læringsutbytte dersom undervisningspraksis ikke endres. I Kongsvingerskolen
er det sterkt fokus på forskningsbasert praksis, der undervisningspraksis kontinuerlig utfordres. Et slik aktivt
forhold til undervisningspraksis kombinert med en tilfredsstillende tilgang til lærere er nødvendig for fortsatt
opprettholdelse av god læringsprogresjon hos elevene. Dette er særlig viktig med tanke på sosio-økonomiske
betingelser i kommunen, som indikerer at en relativt høy andel elever trenger god sosial og faglig oppfølging
for å kunne nå målsettingen om gjennomføring i videregående skole.
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Kollektiv utvikling
Å lede forbedringsarbeid krever skoleledere som retter stor oppmerksomhet mot implementeringspraksis og
læringsutbytte, og det er variasjonen i undervisningspraksis som er det største hinderet i utvikling i skolen,
mener Robinson (2018). «En elevsentrert skoleleder ønsker at alle barn skal forbedre seg, ikke bare de som
tilfeldigvis blir undervist av lærere som er mer villige til å endre praksisen sin», sier Robinson. Dette retter et
sterkt fokus mot en ansvarliggjøring av skoleledere for å skape og implementere de nødvendige forbedringer
slik at elevenes læringsutbytte øker.

Norske og internasjonale utdanningsforskere trekker frem flere viktige områder for profesjons- og
skoleutvikling. Fullan (2014) sier at kollektiv kapasitet er svært viktig fordi det produserer et fellesskap av
kvalitetslærere – en konsekvens av felles innsats, læring og samarbeid over tid. Hattie (2013) forteller at
læreren er en av de fremste faktorene for elevenes læring. Det betyr at elevene trenger gode lærere, som
motiverer, inspirerer og engasjerer, og elevene har behov for disse lærerne i alle undervisningsøkter.
Forskningens fokus på å utvikle en kollektiv, lærende skolekultur er viktig med tanke på å heve elevenes
læringsresultater, og Nordahl (2017) mener at elever og foreldre bør forvente at skolen har et godt og
inkluderende læringsmiljø med tilpassede aktiviteter og undervisning av høy kvalitet.

Kollektive forventinger om mestring, collective teacher efficacy, viser Hattie (2018) til som en høy
effektstørrelse for elevenes læring (d=1,57). Donohoo (2017) forklarer collective teacher efficacy som den
forskjellen lærere i en skole utgjør for elevenes læring og utvikling, fordi lærere og skoleledere deler troen på
at de i fellesskap vil oppnå høye mål og håndtere utfordringer som påvirker elevenes mestring og læring.
Donohoo hevder videre at «The strength of collective efficacy beliefs affects how school staffs tackle difficult
challenges». Dette handler om kollegiet i skolen sin evne til å få både lærere og elever til å tro på egne
ferdigheter og oppnå gode resultater. Samtidig handler det om å skape et læringsmiljø som skaper læring for
alle elever.

Skolene bør etablere og arbeide som profesjonelle læringsfellesskap som har fokus rettet mot skolens
kjerneoppgaver; elevenes læring og utvikling. Dufour et al. (2016) definerer et profesjonelt
læringsfellesskap som en konstant prosess hvor ledere og medarbeidere samarbeider kollektivt for å oppnå
bedre læringsresultater hos elevene. Nordahl (2017) mener at profesjonelle læringsfellesskap har til hensikt å
føre lærernes og ledernes fokus fra driftsoppgaver til kollektive utviklingsoppgaver. Leithwood og Louis (2012)
viser til fem punkter som beskriver profesjonelle læringsfellesskap. For det første mener Leithwood og Louis at
profesjonelle læringsfellesskap har delte normer og verdier, for det andre understreker de et kollektivt fokus
på elevenes læring og for det tredje trekkes samarbeid frem som en vesentlig faktor for at lærerne kan utvikle
nye perspektiver på undervisning og læring. Dernest mener Leithwood og Louis at reflekterende dialog i
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kollegiet er et vesentlig område, og til slutt en av-privatisert praksis, gjerne gjennom observasjon i
klasserommet.

Minst like viktig som antall lærere, er hvordan lærerne arbeider for å ivareta elevenes læring og utvikling.
Hvordan skal Kongsvingerskolen og den enkelte skole etablere utviklingsorienterte profesjonelle
læringsfellesskap?

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen kartlegger elevenes opplevelse av hvordan de trives på skolen, deres motivasjon for å lære,
hvordan de opplever lærernes faglige veiledning, hvor tilfredse de er med elevdemokratiet på skolen og med
det fysiske læringsmiljøet. I tillegg svarer elevene på spørsmål om utbredelse av mobbing på skolen. Husk at
forskjeller som er mindre enn 0.3 regnes som så små at vi skal være forsiktige med å tillegge de vekt. Skala: 15. Høy verdi betyr positivt resultat for alle indeksene unntatt mobbing. Når det gjelder mobbing, betyr lav
verdi liten forekomst av mobbing.

Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å gjennomføre
Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn. De fleste kommuner velger imidlertid å gjennomføre
undersøkelsen også på 5, 6, 8 og 9.trinn.

I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske:


Støtte fra lærer



Vurdering for læring



Læringskultur



Mestring



Elevdemokrati og medvirkning
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Mobbing på skolen



Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)

Hva fører til gode resultater?
Klasseledelse handler om lærernes evne til å skape et positivt klima, etablere arbeidsro og motivere til
arbeidsinnsats. Det må være et asymmetrisk forhold mellom lærer og elev siden ledelse handler om
samarbeid, blir lærerens relasjonelle kompetanse avgjørende. Internasjonal forskning viser at det er 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. Klasseledelse og
vurderingsarbeid henger derfor nøye sammen.

På bakgrunn av en analyse av data fra Elevundersøkelsen, samt data fra VIGO, kan sammenhengen
presenteres på følgende måte:

God vurderingspraksis og tydelig klasseledelse bidrar til høyere motivasjon og innsats, noe som igjen bidrar til
at elevene mestrer mer. Da øker sannsynligheten for bedre faglige resultater, at flere fullfører og består
videregående opplæring, samt at færre slutter.

Nasjonalt viser tallene at elevenes motivasjon for skolearbeid faller for hvert år, og særlig inn på
ungdomstrinnet. Det samme gjelder for elevenes opplevelse av om de synes det er viktig å jobbe godt med
skolearbeidet. Elevenes opplevelse av støtte fra lærerne faller også, men nivået er fortsatt ganske høyt
gjennom ungdomstrinnet. Derimot faller elevenes opplevelse av å være involvert i vurderingsarbeidet mye.
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Fra Kultur for læring, ser vi at elevene på 5.-10 trinn vurderer at det er god struktur og feedback i
undervisningen. Det er et viktig utgangspunkt for god læring og gode resultater og indikerer om god
klasseledelse og god samhandling mellom lærere og elever. Samtidig vil det være forskjeller både fra skole til
skole og innad i den enkelte skole, som er avgjørende å arbeide med videre lokalt.

Faktisk vurderer elevene at det er bedre struktur i undervisningen enn det lærerne selv gjør i
lærerundersøkelsen:

Samtidig er det verdt å merke seg, særlig sett i lys av det som tidligere er omtalt i kvalitetsmeldingen om
skoleledelse og dens oppdrag, at lærerne er særs fornøyd med observasjon og veiledning fra skolelederne,
hvilket vil ha potensiale til å føre til forbedrede elevresultater og til å ha en positiv innvirkning på
læringsmiljøet i skolen. Skolelederes fokus på observasjon og veiledning kan være noe av forklaringen på at
det er god struktur i skolen.
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Vurdering for læring

Referanse: Trude Slemmen (2009)
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Arbeidsro og mestring
Å lede en klasse innebærer å skape et miljø som støtter og legger til rette for faglig og sosial læring (Evertson
& Weinstein, 2006; Wubbels, 2011). En god klasseleder utgjør en forskjell på elevenes læringsresultat
(Marzano, 2009), og det er hva lærer gjør i klasserommet som utgjør denne forskjellen (Hattie, 2013). Som
klasseleder påvirker lærer elevenes læringsutbytte og atferd direkte og indirekte via påvirkning av
læringsmiljøet.

Klasseledelse skal videre realisere et sentralt pedagogisk paradoks: Hvorledes skal læreren lede eleven til å
lede seg selv? Hvordan skal eleven gjennom medvirkning bidra til sin egen utvikling? Formålet med skolen er
å utvikle frie demokratiske mennesker som kan være til gagn for både seg selv og andre. Men å kunne lede seg
selv på sikt er kun mulig gjennom en ytre påvirkning eller gjennom en oppdragelse (von Ottingen, 2003).
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Klasseledelse handler om lærernes evne til å skape et positivt klima, etablere arbeidsro og motivere til
arbeidsinnsats. Opplever elevene både arbeidsro og mestring?

Her ser du hvordan svarfordelingen for elevene plasseres i en firefeltstabell, som består av forholdet mellom
arbeidsro og mestring. Aksen som viser arbeidsro består av variabel 3.2. Arbeidsro, mens aksen som viser
mestring består av variabel 1.3. Mestring.

Høy grad av arbeidsro, høy grad av mestring
I denne kvadranten ser vi andelen elever som oppgir at de både opplever arbeidsro og at de mestrer
arbeidsoppgavene i fagene.
Mindre grad av arbeidsro, høy grad av mestring
I denne kvadranten ser vi andelen elever som oppgir at de opplever mindre grad av arbeidsro, samtidig som de
mestrer arbeidsoppgavene i fagene. Spørsmålet er om disse elevene mestrer arbeidsoppgavene på tross av
eller på grunn av at det er mindre arbeidsro
Midten
Her ser vi hvor mange elever som gjennom sine svar i elevundersøkelsen, plasseres ved origo. Denne
elevgruppen kjennetegnes ved middels grad av arbeidsro og middels grad av mestring.
Høy grad av arbeidsro, mindre grad av mestring
I denne kvadranten ser vi andelen elever som oppgir at de opplever høy grad av arbeidsro, samtidig som de i
mindre grad mestrer arbeidsoppgavene i fagene. Er lærerne for opptatt av at det skal være stille og for lite
opptatt av at elevene faktisk mestrer arbeidsoppgavene?
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Mindre grad av arbeidsro, mindre grad av mestring
I denne kvadranten ser vi andelen elever som oppgir at de verken opplever arbeidsro eller mestring. Dette er
en elevgruppe som bør følges nøye. Kanskje det er de selv som bråker fordi de ikke opplever mestring?

Støtte fra lærerne og faglige utfordringer
Jeg, læreren, kan min matte og norsk, men jeg vet at for å få deg med, må jeg bry meg om deg. Du som lærte
deg å gå, snakke, leke, kanskje sykle, spille fotball, gå på ski og mye annet før du begynte på skolen, deg skal
jeg se, hjelpe, støtte slik at du fortsatt lærer deg mye av det du trenger for å bli et gagns og godt menneske.
Sammen skal vi, du og jeg, gå i lære, hver skoletime, hver skoledag. Slik håper jeg at du opplever at skolen er til
for deg i ditt liv, og at det ikke er du - med ditt liv - som er til for skolen.

Andreas Stien-Leenderts, lærer og forfatter av innlegget "Det letes etter skolens kvalitet på feil sted".
Dagbladet 12.05.15

Relasjonen mellom lærer og elev har ifølge Hattie en effektstørrelse på 0.72, og er også en viktig brikke som
må være på plass for at forholdene for læring skal være optimale (Hattie, 2013).

Her ser du hvordan svarfordelingen for elevene plasseres i en firefeltstabell, som består av forholdet mellom
krav og støtte. Aksen som viser krav består av variabel 1.4. Faglig utfordring, mens aksen som viser grad av
støtte består av variabel 3.1. Støtte fra lærerne.

Skolen møter et stadig større mangfold av elever og foresatte. Alle elever og lærlinger har krav på tilpasset og
differensiert opplæring ut fra deres egne forutsetninger og behov. En skole basert på likeverd forutsetter at
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alle elever og lærlinger får de samme muligheter til å utvikle seg. Kilde: Kunnskapsløftet.

Analysen nedenfor kan derfor hjelpe oss til å stille spørsmål om hvorvidt elevene opplever tilpasset opplæring.

Mye støtte fra lærerne, nok faglige utfordringer
I denne kvadranten ser vi andelen elever som oppgir at de både får mye støtte fra lærerne og nok faglige
utfordringer i de ulike fagene. Vi forventer at elever med denne svarprofilen i større grad opplever at
opplæringen er tilpasset deres læreforutsetninger.
Mindre støtte fra lærerne, nok faglige utfordringer
I denne kvadranten ser vi andelen elever som oppgir at de får mindre støtte fra lærerne, men nok faglige
utfordringer i de ulike fagene. Vi forventer at elever med denne svarprofilen i større grad kan oppleve at
kravene blir for store, sett opp mot den støtten de får.
Midten
Her ser vi hvor mange elever som gjennom sine svar i elevundersøkelsen, plasseres ved origo. Denne
elevgruppen kjennetegnes ved at de får middels støtte og noen faglige utfordringer.
Mye støtte fra lærerne, færre faglige utfordringer
I denne kvadranten ser vi andelen elever som oppgir at de får mye støtte fra lærerne, men færre faglige
utfordringer i de ulike fagene. Elever med denne svarprofilen opplever mye støtte, men kanskje for få krav?
Mindre støtte fra lærerne, færre faglige utfordringer
I denne kvadranten ser vi andelen elever som gjennom sine svar i elevundersøkelsen oppgir at de verken får
spesielt mye støtte fra lærerne, eller faglige utfordringer. Elever med denne svarprofilen føler seg kanskje
oversett?
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Skoleeiers egenvurdering
Kongsvingerskolen arbeider systematisk og i dialog med elevene i forhold til å kunne gi tilpasset opplæring
gjennom god vurdering, rimelige forventinger, positive relasjoner til elevene og faglige utfordringer tilpasset
elevens forutsetninger. Innsatsen skal bidra til at den enkelte elev har en best mulig læringsprogresjon i
forhold til seg selv. Dette arbeidet er initiert gjennom “Kultur for læring” og arbeides med gjennom
profesjonelle læringsfellesskap på den enkelte skole.

Skolene har trolig mye å lære av hverandre. Det bør fokuseres ytterligere på å etablere profesjonelle
læringsfellesskap og nettverk på tvers av skolene i kommunen.

Trivsel og motivasjon
At elevene trives på skolen er et viktig mål i seg selv, og alle elever i norsk skole har en individuell rett til et
miljø på skolen som fremmer trivsel (kapittel 9A i Opplæringsloven).

Samtidig viser forskning positive sammenhenger mellom god trivsel, helse og læring. Skolens arbeid med å
utvikle et godt og inkluderende læringsmiljø hvor elevene trives, vil være positivt for elevenes sosiale og
personlige utvikling. Det vil også fremme gode undervisningsforhold og faglig læring.
Kilde: Utdanningsdirektoratet.
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Den første PISA-undersøkelsen viste at norske 15-åringer hadde en relativt lav innsats og utholdenhet i et
internasjonalt perspektiv, kombinert med at elevene ble stilt minst krav til av sine lærere når en sammenlignet
med andre nordiske land. Samtidig viste det seg at det norske gjennomsnittet lå klart over gjennomsnittet for
OECD-landene når det gjaldt trivsel på skolen.

Dette ble i rapporten fra Differensieringsprosjektet ansett som et tegn på en ettergivenhetskultur i skolen,
som bidrar til å senke kvalitetskravene (Dale/Wærness 2003).

Analysen av sammenheng mellom trivsel og motivasjon nedenfor kan brukes til å stille spørsmål om hvorvidt
det eksisterer en ettergivenhetskultur. Selv om mye har forandret seg i skolen siden den første PISAundersøkelsen, er motivasjonsutfordringen fortsatt til stede (se f.eks Meld. St. 22 (2010-2011) Motivasjon -
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Mestring – Muligheter). Elevenes motivasjon har en tendens til å falle gjennom hele grunnskolen.

Høy trivsel, høy motivasjon
I denne kvadranten ser vi andelen elever som oppgir at både trivselen og motivasjonen er høy. Teoretisk
forventer vi at elever med denne svarprofilen virkelig ønsker å arbeide med skolefagene, samt at de viser vilje
og evne til å opprette og vedlikeholde et arbeidsfellesskap der elevene fungerer godt sammen med hverandre.
Lavere trivsel, høy motivasjon
I denne kvadranten ser vi andelen elever som oppgir at trivselen ikke er så høy, samtidig som at motivasjonen
er høy. Teoretisk forventer vi at elever med denne svarprofilen også virkelig ønsker å arbeide med
skolefagene, men de er ikke i like stor grad inkludert i et arbeidsfellesskap. Dette trenger ikke bety at de ikke
ønsker å være inkludert. Det kan også bety at de opplever at de er ekskludert.
Midten
Her ser vi hvor mange elever som gjennom sine svar i elevundersøkelsen, plasseres ved origo. Denne
elevgruppen kjennetegnes ved at de er middels motiverte og synes miljøet er middels godt.
Høy trivsel, lavere motivasjon
I denne kvadranten ser vi andelen elever som oppgir at de trives godt på skolen, samtidig som at motivasjonen
ikke er så høy. Teoretisk forventer vi at det er viktig for elever med denne svarprofilen å være inkludert i et
sosialt fellesskap, der de kan vise seg frem for sine medelever. Det er ikke nødvendigvis et arbeidsfellesskap
der en hjelper hverandre med skolearbeid som er det sentrale. Skolen blir et sted å være, ikke et sted å lære.
Lavere trivsel, lavere motivasjon
I denne kvadranten ser vi andelen elever som gjennom sine svar i elevundersøkelsen oppgir at verken trivselen
eller motivasjonen er så høy. Teoretisk kan vi forvente at noen av disse elevene har opplevd mange nederlag i
skolesammenheng. Når målene mister verdi for elevene, vil de heller ikke anstrenge seg for å nå dem, og noen
opplever heller ikke at lav måloppnåelse er forbundet med nederlag. Ofte kan slike elever fremstå som
likegyldige og noen av dem har høyt fravær. Det er nærliggende å tro at mange elever med denne svarprofilen
står i fare for å mangle karakterer i enkeltfag, hvis de ikke får tett oppfølging.
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Kongsvinger
kommune (2021)
2.5 Mobbing blant elever

4,72

2.6 Digital mobbing

4,90

2.7 Mobbing fra voksne

4,94

Mobbing
Barn som opplever manglende tilhørighet og trivsel på skolen, og som opplever å bli krenket eller mobbet, er i
risiko for å utvikle langvarige psykiske helseplager og har også høyere forekomst av somatiske plager. Nyere
forskning viser også at barn som blir betegnet som «mobbere», står i like stor fare for å utvikle de samme
helseplagene. Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. En forutsetning for å
kunne skape et godt miljø er planmessig forebyggende arbeid. Kommuneplanen “Trygt skolemiljø” legger
føringer for hvordan Kongsvingerskolene skal sikre elevene et trygt og godt skolemiljø slik de har rett på.
Trendene i resultatene om andel elever som opplever seg mobbet kan indikere at planverket bidrar som
ønsket. Kommunen understreker imidlertid at det er en sterk nulltoleranse for mobbing og krenkelser og at
dette er blant de viktigste arbeidsområdene på den enkelte skole.

Til tross for en nulltoleranse for og nullvisjon om krenkelser og mobbing i skolen, er det å erkjenne at
tematikken er et sosialt fenomen som ikke ser ut til å forsvinne. Derimot er det kommunens oppgave gjennom
skolenes arbeid å motvirke krenkelsens eksistens og å forebygge mobbing blant barn og unge. Det er vesentlig
at skolene arbeider for at krenkelser ikke skal forekomme, samtidig som de erkjenner at det forekommer.
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Gjennom systematiske handlinger vil mobbing og andre krenkelser kunne forebygges i den enkelte skole, i tett
samarbeid med foreldre og samarbeidsinstanser. Kommunen aksepterer det faktum at mobbing og krenkelser
forekommer, men understreker samtidig at det er uakseptabelt at barn og unge skal ta med seg slike negative
og destruktive opplevelser videre i livet.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. For å sikre elevene
denne retten, har skolen en aktivitetsplikt etter Opplæringsloven § 9 A-4. Formålet med denne
aktivitetsplikten er å sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen.

Skolens aktivitetsplikt er delt i fem handlingsplikter. Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med, gripe
inn og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen
har plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak som sørger for at eleven får et trygt og godt skolemiljø.
Kommunen har hatt tilsyn fra Statsforvalteren på Opplæringsloven §§ 9A-4 og 9A-5. Påleggene om retting ble
raskt lukket, og Statsforvalterens tilbakemelding indikerer at de er tilfreds med kommunens arbeid etter
lovverket for å sikre elevens rettighet til et trygt skolemiljø.

Analyser av Elevundersøkelsen viser at skoler som strever mye med mobbing har lavere læringsresultater.
Høsten 2016 er spørsmålene om mobbing revidert. Derfor har vi mindre historikk, men spørsmålene er ifølge
utdanningsdirektoratet så mye bedre egnet til å analysere mobbing at det er verdt kostnaden i tapt historikk.
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Grafen nedenfor tabellen viser andel elever som mobbes der kategoriene 2 eller 3 ganger i måneden, omtrent 1 gang i uken og flere ganger i uken er sammenslått.

Er du blitt
mobbet av
andre
elever på
skolen de
siste
månedene?

Ikke i det hele tatt

En sjelden gang

2 eller 3 ganger i
måneden

463

70

11

82,38%

12,46%

1,96%

Omtrent 1 gang i uken

4

0,71%

Flere ganger i uken

14

2,49%

Snitt

4,72
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Skoleeiers egenvurdering
Opplæringslovens kapittel 9A har stor oppmerksomhet på den enkelte skole. Det er etablert rutiner for å sikre
elevenes skolemiljø. Samtidig er dette et alltid-arbeid, som stadig må forbedres og foredles. I
Elevundersøkelsen kommer det frem at ca 5% av elevene opplever mobbing, mens det fra Kultur for læringundersøkelsen er ca 4% som melder om opplevelser om mobbing. Dersom en går dypere inn i tallene, finner vi
at det er et høyere antall elever på barnetrinnet som opplever mobbing enn elever på ungdomstrinnet.
Uavhengig av prosentdel, er det for den enkelte som opplever mobbing svært alvorlig. Kommunen tar på alvor
at alle elever skal ha og har rett til et trygt og godt skolemiljø.

En ser til stadighet at media omtaler mobbing og krenkelser i elevers skolemiljø. Det er verdt å bemerke, at
skolenes undersøkelsesplikt ikke har til hensikt å konkludere med om en elev er utsatt for mobbing eller ikke.
Skolens plikt er å sette inn tiltak som sikrer eleven et trygt og godt skolemiljø, uavhengig av om skolen finner
at eleven er utsatt for mobbing og krenkelser eller ikke. Det vil alltid være elevens subjektive opplevelse som
avgjør hva som er riktig virkelighetsoppfatning hos den enkelte. Dette skal skolen ta hensyn til i både
forebyggende arbeid og i arbeid med konkrete tiltak i konkrete saker.
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Læringskultur
Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen, om det er arbeidsro og hvorvidt
elevene opplever at det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. Også i Kultur for læring er læringskultur et
fokusområde, se tabell for elevresultater 5-10 tidligere i kvalitetsmeldinga.

Elevdemokrati og medvirkning
Indeksen viser elevenes opplevelse av hvorvidt det er mulig å medvirke i arbeidet med fagene, og om de får
være med og avgjøre klasseregler og delta i elevrådsarbeid.

Et demokratisk samfunn forutsetter at innbyggerne slutter opp om grunnleggendeverdier, og at de deltar
aktivt i samfunnslivet. For de fleste nordmenn er det første møte med demokratiet når de velger tillitsvalgte i
elevrådet for første gang.
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Ifølge Opplæringsloven § 11-2 skal det for hver grunnskole for årstrinnene 5-7 og 8-10 være et elevråd med
representanter for elevene. Elevrådet skal blant annet jobbe med læringsmiljø, arbeidsforhold og
velferdsinteressene til elevene.

Skoleeiers egenvurdering
Elevråd og ungdomsråd er opprettet og aktive. Elevenes råd forsøkes involvert og høres i alle saker som
berører dem.
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Læringsresultater i norsk

Nasjonale prøver i lesing
Nasjonale prøver er en del av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem (NKVS). NKVS skal bidra til kvalitetsutvikling
på alle nivåer i grunnopplæringen, med henblikk på tilpasset opplæring og økt læringsutbytte for den enkelte
elev. I tillegg skal det danne grunnlag for lokalt vurderings- og utviklingsarbeid gjennom skoleeiers og
skoleleders tilrettelegging for vurderinger og oppfølging av resultater.

Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad ferdighetene til elevene er i samsvar med målene for
lesing som grunnleggende ferdighet, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK20. Dette
innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget.
De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan:
1. finne informasjon
2. forstå og tolke
3. reflektere over og vurdere form og innhold i teksten

Nasjonale prøver i lesing ble digitale høsten 2016.
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Eksamen og standpunktkarakterer i norsk
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Skoleeiers egenvurdering
Lesing som grunnleggende ferdighet er kommunens første målområde. Grunnleggende ferdigheter i lesing i
særdeleshet har svært stor betydning for all annen læring. Dette betyr at elevenes leseferdigheter og
læringsprogresjon i denne sammenheng følges nøye gjennom lokale og nasjonale kartleggingsprøver fra 1.
skoleår og videre gjennom småskoletrinnet. Elevenes læringsresultater i den grunnleggende ferdigheten lesing
har hatt en svært tilfredsstillende utvikling på småskoletrinnet de senere årene. Kan dette ha sammenheng
med at læringsbrett er hovedverktøy, metodikken som anvendes er god og at dette motiverer de yngste
elevene? Dersom elever har manglende progresjon i leseferdigheter skal det gjennomføres intensive kurs for
de aktuelle elevene.
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Læringsresultater i matematikk

Nasjonale prøver i regning
Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad ferdighetene til elevene er i samsvar med mål for
regning som grunnleggende ferdighet, slik den er integrert i kompetansemålene i læreplanen for fag i LK20.
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 tar utgangspunkt i hvordan elevene bruker regning i ulike faglige og dagligdagse
sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de:


kan løse en gitt utfordring



kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner



kan vurdere om svarene er rimelige



kan ha effektive strategier for enkel tallregning
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Eksamen og standpunktkarakterer i matematikk
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Skoleeiers egenvurdering
I den grunnleggende ferdigheten regning og i faget matematikk, er det en positiv trend på ungdomstrinnet.
Det er derimot med å uro kommunen ser at regneferdighetene på barnetrinnet ikke har ønsket utvikling. De
nasjonale kartleggingsprøvene på 1.-3. trinn i regning, viser at 84% av elevene ligger over bekymringsgrensen i
2020, mens tallet for 2019 var 80%. Her er det en positiv utvikling, men samtidig er for mange elever under
bekymringsgrensen. Hva er årsaken til at regneferdighetene i motsetning til leseferdighetene ikke har samme
positive utvikling på småskoletrinnet og at mange elever ligger under bekymringsgrensen?

Kommunen må arbeide strukturert på overordnet nivå for å analysere resultatene og trendene ytterligere og
deretter iverksette tiltak for å forbedre resultatene i regning og matematikk.
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Læringsresultater i engelsk
Nasjonale prøver i engelsk
Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål for læreplanene i
alle fag i LK20. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. steget) er
knyttet til disse ferdighetene:


finne informasjon



forstå hovedinnholdet i enkle tekster



forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid



forstå ord og uttrykk ut ifra sammenhengen de brukes i



bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønster
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Eksamen og standpunktkarakterer i engelsk
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Skoleeiers egenvurdering
Det er til dels store variasjoner i engelskfaget, selv om noen områder viser en svak positiv trend. Særlig gir
dette utslag når en ser på eksamenskarakter kontra standpunktkarakter på 10. trinn. Samtidig varierer
resultatene i engelsk på alle aktuelle kartlegginger.

Kan dette innebære at den tilpassede opplæringen i faget ikke ivaretar alle elevene?
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Grunnskolepoengsum
Grunnskolepoengsummen har stor betydning for, og sterk sammenheng med gjennomføring av videregående
skole. Andelen som fullfører og består innen fem år er høyere blant elever som tar studieforberedende
utdanningsprogram, enn blant elever som tar yrkesfaglige utdanningsprogram. Dersom man tar høyde for
antall grunnskolepoeng elevene har med seg inn i videregående opplæring, er det like stor andel som fullfører
og består blant elever i yrkesfaglige utdanningsprogram, som blant elever i studieforberedende
utdanningsprogram.
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Skoleeiers egenvurdering
Det er en sterk sammenheng mellom resultatene på nasjonale prøver i lesing på 5. trinn og grunnskolepoeng
etter avsluttet 10. trinn. Det er en forskjell på 14 grunnskolepoeng mellom de 10 prosent av elevene som
presterte lavest og de 10 prosent som presterte høyest på nasjonale prøver i lesing på 5. trinn. Dette gjelder
både gutter og jenter. Kilde: Utdanningsspeilet, hentet fra SSB.

Det er en positiv trend for elevenes grunnskolepoeng, samtidig som det er årlig variasjon mellom kullene.
Dette er naturlig, men det bør analyseres ytterligere hvilke faktorer som kan forklare noe av variasjonen.
Trenden kan uansett indikere at kommunens skoler arbeider strukturert og stabilt over tid, noe vi vet er
avgjørende for vedvarende positive elevresultater.
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Gjennomføring av videregående skole
NB! Det er viktig å være oppmerksom på at data for gjennomføring ikke er endelige før det har gått fem år.
Det vil si at vi må gå fem år tilbake i tid for å se reelle gjennomføringstall.

Grafene nedenfor viser gjennomføringen av vg1, vg2 og vg3. Vertikalaksen viser gjennomføring i prosent, og
horisontalaksen markerer hvilke avgangskull fra ungdomskolen vi ser gjennomføringen for.

For eksempel: gjennomføringsprosenten for 09-10 i tabellen "fullført og bestått vg1" betyr at x % av elevkullet
som gikk ut av ungdomsskolen i 09-10 har bestått vg1.

Her telles alle elever, uavhengig av om de har gått på offentlige eller private videregående skoler.

Direkte overgang til videregående gir lavest frafall
Andel elever som startet vg1 direkte fra ungdomsskolen
Det er markant forskjell i gjennomføringsgrad i videregående opplæring mellom de som starter
studieforberedende utdanningsprogram det året de fyller 16 år og elever som starter når de er 17 år eller
eldre. For elever som startet på grunnkurs det året de fylte 16 år har 84 prosent studiekompetanse etter fem
år innen de studieforberedende utdanningsprogram, mens for de som startet det året de fylte 17 år har bare
41 prosent oppnådd studiekompetanse innen samme periode. Kilde: SSB
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Skoleeiers egenvurdering
Overføring til og gjennomføring av videregående skole er oppvekstenhetens målområde totalt sett. Dette fordi
utdannelse i kunnskapssamfunnet er forutsetningen for framtidig arbeid og inntekt, noe som videre øker
sannsynligheten betydelig for aktiv deltakelse i samfunnet og god folkehelse.

Gjennomføringen i videregående skole har hatt en god utvikling. Dette vitner om en “merverdiskaping”
gjennom barnehage og 13 årig skoleløp, og indikerer en kulturendring der læring og utdannelse er akseptert
som en viktig for det videre livet.

Overføring kan variere noe fra år til år. En åpenbar forklaring kan være elever som ikke benytter retten til
videregående skole. Andre forklaringer kan være at elever har startet i andre fylker, på private skoler eller på
skole i andre land. Disse vil falle utenom statistikken som vises her.

For å visualisere gjennom å se på årskullene 2010-2013:
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Tabellenviserat Kongsvingeri snitt for dissefire årskulleneliggernoe under gjennomsnittetfor regionenog
fylket. Gjennomføringeller drop-out kan imidlertid noen gangervære upresisfor småog mellomstore
kommuner.Dette fordi eleversom mottar alternativeløp i videregåendeskoleikke blir registrert som bestått.
Dersomnoen årstrinn tilfeldigvishar en relativt høy andel eleversom ikke følger ordinært videregåendeløp,
vil dette få utslagi gjennomføringsandelen.
Andelen“sluttere” er av den grunn mangegangermer interessant,
da dette indikerer tydeligereandelensom ikke har gjennomførtvideregåendeopplæring. Angående“sluttere”
har Kongsvingerkommuneet snitt på 13,4%for kullene2010-2013,noe som ligger0,5%over andel“sluttere”
i Innlandetfylkeskommune.Dette betyr at av de ca 28%som ikke har gjennomførtog bestått videregående
opplæringfor de aktuelle 2010-2013kullene,er det ca 15%som fortsatt er i et opplæringsløpeller har fullført
planlagtgrunnkompetanse.
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Koronasituasjonen
Kongsvinger kommune har greid seg godt gjennom pandemien, med lave smittetall og god kontroll på
smitteveier. Likevel har alle elevene i grunnskolen i perioder vært i en hjemmeskolesituasjon og noen elever
og elevgrupper har vært i enten karantene eller ventekarantene. Noen skoler har vært mer berørt enn andre.
Noe som har medført at enkelte elever og elevgrupper i større grad enn andre har mottatt undervisning på
digitale plattformer.

Kongsvingerskolen var IKT-messig godt rustet til å håndtere situasjonen som oppsto i mars 2020. Med alle
elever, lærere og fagarbeidere/assistenter på 1:1 læringsbrett, var riggingen av hjemmeskoleundervisningen
mindre utfordrende enn man kunne antatt. Likevel er det på sin plass å rose tilsatte i skolene i kommunen for
rask og god omstilling på områder som undervisning, oppfølging av elevene, samhandling med foreldre og
samarbeid mellom kollegaer på den enkelte skole. Det er uansett ikke til å komme bort fra, at skole er best på
skolen, slik forskningen også indikerer (Nordahl, 2020).

For en del elever, har det vært krevende både med undervisningssituasjonen i hjemmeskole og kanskje i enda
større grad brudd i de nære sosiale relasjonene med både medelever, venner og lærere. Dette er trolig også
forsterket for mange, ved at fritidsaktiviteter, idrett og kulturliv har vært stengt i lang tid. Kommunen tar på
alvor at en del barn og ungdom kan ha mistet verdifulle nettverk og sosial omgang med jevnaldrende. Sosial
læring handler om trening i sosial samhandling. Skolene må vurdere om det må tilrettelegges for forsterket
fokus på sosialt læringsarbeid i tiden fremover.

Skolene har gode kartleggingsverktøy for å følge elevenes utvikling og dermed få kunnskap om det er deler av
opplæringen som har vært mangelfull i de ulike fagene på grunn av koronasituasjonen. I tillegg til nasjonale
kartleggingsprøver, anvender skolene i kommunen for eksempel kartleggingsverktøy som SOL, Carlsten og
årsprøver/M-prøver i matematikk. I tillegg kommer tester og diagnostiske prøver som faglærerne selv
gjennomfører. Skoleeier vurderer at skolene har nok verktøy for å kunne avdekke «kunnskapshull» hos
enkelteleven, men erkjenner samtidig at et godt system og struktur for oppfølging, analyse og evaluering må
være på plass for å nyttiggjøre seg all kjennskap skolen har om elevenes faglige ståsted.

En tiltaksbank for å møte elevenes forventning om læring vil være nærmest utømmelig. Lærernes
metodeansvar og plikt til å anvende riktige metoder til rett tid og til å utvikle egen pedagogiske praksis, vil
alltid ligge til grunn. Her ligger også et stort ansvar hos skolelederne for å sikre at ønsket pedagogisk praksis
også er reell praksis. Samtidig vil kommunen i denne meldingen trekke frem noen tiltak som skoleeiers
vurderer som nyttige i perioden fremover. For det første ligger det en generell plikt hos skolene til å gi
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intensivopplæring på 1.-4. trinn når elever står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning. Her
tenker skoleeier at skolene bør vurdere terskelen for å tilby intensivkurs til elever i målgruppa, slik at skolene
fanger opp disse elevene så tidlig som mulig. For det andre vil skolene få god kunnskap gjennom analyser av
resultater på nasjonale prøver og kartleggingsprøver. Skoleeier oppfordrer til å jobbe systematisk med
resultater fra kartleggingsprøver slik at behov for tettere oppfølging avdekkes. For det tredje vil skoleeier se på
innhold og organisering av Sommerskole, som kommunen har mottatt en del midler til. Her ligger utfordringen
i hvordan vi skal nå de elevene med størst behov og hvordan vi skal møte dem på deres faglige ståsted.

Skoleeier vurderer skolehelsetjenestens bidrag på den enkelte skole som viktig også sett i lys av
koronasituasjonen, særlig med fokus rettet mot systematisk arbeid knyttet til elevers psykiske helse. Skoleeier
oppfordrer til å legge til rette for gode samhandlingsarenaer mellom skolene og skolehelsetjenesten.

Oppsummert, er skoleeier fornøyd med hvordan skolene har håndtert en krevende pandemihverdag.
Kommunen skal uansett være sitt ansvar bevisst, gjeldene både elevenes faglige og sosiale læring. Kommunen
ønsker at skolene følger enkeltelevens læringsprogresjon tett, og iverksetter nødvendige tiltak. Skoleeier
mener at skolene har mye å tjene på å stille høye krav og forventninger til hvordan de jobber med elevenes
læringsmiljø, slik at alle faktorer knyttet til elevenes faglige og sosiale læring og utvikling er sentrale deler av
skolenes forbedringsarbeid.

Analyse og refleksjoner
Elevenes læringsmiljø er avgjørende for deres læring og utvikling. Kort oppsummert kan en i denne
kvalitetsmeldinga kategorisere tre faktorer som omhandler elevenes læringsmiljø som må være gjenstand for
analyse og refleksjoner:
1. Læringsresultater
2. Trygt skolemiljø
3. Kvalitetsutvikling i skolen

Alle tre områdene dreier seg i stor grad som handlinger, interaksjoner og pedagogisk praksis i skolen.
Områdene er kontektsavhengig og det vil være avgjørende at alle aktører i den pedagogiske verdikjeden er sitt
ansvar bevisst og reflekterer over hvordan deres vurderinger påvirker elevenes læringsmiljø.

56

1. Læringsresultater
Særlig i lesing er det dokumentert en positiv trend og gode resultater, særlig for de yngste elevene. Det er å
undre seg over hva som kan være de bakenforliggende årsakene og opprettholdende faktorene for at
resultatene i regning i lys av dette har en negativ trend med svakere resultater for samme elevgruppe.
Resultatene knyttet til ungdomstrinnet er i en positiv trend, som kommunen håper vi gi utslag på
gjennomføring i videregående opplæring. Her må en være klar over at resultatene vil ligge klart først 5-6 år
etter kullets reelle start i videregående opplæring. Kommunen må videreføre og intensivere fokuset på å gi
god tilpasset opplæring til alle elever i alle fag. Dette vil være det fremste virkemiddelet for å heve
kommunens samlede resultater gjennom å heve den enkelte elev uavhengig av elevens faglige ståsted.
Gjennom god tilpasset opplæring er målet å øke elevenes motivasjon for skolearbeidet. Det er gjennom
autentiske mestringsopplevelser elevene får motivasjon og vilje til å søke ny kunnskap, møte nye utfordringer
og ta stadig nye skritt i egen læringsprosess.

2. Trygt skolemiljø
Alle elever skal sikres sin rett til et trygt og godt skolemiljø. De aller fleste elevene i Kongsvinger skolen har det
trygt og godt på skolen. Likevel må kommunen intensivere innsatsen slik at alle elever opplever tryggheten de
fortjener i eget læringsmiljø. Det er en stadig mindre andel elever i kommunen som opplever seg utsatt for
mobbing, men en elev utsatt for mobbing vil alltid være en for mye. Særlig vil barnetrinnet utfordres til å
analysere og reflektere over hva som er faktorer som ligger til grunn for statistikken og deretter sette inn tiltak
som er egnet for å bedre elevenes opplevelse av læringsmiljøet. Det vil være lurt å involvere også
FAU/SU/SMU/Elevråd i dette arbeidet. Det vil bli nedsatt et kommunalt innsatsteam som arbeider med
problemstillinger tilknyttet denne problematikken, i tillegg til de skolevise innsatsteamene som allerede skal
være fungerende.

3. Kvalitetsutvikling i skolen
Det er gjennom de menneskelige ressursene i skolen kvalitetsutvikling skjer. Noe kvalitetsheving kan skje
gjennom etter- og videreutdanning, men den største delen av kvalitetsutviklingen i skolen vil skje i den enkelte
skole gjennom tett samarbeid mellom skoleledere, lærere, fagarbeidere, assistenter og andre tilsatte. Skolene
må arbeide for å skape kollektive utviklingsprosesser hvor alle er delaktige og utvikler og forbedrer egen
praksis. Skolene må tilrettelegge for og etablere profesjonelle læringsfellesskap som både stiller krav og
forventninger til at samarbeidet skal dreie seg om skolens kjernevirksomhet; elevenes læring og utvikling. I
Kongsvingerskolen må vi tenke at “We are all learners”, være seg skoleledere, lærere, fagarbeidere eller
elever.
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Kvalitetsmelding for 2020
1. Målområdene for Kongsvinger kommune består uendret.
2. Skolene har et ekstra fokus på målområde regneferdigheter, det utvikles regneplan for kommunen.
Videre skal skolene arbeide videre med implementering av nye læreplaner for grunnskolen.
3. Kommunen skal utarbeide rutiner for skolebasert vurdering, som tar sikte på både å skape
systemforbedringer og forutsetninger for bedret oppfølging av enkeltelever.
4. Tiltakene skal forankres i kompetanse kommunen har tilegnet seg gjennom FoU-prosjektet «Kultur for
læring» og øvrig kommunalt planverk.
5. Tiltakene skal evalueres gjennom målsettinger og arbeidsform fra FoU-prosjektet «Kultur for læring»
og tilstandsrapporten som prosess, jfr. prosedyre for skolebasert vurdering.
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