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-
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-

Rammenetil opplæringbør følgeelevtall,kompetansebehov
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Rådmannensinnstillingble enstemmigvedtatt.
Vedtak:
Utvalgfor oppvekstkultur og helsetar «Vurderingav grunnskoleni Melhus2019»til orienteringog vedtar at
følgendesatsingsområder
leggestil grunn for arbeidetmed økonomiog handlingsplan:
-

Melhusskolenvidereføreri skoleåret2020/2021sitt godearbeidmot mobbingog utviklingav godt
skolemiljø.Dette gjøresgjennomdelingav god praksis,goderutiner og systematiskoppfølgingfra skoleeier.
Det utarbeidestverrfaglighandlingsplanfor bekymringsfulltfravær.

-

MelhusskoleniverksetterFagfornyelsen
fra høsten2020.Elevensomsubjektstår sentralti dette arbeidet.
Samtidigvidereførervi trykket på grunnleggendeferdigheter,digital kompetanseog utforskende
pedagogiskpraksis.

-

Rammenetil opplæringbør følgeelevtall,kompetansebehov
og nasjonaleog lokaleføringer.Ressursbruken
innenspesialundervisning
skalgjennomgås.Tidligereavsattefondsmidlertil kompetansemidler
blir brukt
opp i 2020,og økonomi-oghandlingsplanmågi rom for påfyll av disse.

UtredningBakgrunnfor saken:
Det visestil Opplæringsloven§ 13.10og kravet om at kommunenskalha et forsvarligsystemfor oppfølgingav
grunnskoleni kom
munen.Somen del av oppfølgingsansvaret
skaldet utarbeidesen årlig rapport om tilstanden.Denårlige
rapporten skaldrøftespolitisk.
Til grunn for vurderingenliggerskolenesrapporteringtil skoleeier,nasjonaleprøver,undersøkelserog
kartlegginger.Skoleeierhar gjennomførteget dialogmøtemed hver enkelt skole hvor alle resultater og
satsningsområderer drøftet.
Dentotale vurderingenblir vanligvisgjennomgåttsamletmed rektorene og PPTi eget møte for å bidra til
forståelseav tilstandenog å velgesatsningsområder.
Dennegjennomgangenhar våren2020blitt noe forenklet
pga nasjonalekrisetider.

Vurderingeninneholderi hovedsakdrøfting av skolemiljøet,læringsutbyttetog fysiskerammer.
Saksutredning:
1. Genereltom undersøkelsene–kartlegginger –prøver
Elevundersøkelsen
er et viktig verktøyfor videreutviklingog kvalitetssikringav læringsmiljøettil elevene.Dener
en del av det nasjonalekvalitetsvurderingssystemet
og er hjemlet i forskrift til opplæringsloven§ 2-3. Melhus
kommunehar vedtatt politisk at undersøkelsenskalgjennomføresav alle eleverfra og med 5. trinn. (Forskriftene
sier at den er obligatoriskfor 7. og 10. trinn.).

Undersøkelsen
skal ikke baregjennomføres,menogsåfølgesopp. Skoleneog skoleeierhar en mulighet
til å få informasjonom hvordaneleveneoppleverskolenog læringsmiljøetsitt. Det tas videre
utgangspunkti at læringsmiljøethar betydningfor eksempelelevenesmotivasjon,innsatsog læring.
Læringsmiljøeter ikke noe somensidigpåvirkereleveneslæringsutbytte.Elevenesprestasjonerer bådeet
resultatav og har innvirkning på læringsmiljøet.«Et godt læringsmiljøgir flinke og motiverteelever
samtidigsom velfungerendeog motiverteelevergir et godt læringsmiljø.»(T. Nordahl2005).Elevenes
og lærernesbevissthetom egenbetydningblir da avgjørende.Skolensoppgaveblir da ogsåå gjørealle
aktørenebevisstepå dette.
Svarprosentener generelt svært høy på elevundersøkelsen
slik at feilmarginener liten. Dette innebærerat
mindre forskjellerogsåkan væreinteressante.Det er i den videre fremstilling i hovedsaktatt utgangspunkti det
nasjonalesnittet når det gjelder sammenligninger.Alle skalaeri brukerundersøkelsen
går fra 1 –5 hvor 5 er”
best”.
Hensiktenmed nasjonaleprøver er å vurdere og utvikle elevenesferdigheteri lesing,regningog i deler av faget
engelsk.Dette innebærerat det er avgjørendeat skoleneselvgriper fatt i resultateneog leggerdem til grunn for
en målrettet innsats.Det ble i 2019gjennomførtnasjonaleprøver innenfor områdenelesing,regningog engelsk
på 5. og 8. trinn. De nasjonaleprøvenefor 8. trinn er ogsågjennomførtpå 9. trinn når det gjelder lesingog
regning.Nasjonaleprøver er ikke prøver i fag, men i grunnleggendeferdigheter.Resultatenegir et avgrensetbilde

av ferdigheteneog kompetansenelevenehar. Man må derfor alltid se resultatenei sammenhengmed annen
relevant informasjonman har om skolen,kommunenog elevene.
Nasjonaleprøver skalgi styringsinformasjontil skoleneog kommunen.Det er ogsåforutsatt at prøveneskal
komme til nytte for den enkelte elevsutvikling i samarbeidmellom lærer, elev og foresatte.
Skoleportener et verktøyfor vurderingav kvalitet i grunnopplæringen.Målet med Skoleportener at skoler,
skoleeiere,foresatte,elever og andre interesserteskalfå tilgangtil relevanteog påliteligenøkkeltallfor
grunnopplæringen.(https://skoleporten.udir.no/)
Dette, sammenmed eksamensresultatene
og standpunktkarakterene,gir kommunenet bilde når det gjelder
læringsutbytteog hva kommunenbør satsepå.

Fra og med2014 ble nasjonaleprøverpublisertpå en ny skala.Dette gjør det mulig å sammenlikne
resultatermellom prøverog resultatenemellom år fra og medhøsten2015.Dette gjelderkun engelskog
regning.
2. Vurderingav elevenesskolemiljø

Elevundersøkelsen–indekser og indikatorer
Tabellenviserresultatenefra Elevundersøkelsen
fordelt som bådeindikatorer og indekser.Enindikator bestårav
ett spørsmål,mensindekserer satt sammenav to eller flere av de obligatoriskespørsmålenei Elevundersøkelsen.

I dennevurderingener det sett på barnetrinnetog ungdomstrinnethver for seg.
Oversiktenunderviserresultatetfor 5.-7. trinnet i Melhusfra 2014-2019sammenlignetmednasjonaletall for
2019.Her ligger vi stort setthelt likt meddet nasjonalesnittet.

Når det gjelderforskjellenemellomjenter og gutter så er dennestort sett samsvarendemed nasjonaletall.
Det er ogsåsett på gjennomsnittetfor kommunenfor de siste4 målingenesammenlignetmed tilsvarende
resultat nasjonalt.Her er det ogsåsåå si ingenforskjeller.
Figurenundervisertilsvarendeoversiktfor ungdomstrinnet.
Elevenepå ungdomstrinnetsvarerpå noenflere
områderennbarnetrinnet.

Det er stort sett lite eller ingenforskjell mellom kjønnene.Jenteneer noe mer motivert enn guttene, og har en
høyereinnsats.Det er verd å merke segat bådeguttene og jentene skårerlavereenn nasjonaltpå «Relevant
opplæring».Denneindeksenbestårav spørsmålene;«Jegsynesdet vi lærer på skolener viktig», «Det mestejeg
lærer på skolen,vil jeg få nytte av senerei livet» og «Sammehvilkenjobb jeg får, vil det jeg lærer på skolenvære
nyttig».

Hvisman leggertil grunn gjennomsnittetfor de siste6 målingenefor Melhuskommunesammenlignetmed
tilsvarendenasjonaleresultat er forskjelleneminimale.Noenområdersompekersegut er «vurderingfor
læring»,«motivasjon»,«relevantopplæring»og «praktiskopplæring».
Fagfornyelsen,
somstarter høsten2020,vil ha en pedagogiskinngangsomtreffer disseområdene.
Oppsummertkan følgendenevnes:
- Totalt sett ligger Melhuskommunepå nasjonaltsnitt når det gjelderlæringsmiljøetbådefor barnetrinnet
og ungdomstrinnet
- Noenområderpekersegut medhensyntil videreoppfølgingpå ungdomstrinnet;vurderingfor læring,
motivasjon,relevantopplæringog praktiskopplæring.

Mobbing særskilt:
Generelt
Nytt kapittel 9A i opplæringsloventredde i kraft fra 1. august2017.Det nye regelverketskalstyrke elevenes
rettigheter, og skalsørgefor at sakersom gjelder skolemiljøblir håndtert raskere,tryggereog enklere.Noen av de
viktigsteendringeneer at det er lovfestet et krav til nulltoleranseog en tydeligereaktivitetsplikt for skolen.
Nasjonaleforhold:

NTNUSamfunnsforskning
har i en analysesett nærmerepå spørsmåleneom mobbingog arbeidsro.I
Elevundersøkelsen
2016ble definisjonenav mobbingog spørsmåletom mobbingendret. Det er og lagt
til spørsmålom mobbing,og fjernet spørsmålom krenkelser.
Hovedfunnenenasjonalter at 6,9 prosent av elevenepå barnetrinnet svarerat de blir i en eller annen
kombinasjonmobbet av medelever,digitalt mobbet av noen på skoleneller mobbet av voksnepå
skolen,to til tre gangeri månedenel

ler oftere. Dette er en økningpå 0,2 prosent fra 2018.Av elevenesom har besvartelevundersøkelsen,
utgjør 6,9 prosent over 30 000 elever.
Det er en større andel jenter enn gutter som oppgir at de mobbesdigitalt på ungdomstrinnet.
Forholdenefor Melhus kommune

Skolenehar i tråd medendringeni lovverketendretsinerutiner samtsørgetfor å informereeleverog
foresatte.Skoleeierhar fulgt opp hver enkelt skolegjennomegettilsyn og sjekketut at skolenefølger opp
de nye kravene.Det er lagetca 50 aktivitetsplanerknyttet til varslerom skolemiljøeti Melhuskommunei
2019.Detteer 20 mer enn i 2018,og tyder på at skolenetar plikten på alvor. Tallenefor Melhus
kommuneviser en bedring.
Når man går nærmereinn på tallene for Mehuser det verd å merke segat ved flere av skoleneer det ingenav
elevenesom rapporterer at de mobbes«1 gangi uken eller oftere». Hvilket er meget positivt.

Høsten2015 vedtok komite for liv og læreat skolenebør gjennomføreikke - anonymeundersøkelser
knyttet til mobbing.Dette er iverksatt,og alle skolenerapportererat de benytterdettesomen oppfølging
av elevundersøkelsen.
Erfaringenemeddetteer godeog de gir et godt utgangspunktfor å avdekke
mobbing.Skoleeiererfarergjennomsinerutinemessigebesøkat skolenehar god kontrollmed
læringsmiljøarbeidet,og at arbeidetmeddet felles læringsmiljøprosjektet- basertpå solid kunnskapog
kompetansefra Atferdssentereti Stavanger- har hatt effekt.
Talleneunderer sværtinteressante.
De viser at Melhuser bedreenn nasjonaltsnitt og har hatt bedring.
Dette skyldesdet flotte arbeidetskolenehar gjort. Sjøl om vi har nulltoleransefor mobbing,og det finnes
eleversom sier at de oppleverdette,er utviklingen god.
Tallenetil venstreviser «ikke mobbeti det heletatt eller sværtsjeldent»/tallenetil høyreviser «flere
gangeri månedeneller mer».

Melhus kommune 2019 -Barnetrinn
Melhus kommune 2018 -Barnetrinn
Melhus kommune 2017 -Barnetrinn
Melhus kommune 2016-Barnetrinn
Nasjonalt 2019 -Barnetrinn
Nasjonalt 2018 -Barnetrinn
Nasjonalt 2017 -Barnetrinn
Nasjonalt 2016 -Barnetrinn

94,3 %
94,5 %
93,9 %
94,1 %
93,0 %
93,2 %
93,3 %
93,5 %

5,8 %
5,5 %
6,1 %
5,9 %
6,9 %
6,7 %
6,7 %
6,5 %

Melhus 2019 -u.trinn
Melhus 2018 -u.trinn
Melhus 2017 -u.trinn
Melhus 2016 -u.trinn
Nasjonalt 2019 -u.trinn
Nasjonalt 2018 -u.trinn
Nasjonalt 2017 -u.trinn
Nasjonalt 2016 -u.trinn

95,9 %
94,1 %
95,1 %
94,5 %
95,3 %
95,2 %
94,4 %
94,9 %

4,1 %
5,9 %
4,9 %
5,4 %
4,6 %
4,8 %
5,6 %
5,1 %

Oppsummert:
-Skolenei Melhusligger over snittetnasjonaltfor 2019,oghar en liten positiv endringigrunnskolenfra
2018
-Revisjonenav kap9a i opplæringsloven
er fulgt opp av alle skolenemedinnføringav nyerutiner. Skoleeier
har i tillegg hatt egetmøtemedalle skoleneog sjekketat disseer på plass.
-Spredningav erfaringenefra læringsmiljøprosjektet
på Lundamoskolene,
og nyerutiner, er godt ivaretatt

3. Faglig utbytte og arbeidet med grunnleggendeferdigheter
Grunnskolepoengog eksamensresultater
Elevenevurderesavslutningsvispå en karakterskalafra 1 til 6, der 6 er bestekarakter.
Grunnskolepoengene
beregnesmedutgangspunkti standpunktkarakterene
og eksamen.
Standpunktkarakterene
er mentå reflektereeleveneskompetanseut fra målenei læreplanverket.Alle
eleveri grunnskolenskal i tillegg opp til to avsluttendeprøver,én skriftlig og én muntlig. Diagrammene
viser at vi ligger litt underdet nasjonalesnittet på eksameni 2019,samtidigsom 2019 var et godt år for
avgangselevene
våre når det gjeldermatematikkog norsk hovedmål.

Forskjellenemellom gutter og jenter,når det gjelderfaglig utbytte,ertydelige- bådenasjonaltog lokalt,
og kurvenefølger hverandre.Camilla Stoltenbergsier i sin rapport(NOU 2019:3)at det mestslåendeer
hvor like gutter og jenterer i de overlappendetallene,mensmanfinner flest jenterblant de flinkeste.
Blant de medkarakterentre eller laverei snitt er det 2,5 gangersåmangegutter ennjenter.

Eksamensresultater
inngåri elevenessluttvurderingog skal gi informasjonom eleveneskompetanse
ved
avslutningenav grunnopplæringen.
Eksamensresultatene
gir ikke grunnlagfor sammenligningovertid
(utvikling). Det kan imidlertid væreav interesseå se hvordankommunenfaller ut sammenlignetmedde
nasjonaleresultatene.Over tid ligger kommunenher om lag på nasjonaltsnitt. Tallenemå sesi sammenheng
medanneninformasjonfra vurderingssystemet.
Gjennomsnittskarakterer
for et fylke eller for landetendrerseglite fra år til år. Gjennomsnittskarakterer
for en
skoleeller en kommunekan derimotendresegmye fra år til år. Detteer fordi gjennomsnittskarakteren
i større
gradvil påvirkesav enkelteleversresultatnår det er få eleverpå en skoleeller i en kommune.Melhus
kommunehar ca 220 eleverpr trinn. Endringeri karaktererpå skolenivåbør derfor tolkesmedvarsomhet.

Følgendekan trekkesfram:

-Vi ligger litt i underkantavsnittetnasjonaltnår det gjeldergrunnskolepoeng
i 2018/19
-Eksamensresultatene
i matematikkligger over nasjonaltsnitt i 2019
-Eksamensresultatene
i engelskog nynorskligger undersnitteti 2019
-Eksamensresultatene
i norskhovedmålligger over nasjonaltsnitt i 2019

Nasjonaleprøver
Generelt
Resultatenei engelskog regningi 2014 var startpunktetfor måling av utvikling over tid. Fra og med2015
kan resultatenesammenlignesmellom år slik at skolerog kommunenkan sammenlignesineegne
resultaterover tid og seom det har skjedden endring.Leseprøveneer foreløpigikke tilrettelagt for å
kunnemåleutvikling over tid.
På 5. trinn er det 3 mestringsnivåerog på ungdomstrinneterdet 5 nivåer.Til hvert nivå er det lageten
beskrivelseav hva eleverpå nivået typisk mestrer.For å få mer utfyllende informasjonom elevenes
resultater,er det viktig å segjennomsnitteti sammenheng
med fordelingenav eleverpå de ulike nivåene.
En endringi andeleleverpå et gitt nivå fra et år til et annetkan tolkessom en reell endring.En skole kan
for eksempelseom de klarer å løfte de svakesteeleveneved at det over tid blir færreeleverpå nivå 1.
Nasjonaleprøverforteller allikevel ikke helesannhetenom en skole.Det er derfor viktig å seresultatene
fra nasjonaleprøveri sammenheng
medanneninformasjonom skoleneller kommunen.Det avgjørende
er at skoleneevnerå benytteresultatenefor sikre en så målrettetinnsatssom mulig overfor elevene.
Nasjonaleprøver 5.trinn
Diagrammeneunderviser 5.trinnsresultatene
i engelsk,lesingog regning.For engelskog lesingser vi et
år hvor vi følger nasjonaltsnitt gansketett, menhar dessverreflere eleverpå lavestemestringsnivåog
færreeleverpå høyestemestringsnivåenn året før. Når det gjelderregninghar vi ogsåher flere eleverpå
lavestemestringsnivå,menogsåflere eleverpå det høyestemestringsnivået.
Endringeneer småog må tolkesmedforsiktighet.

Nasjonaleprøver8.trinn
Diagrammeneunderviser utviklingen for 8. trinn. Lesinger over tid grovt settpå nasjonaltnivå, men
2019 utmerkersegnoe medflere eleverpå lavestemestringsnivåenn tidligere, og færreeleverpå høyeste
nivå. Det sammegjelder engelskog regning.Diagrammetfor regninger mesttydelig på dette.
Enkeltekull skiller segnoeut resultatmessig.Skolenemeldtehøsten2019 om utfordringerknyttet til
tekniskgjennomføringav prøvenefor 8.trinn, noe somkan ha virket inn på resultatene.

Nasjonaleprøver9.trinn
I lesingser vi marginalepositiveendringernår det gjelderantall eleverpå lavesteog høyeste
mestringsnivå,selv om resultatetligger undernasjonaltsnitt. I regninger resultatetbedre,og på nasjonalt
snitt.

Leggerman til grunn usikkerheteni målingeneligger Melhuskommune«statistisk»på det nasjonale
snittet.Det manallikevel kan merkeseger følgende:
-Resultatetfor skriftlig eksameni 2019i engelskog nynorsker undernasjonaltsnitt
-Tilsvarenderesultatfinner vi på nasjonaleprøverpå 8.trinn
-Engelsk bør fortsattfølgesopp nærmere
-Enkelte skolerser ut til å visebedringnår det gjelder regning

Endringeni resultatoppnåelse
kan sesom naturlig variasjon.Det blir derfor viktig å gå nøyeinn i
resultatene.Uavhengigav dettebør det fortsattleggesvekt på grunnleggendeferdigheterframover.

4. Ressurssituasjonen

Elevtallet
Den viktigste kostnadsdriveren
innenforskoleer endringeri elevtallet.Diagrammeneunderviser
utviklingen for kommunennår det gjeldereleveri grunnskolen.
Det er viktig å merkesegat elevtalletser stabilt ut framover.

6-12 år

13-15år

Ressurser-økonomi
Når det gjeldervurderingav ressurssituasjonen
såhentesalle tall fra eller er beregnetpå grunnlagav tall
fra GSI (grunnskolenesinformasjonssystem),
KOSTRA og SSB.
Grafenunderviser utviklingen når det gjeldergjennomsnittliggruppestørrelse/lærertetthet.
Gjennomsnittliggruppestørrelse
viser forholdetmellom antall timer elevenehar krav på etter forskrift til
opplæringslovenog hvor mangeårstimerskolenereelt leggerut til undervisning.Gruppestørrelsen
vil
varierebådemellom skoleneog internt på den enkelteskole.
Det opereresmedto typer gjennomsnittliggruppestørrelse.
Forskjellenbestårgrovt setti om mantar med
timenesom leggesut til spesialundervisning
og særskiltnorsk eller ikke. Sistnevntegir gruppestørrelse
2
(dvs uten spesialundervisning
og særskiltnorskopplæring).Gjennomsnittliggruppestørrelse
er den beste
indikatorenfor å følge medpå ressurssituasjonen
for skoleområdet.Den er sammenlignbarmedlandet
ellersog gir ogsågrunnlagetfor vurderingom vi overholderlovensforutsetninger.Jo lavere
gruppestørrelse
jo mereressurserhar skolene.
Gruppestørrelse
1 og 2, sammenlignetmednasjonaltsnitt, viser en interessantutvikling. Det er en klar
bedringnår det gjeldersmåtrinnet(1.-4.). Samtidiger det en svakreduksjoni ressursenefor
ungdomstrinnet.Beregningergjort medgrunnlagi lærernormentilsierat ungdomsskolene
vil måtte
tilføres ressurser.

SomtabelleneviserbrukerMelhuskommunemindreressursertil ordinærundervisningpr elev enn
sammenlignbare
kommuner.Det er naturlig å setil Skaunkommune,som har en liknendetilbudsstruktur,
og en sammenlignbarbefolkning.
Spesialundervisning
De sisteårenehar det værtjobbetsærskiltmedspesialundervisning.
Det har blant annetvært en
målsettingå bedrekvalitetenpå selvetilbudet samtå følge en opp en tidligere jevn økning i andelen
elevermedvedtakom spesialundervisning.
Vi har tidligere sett at økningi vedtakbinderopp skolene
med hensyntil å kunnedrive fleksibelt.
Diagrammetunderviser forholdetmellom jenter og gutter når det gjelderfordelingenav enkeltvedtak.
Melhushar da vært en av de få kommunenesom har vist en trendnår det gjelder utjevningmellom
kjønnene.Det sisteåret kan det imidlertid seut somdettehar snudd.Signalerfra PP-tjenestentyder også
på dette.
Enkeltvedtakgutter–jenter

Enkeltvedtak–totalt

År
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20

Andel
Andel
Andel
Andel
vedtak
vedtak
vedtak
vedtak
1-4.
5-7.
8-10.
totalt
trinn
trinn
trinn
5,23
11,34
13,64
9,7
3,70
11,38
13,48
9,0
3,28
10,03
16,07
9,1
4,05
10,25
10,78
8,0
4,39
7,99
10,54
7,3
5,73
7,20
10,17
7,5
5,87
7,12
11,15
7,8
6,78
9,00
9,30
8,2
7,77
12,25
9,98
9,8
8,22
11,44
10,13
9,7

Ser vi på andelenenkeltvedtaktotalt settsågår dennefrem av tabellenover. Vi vet atandelenpå de
lavestetrinneneøker fortsatt,mensungdomstrinnetgår ned.For mellomtrinneter det vanskeligå pekepå
noenutvikling. Vi vet ikke om økningenpå småtrinnetskyldesat det reelt setter flere barn med
utfordringereller om det skyldesat skoleneer blitt flinkere til å gripe inn tidligere.
Signalenefra skolenekan tyde på at det er reell økning i antalletelevermedutfordringer.

For ungdomstrinnetvet vi ikke om endringenskyldesat det reelt sett er færreelevermedbehoveller om
detskyldesskolenesinnsats.
Tallenesier imidlertid ikke noe om innholdetog kvalitetenpå spesialundervisningen,
eller utbyttet.
Undersøkelserkan tyde på at det ikke er noenautomatisksammenhengmellom økte ressursertil
spesialundervisningen
og kvalitetenpå denne.
I 2016opprettetregjeringenen ekspertgruppe
somskulle skriveen rapportom hvordandet
spesialpedagogiske
tilbudet kan bli bedrei barnehagerog skoler.Det overordnedemåleter å bidra til at barn
og ungesomhar behovfor tilrettelagtetiltak, herunderspesialundervisning,
får et pedagogiskog
spesialpedagogisk
tilbud av høykvalitet og oppleverøkt inkluderingi barnehageog skole.Rapporten
(Inkluderendefellesskapfor barn og unge)fra ekspertgruppen
ble publisert4. mars2018.Nye
retningslinjer(2020),i kjølvannetav rapporten,ermed på å danneretningenfor kommunensviderearbeid
medspesialundervisning.
Spesialundervisningen
må i 2020studeresmer inngående.Prosesser,
organiseringog antall vedtakblir
satt underlupen,for å forståbedre,for å jobbemer systemretta,for å redusereressursbruken
og for å
skapefærreensommebarnog unge.Et egetprosjektvil bli etablert,og et egetspespednettverk
for
koordinatorerkan sikre kvaliteteni arbeidet.

Oppsummert:
-Elevtallet flater ut og prognoseneviser en laverevekstfremover.
-Ressurssituasjonen
viser en klar bedringpå småtrinnetog en liten oppgangpå ungdomstrinnet.
-Tallene for spesialundervisning
forutsettervidereoppfølging:
Økningi vedtakpå småtrinnet
Tall for spesialundervisningen
viserat vi brukerrelativ myeressurserpå dette området.Vi har ikke
nok kunnskapom effektenav ressursbruken
Antall elevermedvedtakog antall barn medstørreutfordringerhar økt

5. Oppsummeringfra skolenesegenvurdering

I tråd medvedtakhar alle skolenegjennomførtvurderingav egentilstand og rapportertdennetil skoleeier
sammenmedsatsningsområder
og tiltak.
Når det gjelderskolemiljøetsåviser alle skoleneat de har arbeidetmegetgodt mediverksettingav nye
rutiner i tråd medlovendringen.Sidenskolestarti høstrapportererde at de har utarbeidet50
aktivitetsplaner.Av disseer 3 rapporterttil skoleeier.Dette vurderessompositivt. Det viser at skolene
følger opp utfordringerknyttet til miljøet i tråd med de nye retningslinjenesom kreverrask inngripen8.
Det signaliseresallikevel at det må arbeidesvidere medskolemiljøet.Det er behovfor å seviderepå
rutineneog sikre at disseer effektive. Det er ogsåbehovfor drøfting og erfaringsutvekslingpå tversav
skolenefor å finne godetiltak og sikre spredningav kompetanse.
De tre ungdomsskolene
har etablertsegsomMOT-skoler,og jobberaktivt medå styrkeungdommens
integritetog styrketil å ta de riktige valgene.
På kommunenivåer det nedsatten tverrfaglig arbeidsgruppesomskal samordnearbeidetmed
fraværshåndtering
på skolenetil en plan for oppfølgingav bekymringsfulltfravær.Arbeideter tenkt
sluttført våren2020,og vil forhåpentligvisværetil hjelp for skolenei det sværtviktige arbeidetmot
fraværog skolevegring.
Utforskendepedagogiskpraksis/Lessonstudy som metodefor forbedringav kvalitet på tilbudet er prøvd
ut ved 8 skoler.Dette har værtett av de sentraleområdenei den nasjonaleUngdomstrinnsatsningen.
Lærerneforskerpå egenpraksis,der målsettingener å øke eleveneslæringsutbytte.Metodenvil kunne
virke positivt inn bådepå læringsmiljøetog det faglige utbyttet.Rektorenerapportererstort settom

overveiendegodeerfaringer.Someksempelnevnesbedresamarbeidmellom elevene,bedrepedagogiske
opplegg,at det er inspirerendeog at det gir goderefleksjoner.På denandresidenpekesdet på at metoden
er ressurskrevende,
og at det bør sespå effektiviseringav denne.
Det kan virke som skoleneer i ferd medå gå mer bort fra dentradisjonellelæreboka.Det er to forhold
somkan forklare dette.Det eneer en økendebruk av digitale hjelpemidler,denandreer økendevekt på
mer bruk av åpneoppgaver,refleksjonsoppgaver
i undervisningen.Sistnevntekan settesi sammenheng
medMascil og utforskendepedagogiskpraksis.
Skoleledernevar i oktober2019på jobbskyggingi Edinburghog Berlin. Hensiktenmedreisen,somvar
finansiertgjennomErasmus+ midler, var å få nye tilnærmingertil variert pedagogiskpraksisknyttet til
grunnleggendeferdigheter.Besøkeneved ulike skoler og klassetrinnvar megetinspirerendefor våre
skoleledere,og i ettertidkan mangeideersporestilbake til detteprosjektet.Vektleggingav åpneog
utforskendeoppgaver,tverrfagligetema,læringsstasjoner,
aldersblanding,ansvarliggjøringav elevenenår
det gjelderlæringi mye størregrad enntidligere og tettererelasjonermellom lærer-elever noe av det vi
tar medossvidere.Tankenefra detteprosjektetpassergodt inn i det pågåendearbeidetmed
Fagfornyelsen.
Når det gjeldergrunnleggendeferdigheterog det faglige utbyttetog ferdigheterblirsærskilt
begynneropplæring
i lesingog regningvektlagt på skolene.
Det er ogsået ønskeom nettverksarbeidpå tvers av skoleneinnenforområdersomengelsk,digital
kompetanseog læringsmiljø.
Et temaskolenegenereltsetttar opp i økendegrad er behovetfor ressursertil spesialundervisning.
Det
kan seut somdet er et reelt økendeantall elever medatferdsutfordringer.Dette viser segogsåi økning
av meldteavvik knyttet til vold og truslermot ansatte.Temaethar værttatt opp knyttet til beredskapog
tiltaksplaneri 2019.Elevenespsykiskehelseog livsmestringer ogsået områdesom mangeav skolene
nevnersom utfordring.
Lærernormener i det storeog heleoppfylt i Melhus kommune,noe somgjør at antall andreansattei
skolengår ned.
6. Øvrigeområder som bør beskrivessærskilt

IKT i skolen –digitale ferdigheter
Digital ferdighetregnessomen av de grunnleggendeferdighetenesom eleveneskal beherske,og somblir
ytterligerevektlagt i Fagfornyelsen(høst2020).Melhusskolener nå godt forberedtpå IKT i skolen,både
organisatoriskog medhensyntil kompetanse.Høsten2018 vedtok kommunestyreten
digitaliseringsstrategifor skolen.Denneinnebærerat i løpet av en treårsperiodevil elevenepå alle trinn
får tilgang til sitt egetelektroniskehjelpemiddel.I tillegg vil bådelæreresog eleversferdighetsutvikling
og motivasjonbli ivaretatt.Gjennomen leasingavtalesikrer dermedkommunenoppdatertedigitale
verktøy,kompetanseheving
og faglig støttetil lærereog ledereog styrketsamhandlingmellom skolene.
Lærebokavil ikke mistesin verdi, og tradisjonellgod opplæringskal ikke forsvinne,menMelhusskolen
vil få tilgang til pedagogiskeverktøysom framtidakrever.Samtidigvil satsingenåpnefor et viderespenn
mht differensiertopplæring,ogsåinnenforspesialundervisningen.
Den digitale strategiener samordnetmedMelhus kommunesin strategi,SmartereMelhus,og er etteret
halvårgodt i gang.Det kodes,programmeres
og utforskes.Sommeren2020 vil vi foreta en foreløpig
evalueringav arbeidet.
Klima og miljø

Kommunestyreti Melhusvedtok i 2019 at alle barnehagerog skolerskal være«Grøntflagg» -sertifiserte
innen2025,dettei tråd med«Grønnbarneby»-konseptet.
Skolenejobbergodt medegneklima-og
miljøplaner.
Videre-og etterutdanning
Kompetanseheving
av ansattei grunnskolener et av de sentraletiltakenefor å bedrekvaliteteni
Melhusskolen.Det visesi tillegg til kompetansekravene
medtilbakevirkendekraft.
I strategien"Kompetansefor kvalitet", for lærereog skolelederefram mot 2025,leggesrammenefor den
nasjonalesatsingen,som er utviklet i et samarbeidmellom KS, arbeidstakerorganisasjonene,
lærerutdanningene
og Kunnskapsdepartementet.
Kompetansebehov
Melhus kommune,tall fra GSI 2019.Læreresomtilfredsstiller og
ikketilfredsstillerkravet til kompetansepr 2025.
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Melhuskommunehar fremdelesen utfordring når det gjeldernorsk,matematikkog engelskfaglig
kompetanse.Vi har en del læreresom ikke er rustettil fristen i 2025.Det er vesentligat det settesav
midler til kompetanseheving
i like stor gradsom før i åreneframover.

Fagfornyelsen
Nye læreplanervil væreklare for elevenehøsten2020. Fagfornyelsenkreverkompetansefor å fremme
framtidaskompetanserhoselevene.2019 er avsattsomperiodenhvor skolenehar forberedtseg.
Erfaringenefra tidligere fornyingerav læreplanerviser at detteer tidkrevende.I tillegg vil det også
innvirke på behovetfor fornying av læremidler.Lærernehar i 2019 jobbetmedoverordnetdel av
læreplanen,de tre tverrfagligetemaene–dybdelæring,demokratiforståelse
og livsmestring,og våren
2020 er sattav til læreplanarbeid.
Fagfornyelsener, og vil være,hovedsatsingen
innenDEKOM
(desentralisertkompetanseheving)-samarbeidet
i Gauldalsregionen.
Her tenkesdet lærendenettverkpå
tvers av kommunegrensene.

Lokale og nasjonalesatsinger
Vi hartidligere sagtat Melhusskolenhar Fagfornyelsensom sin viktigste satsingi årenesomkommer.
Satsingenog kompetansehevingen
vil skje skolevis,i nettverk,i regionsamarbeid
og gjennomden
nasjonalemodellen.Våre samarbeidspartnere
i dettearbeidetvilvære NTNU og DEKOM, og

kompetansehevingen
vil bådeværeformell og skje gjennomdelendenettverk.Andre tidligere satsinger
vil innlemmesi dettearbeidet.
Den digitale satsingen,grunnleggendeferdigheter,utforskendepraksis,bruk av lærerspesialisterog
vurderingfor læringvil falle naturlig inn i arbeidetmednye læreplaner.Alt sesi sammenheng
med
hovedinntrykkenefra Erasmus+ prosjektet,og vektleggingenav eleveni sentrum,elevensom ansvarligi
læringsarbeidet.Vi snakkerom elevensom subjekt.Forsøktvisualisertnedenfor.

Rådmannens
vurderingogkonklusjon:

Læringsmiljø
Nullvisjon når det gjelder mobbingog lovendringeni kapittel 9a samtsignalenefra skolenemedførerat
det fortsattbør arbeidesmedå reduserekrenkingog mobbing.Dette kan skje gjennom
erfaringsutvekslingmellom skoleneog medvidereoppfølgingav Lundamosprosjektet.
Hensiktenmedet godt skolemiljøer at det skal gi et godt grunnlagfor læringog trivsel. I tillegg til
læringsmiljøarbeidetvil vi ogsåsystematisere
fraværsoppfølgingen.
Fag og ferdigheter
Selv om kommunengrovt settligger på det nasjonalesnittet bør det videresatsespå vurderingfor læring,
praktisk læringog relevantlæring.Tilbakemeldingenefra samlingenmedrektoreneog ppt tilsier også
dette.Det sammegjelder grunnleggendeferdigheterog basisfag.
Engelsker et fag skolenenevnerofte. Dettehar blant annetsammenheng
medbehovetfor
videreutdanningsamtresultatenesomoppnås.
Den digitale satsingenskaperet kompetansebehov
hos lærereog elever.
Fagfornyelsenvil kreve mye tid av skolenefremover.Lærernevil få tilbud om opplæringinnenbåde
læreplanarbeidog metodikkfram til høsten2020.

Erfaringenemedutforskendepedagogiskpraksisviser at detteer et godt verktøy.Det understøttesav
signalenefra de aktuelleskolenesamtat det er i tråd medden nye generelledelenav læreplanen.Med en
del forbeholdkan det seut somdettehar hatt innvirkning på resultatenei regning/matematikki Melhus.
To skolerviser ogsåat åpneoppgaverog utforskendepraksisinnen matematikkvisker ut noeav
forskjellenemellom jentenesog guttenesresultater.
Det er et behovfor å sesærskiltpå hvordanskoleog barnehagemøterguttenesbehovi Melhus kommune.
Grupperav elever,som mistermotivasjonunderveis,mestrerdårlig hvis de ikke oppleverundervisningen
somrelevant,eller for stillesittende.Mulighetenesom ligger i fagfornyelsen,dendigitale satsinga,
lærendenettverkog utforskendepedagogiskpraksismå utnyttesi dennesammenhengen.
Her er det mulig
å sefor segen satsingmedetableringav prosjekt,i samarbeidmedUH-sektoreneller andrekommuner,
knyttet til temaet.Detteer nødvendig,og kostnadskrevende.
Ressurser–fysiske rammer
Høsten2018 ble det satti ganget arbeidmedålage en ny ressurstildelingsmodell
til skolene.Den nye
modellen,somer basertpå alleredeeksisterendepedagogiskplattform, blir bådeforutsigbarog
etterprøvbar.Arbeidsgruppasmandatvarikke å ta stilling til skolestruktur,og dermedvar mannødt til å
hensyntade småenheteneinn i arbeidet.Utfordringen,i dettetilfellet, er at modellenbaserersegpå
elevtall og lærernorm,og kan medføreflytting av pedagogiskeressursermellom skolene.Skoleåret
2020/2021vil væredet førsteåret medhelårsvirkningav modellen.
For å oppfylle våre forpliktelserknyttet til riktig kompetansei 2025 er det viktig at det settesav midler til
detteårlig.

Basertpå vurderingenav grunnskoleni Melhus 2019 skissererrådmannenfølgendemål for skoleåret
2020-2021:
-

Melhusskolenvidereføreri skoleåret2020/2021sitt godearbeidmot mobbingog utviklingav godt
skolemiljø.Dette gjøresgjennomdelingav god praksis,goderutiner og systematiskoppfølgingfra
skoleeier.Det utarbeidestverrfaglig handlingsplanfor bekymringsfulltfravær.

-

MelhusskoleniverksetterFagfornyelsen
fra høsten2020.Elevensomsubjektstår sentralt i dette
arbeidet.Samtidigvidereførervi trykket på grunnleggendeferdigheter,digital kompetanseog utforskende
pedagogiskpraksis.

-

Rammenetil opplæringbør følgeelevtall,kompetansebehov
og nasjonaleog lokaleføringer.
Ressursbruken
innenspesialundervisning
skalgjennomgås.Tidligereavsattefondsmidlertil
kompetansemidlerblir brukt opp i2020, og ØHPmå gi rom for påfyll av disse.

Konsekvenser
for folkehelse:

En god skoleog et godt læringsmiljøer vesentligfor å utvikle god helse.
Konsekvenser
for klimaog miljø:

Skolenesarbeidmedklima og miljø er sværtviktig når det gjelderframtidasforståelsefor bærekraftighet
og klimavennliginnovasjon.
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