
 
 

 

 

Tilstands- og  

utviklingsrapport for grunnskolene i 

Overhalla  

2015 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fullversjon 

http://www.overhalla.kommune.no/


Side 2 av 26 – Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2015 

Innhold 

 

1. Innledning. ................................................................................................................................. 3 

2. Elever og undervisnings-personale .............................................................................................. 4 

2.1. Lærertetthet ...................................................................................................................................... 4 

2.2. Antall elever og lærerårsverk ............................................................................................................ 5 

3. Læringsmiljø ............................................................................................................................... 5 

3.1. Vurdering for læring .......................................................................................................................... 5 

3.2. Støtte fra lærer .................................................................................................................................. 6 

3.3. Læringskultur ..................................................................................................................................... 7 

3.4. Mestring ............................................................................................................................................ 8 

3.5. Elevdemokrati og medvirkning .......................................................................................................... 9 

3.6. Mobbing på skolen .......................................................................................................................... 10 

4. Læringsfremmende aktiviteter i tillegg til ordinær undervisning. ................................................ 11 

5. Resultater ................................................................................................................................. 12 

5.1. Nasjonale prøver lesing 5. trinn ...................................................................................................... 12 

5.2. Nasjonale prøver lesing ungd. trinn ................................................................................................ 13 

5.3. Nasjonale prøver regning 5. trinn .............................................................................................. 14 

5.4. Nasjonale prøver regning ungd. trinn ............................................................................................. 15 

5.5. Nasjonale prøver engelsk 5. trinn .................................................................................................... 16 

5.6. Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn ............................................................................................. 17 

6. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk ......................................................................................... 18 

7. Grunnskolepoeng ................................................................................................................................ 19 

8. Overgangen fra grunnskole til VGO ..................................................................................................... 20 

9. Skolenes virksomhetsplaner og rapportering ............................................................................. 21 

9.1. Lokale læreplaner og skolebasert vurdering ................................................................................... 22 

9.2. Tilpasset opplæring og spesialundervisning .................................................................................... 22 

9.3. Plan for fagsamarbeid og overganger ............................................................................................. 23 

10. Heim-skolesamarbeid ...................................................................................................................... 23 

11. Kvalitetssystem for grunnskolene .............................................................................................. 24 

11.1. Oppsummering av lokalt tilsyn – Hunn skole 2015                                         (19.05.2015) ................ 25 

 



Side 3 av 26 – Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2015 

1. Innledning. 
 

Tilstands- og utviklingsrapporten er bygd på de nasjonale retningslinjene for tilstandsrapportering som alle 

kommuner i Norge er pålagt å følge. I tillegg inneholder rapporten et eget hovedpunkt som omhandler 

skolenes virksomhetsplaner og rapportering. 

De nasjonale verktøyene legger opp til at elevundersøkelsen og nasjonale prøver er hovedgrunnlaget som 

kommunens vurderinger skal bygge på. For Overhalla er kommunens kvalitetsvurderingssystem brukt i 

tillegg for å underbygge vurderinger og konklusjoner. Ett av elementene i kommunens system er 

kvalitetsvurderingsutvalget som består av 2 politikere, representant fra KFU (Kommunalt foreldreutvalg), 

rådmann og fagsjef for oppvekst. Våren 2015 valgte dette utvalget å ha fokus på temaene læringsutbytte, 

mobbing og tilpasset opplæring/ spesialundervisning. 

Beregningene i de nasjonale prøvene er endret fra forrige skoleår. Sammenligninger over flere år er derfor 

ikke hensiktsmessig denne gangen. 

 

Rapporten beskriver status ut fra de lokalene målene og tiltakene som ble vedtatt i 2014.  Overhalla har 

de beste forutsetningene for å ha skoler som holder høy kvalitet. Hvis vi skal nå målene, er det fortsatt 

viktig at kommunen som skoleeier støtter og motiverer for økt og kanskje endret innsats på de områdene vi 

ser kan forbedres. Likeså viktig er det at vi merker oss områdene der vi ser Overhallaskolene kommer godt 

ut!  

I den grad vi er i stand til å vurdere objektivt tilstanden i våre skoler, har vi i hovedsak grunn til å være 

fornøyd. Rapporten viser beskriver også viktige områder det jobbes hardt med for å forbedre, og det er 

grunn til å tro at dette gir resultater over tid. 

 

Skoleåret 2015/ 2016 blir et spennende år for oss alle. Ny skole gir nye muligheter både for elever, ansatte  

og andre som vil få tilbud i nytt skolebygg. I tillegg vil innføring av Ipad for elevene i grunnskolene bli et 

spennende utviklingsprosjekt som vil håper skal gi positive læringseffekter og som vil gi en ny innfallsvinkel 

m h t samarbeid med foreldre/ foresatte.  

 

Status som «realfagskommune» vil etter hvert også kunne gi positive effekter, selv om denne nasjonale 

satsningen for vårt vedkommende ble mye mer begrenset enn vi hadde håpet. Arbeidet med å planlegge 

innsatsen er i gang.  
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2. Elever og undervisnings-personale 

2.1. Lærertetthet 
 

1.-7. trinn og 8.-10. trinn 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på ned til skolenivå. Lærertetthet beregnes med 

utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 

undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 

tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. 

Lokale mål 
Elevene i skolene i Overhalla skal ha samme mulighet til hjelp og støtte fra lærer som gjennomsnittet 
nasjonalt. 

Vurdering av måloppnåelse i Overhalla 2014/ 2015: 
Kommunens vurdering er at elevene i Overhalla har minst like god mulighet til hjelp og støtte som 
gjennomsnittet nasjonalt.  

 
 

Indikator og nøkkeltall  2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Overhalla kommune - Lærertetthet 1.-7. trinn  11,0  11,2  10,5  10,6  10,4  

Kommunegruppe 01 - Lærertetthet 1.-7. trinn  11,7  11,5  11,6  11,9  11,9  

Nord-Trøndelag fylke - Lærertetthet 1.-7. trinn  11,7  11,8  11,7  11,8  11,9  

Nasjonalt - Lærertetthet 1.-7. trinn  13,1  13,0  13,1  13,3  13,4  

Hunn skole 1.-7. trinn 10,2 10,6 11,3 10,8 11,5 

OBUS 1.-7. trinn 12,9 12,9 10,4 10,5 9,8 

 

Indikator og nøkkeltall  2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Overhalla kommune skoleeier - Lærertetthet 8.-10. 

trinn  
12,7  12,2  13,8  9,8  11,3  

Kommunegruppe 01 - Lærertetthet 8.-10. trinn  13,3  12,7  13,1  12,9  13,2  

Nord-Trøndelag fylke - Lærertetthet 8.-10. trinn  14,1  13,9  13,6  13,4  13,7  

Nasjonalt - Lærertetthet 8.-10. trinn  14,4  14,5  14,6  14,3  14,3  
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2.2. Antall elever og lærerårsverk 

 
Årsverk for undervisningspersonale 

Lokale mål 
Antall årsverk beregnes ut fra kommunens ressurstildelingsmodell som tar utgangspunkt i antall elever og 
tillegg for barn med spesielle behov. Ressursmodellen bygger på prinsippet om forsvarlig undervisning og 
kommunestyrets vedtatte budsjett for skoledrift. 

Vurdering av årsverk og undervisningspersonale i Overhalla 2014/ 2015: 
Kommunens vurdering er at ressursene er tilstrekkelig til å få gjennomført forsvarlig undervisning.  
 
Imidlertid jobbes det med en forbedring av kommunens ressurstildelingsmodell. Modellen er i hovedsak 
basert på en elevfaktor. Endringer i elevtallet gir uhensiktsmessige utslag, noe som gjør at modellen må 
endres noe. Løsningen ser ut til å bli en grunnfaktor for ordinær undervisning per trinn, tillegg for elever 
med store behov og en elevfaktor for styrking. 

Elevtallsutviklingen er positiv for årene som kommer og det er grunn til å tro at dette vil ha en positiv 
økonomisk effekt for kommunen 
 

 
Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til 
undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. 

Elever og årsverk  2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Tallet på elever  478  471  469  483  482  

Årsverk for undervisningspersonale  50,2  51,0  50,8  57,6  54,8  
 

Elevtallsutvikling 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Elevtall Hunn 149 149 152 157 165 167 

Elevtall OBUS B 200 212 221 219 219 212 

Elevtall OBUS U 146 153 139 137 134 145 

Sum Overhalla 495 514 512 513 518 524 

3. Læringsmiljø 

 
Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å 

gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1.  

3.1. Vurdering for læring 
Lokale mål 
Elevene i Overhalla sin oppfattelse av skolens kvalitet m h t de 4 hovedprinsippene i vurdering for læring 
skal være minst like god som nasjonalt.  
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Grunnprinsippene er: 
- Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem? 
- Forklarer lærerne godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt vurderes? 
- Forteller lærene deg hva som er bra med arbeidet du gjør? 
- Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene? 
 
Vurdering av måloppnåelse i Overhalla 2014/ 2015: 
Målsetningen er oppnådd  for 7. trinn, men ikke for 10. trinn. 

Skoleledernes kommentar 2015 

Hunn skole 
Alle lærere bruker nå samme mal for tilbakemeldinger i forbindelse med halvårsvurderinger. Systemet skal 
videreutvikles. 

OBUS 
Alle lærere bruker nå samme mal for tilbakemeldinger i forbindelse med halvårsvurderinger. Evalueres 
kontinuerlig. 
 

Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. 

  Trinn 7 Trinn 10 

 Vurdering for læring - Overhalla kommune 4,0 3,0 

 Vurdering for læring - Kommunegruppe 01 3,9 3,2 

 Vurdering for læring - Nord-Trøndelag fylke 3,9 3,2 

 Vurdering for læring - Nasjonalt 4,0 3,2 

 Hunn skole 4,4  

 OBUS 3,6 3,0 

 
Tiltak 

 Prinsippene for kontinuerlig muntlige faglige framovermeldinger skal være basert på 

kollegabasert skoleutvikling og må følges av alle på skolen. 

 

  

 

3.2. Støtte fra lærer 

 
Lokale mål 
Elevene i Overhalla skal oppleve like god støtte fra lærerne som gjennomsnittet i landet. 
 
Vurdering av måloppnåelse i Overhalla 2014/ 2015: 
Målsetningen er oppnådd for 7. trinn, men ikke for 10. trinn. 

Skoleledernes kommentar 2015 

Hunn skole 
Leder har snakket med alle ansatte om hva som ligger i bergrepet «støtte fra lærer» 

OBUS 
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Det jobbes med relasjonskompetanse gjennom U-trinn i utvikling og legges inn som tema ved 
kollegaveiledning og observasjon. 

 
Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. Skala: 1-5. Høy verdi betyr 
positivt resultat. 

  Trinn 7 Trinn 10 

 Støtte fra lærerne - Overhalla kommune 4,4 3,6 

 Støtte fra lærerne - Kommunegruppe 01 4,4 4,0 

 Støtte fra lærerne - Nord-Trøndelag fylke 4,4 4,0 

 Støtte fra lærerne - Nasjonalt 4,4 4,0 

 

Kontinuerlig oppfølgingstiltak 

 Det må tas opp jevnlig på skolene hva "støtte fra lærer" betyr. Hva er det som gjør at enkelte 

lærere oppleves som mer støttende enn andre? Kontaktlærerne legger dette inn som tema på 

utviklingssamtalene. 

 Ledelsen har samtaler med elevene og på  7. og 10. trinn i løpet av oktober måned, for å finne ut 

hvordan de opplever støtten fra lærer.  

 

3.3. Læringskultur 
 

Lokale mål 
Gjennom de aktiviteter det legges opp til på skolene i Overhalla, skal elevene forstå like godt som et 
gjennomsnitt av norske elever, at god innsats i læringsarbeidet er viktig for egen utvikling og muligheter 
videre i livet, og at det er lov å gjøre feil på veien for å oppnå læringsmålene. 
 
Vurdering av måloppnåelse i Overhalla 2014/ 2015: 
Målsetningen er oppnådd for 7. trinn Hunn skole, men ikke for 7. og 10. trinn OBUS. 

Skoleledernes kommentar 2015 

Hunn skole 
Foreldrene har fått i oppgave sammen med barna å sjekke at læringsmålene for uken er oppnådd. 
Ukeplansystem er forbedret for å få til dette. 

OBUS 
Teamlederne vil bli involvert for å oppnå målet! 
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Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å gjøre feil i 
læringsarbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. 
 
 

  Trinn 7 Trinn 10 

 Læringskultur - Overhalla kommune  4,0 3,4 

 Læringskultur - Kommunegruppe 01 4,0 3,7 

 Læringskultur - Nord-Trøndelag fylke 4,1 3,8 

 Læringskultur - Nasjonalt 4,1 3,7 

 Hunn skole 4,2  

 OBUS 3,8 3,4 
 

Tiltak 

Skolene vurderer status for læringskulturen på egen skole og definerer tiltak for å opprettholde best 

mulig læringsfokus gjennom skoleløpet. Herunder: Fokus på hvordan foreldre involveres  i 

læringsarbeidet. Alle elever skal oppleve et læringsmiljø der det er lov å feile for å oppnå bedre læring. 

 

3.4. Mestring 
 

Lokale mål 
Elevene i Overhalla skal ha definerte læringsmål som gjør dem i stand til å oppleve høy mestring ut fra de 
forutsetninger de har. 
 
Vurdering av måloppnåelse i Overhalla 2014/ 2015: 
For 7. trinn er kommunen på nasjonalt nivå, noe som indikerer at det er bra måloppnåelse. 
For 10. trinn er det litt for store variasjoner fra år til år. 

Skoleledernes kommentar 2015 

Hunn skole 
Skolen har hatt mer fokus på læringsmål enn tidligere, men skolen vil fortsatt ha fokus på at elevene skal 
føle størst mulig grad av mestring. 

OBUS 
Skolen skal jobbe grundig med vurdering for læring, for gjennom dette bygge opp mestringsfølelse hos 
elevene. 

 
 

 



Side 9 av 26 – Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2015 

Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på 
skolen.Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. 

  Trinn 7 Trinn 10 

 Mestring - Overhalla kommune  4,1 3,6 

 Mestring - Kommunegruppe 01 4,1 3,9 

 Mestring - Nord-Trøndelag fylke 4,0 3,9 

 Mestring - Nasjonalt 4,1 4,0 

 Hunn skole 4,0  

 OBUS 4,1 3,6 

 

 

Tiltak 

 For at elevene skal oppleve mestring, må læringsmålene brytes ned til konkrete kortsiktige 

delmål og kjennetegn på måloppnåelse som gjøres tilgjengelig for foresatte. 

Korte muntlige tilbakemeldinger kan her være viktigere enn skriftlige tilbakemeldinger. 

 Etter hvert som elevene utvikler seg, skal elevene ha mer og mer kunnskap om langsiktige 

læringsmål for å bli motivert for videre innsats.  

 Skolene jobber videre med å utvikle enkle effektive systemer med fokus på mestring. 

 

3.5. Elevdemokrati og medvirkning 

 

Lokale mål 
Elevene i Overhalla skal forstå hva elevdemokrati og elevmedvirkning betyr og oppleve dette på klart 
definerte områder i skolehverdagen. Skolene må samarbeide med andre skoler for å hente erfaringer i 
dette arbeidet. 
 
Vurdering av måloppnåelse i Overhalla 2014/ 2015: 
Resultatet  i den nasjonale elevundersøkelsen viser at begge skoler har bedre resultat for for 7. trinn enn 
forrige skoleår, selv om begge skolene samlet fortsatt ikke har kommet opp på gjennomsnittet nasjonalt. 
For 10. trinn er resultatet 0,5 poeng lavere enn forrige skoleår. Temaet er diskutert med skolelederne. 

Skoleledernes kommentar 2015 

Hunn skole 
Alle undersøkelser som berører elevene blir nå diskutert i elevrådet. 

OBUS 
Det må jobbes aktivt for å inkludere elevrådet mer. I tillegg må det jobbes for å få mer aktive elever i 
klasserommene i forbindelse med prioriteringer og avgjørelser. 
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  Trinn 7 Trinn 10 

 Elevdemokrati og medvirkning - Overhalla kommune  3,6 2,8 

 Elevdemokrati og medvirkning - Kommunegruppe 01 3,8 3,2 

 Elevdemokrati og medvirkning - Nord-Trøndelag fylke 3,8 3,2 

 Elevdemokrati og medvirkning - Nasjonalt 3,8 3,2 

 Hunn skole 3,9  

 OBUS 3,4 2,8 

 
 

Tiltak 

Skoleeier v/ oppvekstansvarlig ønsker fortsatt å ha fokus på elevdemokrati og medvirkning sammen med 

skolelederne. 

3.6. Mobbing på skolen 

 

Lokale mål 
Mobbing er ikke akseptabelt i våre skoler i Overhalla. 0 mobbing er målet! 
 
Vurdering av måloppnåelse i Overhalla 2014/ 2015: 
For 7. trinn ved OBUS er tallet 0,5 lavere (positiv utvikling)enn for 7. trinn forrige skoleår. For Hunn skole er 
det 0,4 motsatt vei. Tiltak ble satt i verk da dette ble oppdaget.  
For 10. trinn er tallet mer likt det nasjonale, med 0,2 i negativ retning fra forrige skoleår. 
Det må jobbes hardt for å komme nærmere 0 neste skoleår! 

Skoleledernes kommentar 2015 

Hunn skole 
Utfordringer i jentemiljø på 7. trinn. Ekstern veileder er brukt der målgruppen har vært elever, foreldre og 
lærere. «Aksjon trivsel» gjennomføres vår og høst 2015 for alle elever, med bakgrunn i analyse av 
elevundersøkelsen. 

OBUS 
Skolen vil leie inn eksterne veiledere for å jobbe videre mobbeproblematikken. I tillegg vil elevrådet 
utfordres, slik at dette blir en sak der elevene også har et ansvar. 

 

Mobbing på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at de blir mobbet og hvor ofte de blir 
mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes. En og samme verdi kan enten indikere at mange 
krysser av at de mobbes sjelden eller at færre krysser av at de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et 
gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. 

  Trinn 7 Trinn 10 

 Mobbing på skolen - Overhalla kommune  1,5 1,3 

 Mobbing på skolen - Kommunegruppe 01 1,3 1,3 

 Mobbing på skolen - Nord-Trøndelag fylke 1,2 1,2 



Side 11 av 26 – Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2015 

 Mobbing på skolen - Nasjonalt 1,2 1,2 

 Hunn skole 1,7  

 OBUS 1,3 1,3 

 
 

Tiltak 

 Skolene skal kontinuerlig oppdatere og dokumentere rutinene og virkemidlene for å unngå 

mobbing. 

 MOT skal brukes aktivt i arbeidet. 

4. Læringsfremmende aktiviteter i tillegg til ordinær 

undervisning. 
Plan for uteskoleaktiviteter, arrangement på skolen og leirskolelignende aktiviteter. 

 

Lokale mål 
I Overhalla skal det legges til rette for bruk av læringsarenaer i tillegg til ordinære klasseromsaktiviteter i 
eller utenfor skolens lokaler. Aktivitetene skal være et supplement for å oppnå læringsmålene i 
læreplanens generelle del og kompetansemålene i skolens fag.  
Det skal være et klart mål med / en klar begrunnelse for disse aktivitetene og de skal kontinuerlig 
evalueres på skolen. 

Vurdering av måloppnåelse i Overhalla 2014/ 2015: 
Ny leirskoleårdning er etablert for 7. trinn på Sømliøya (Nærøy) med leirskoleledere fra egne rekker. Første 
gjennomføring var i slutten av mai 2015. Opplegget skal være med å danne en helhetlig overgang fra 
barneskolen til u-trinnet og er koblet til MOT og «Kjærlighet og grenser» som gjennomføres for 7. trinn. 
Etter et prøveår, er konklusjonen  at det er ønskelig å videreutvikle leirskoletilbudet på Sømliøya. 

Skoleledernes kommentar 2015 

Hunn skole 
Arbeid med å forankre alternative læringsarenaer i skolens lokale planer er startet, men blir ikke sluttført 
før skoleåret 2015/ 2016. 

OBUS 
De aktivitetene som foregår må dokumenteres og forankres bedre enn tilfellet er i dag. 

 

Tiltak 

Alternative læringsarenaer skal forankres og begrunnes i skolenes lokale læreplaner.  
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5. Resultater 
Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som 

gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. 

 

NB! Beregningssystemet for NASJONALE PRØVER er endret fra skoleåret 2014/ 2015. Dette er gjort for å gi 

mer korrekte sammenligninger over flere år. Sammenligninger med tidligere år er derfor ikke tatt med 

denne gangen. Imidlertid er det fortsatt mulig å finne tidligere resultater her: http://skoleporten.no 

5.1. Nasjonale prøver lesing 5. trinn 
Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 

grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor 

mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser samlet resultat og prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer.  
 

Lokale mål 
Grunnskolen i Overhalla skal ha mindre enn 25 % av elevene på mestringsnivå 1 (laveste nivå) og 20% eller 
flere på nivå 3. 

Vurdering av måloppnåelse i Overhalla 2014/ 2015: 
For mestringsnivå 1 er vi 4% unna målsetningen (29%) 
Målet er nådd for mestringsnivå 3 ved at 25,8% av elevene har prestert på dette nivået. 

Skoleledernes kommentar 2015 

Hunn skole 
Skolen har litt for mange elever på mestringsnivå 1, og har for få på nivå 3. Dette jobbes det videre med. 

OBUS 
Obus har oppnådd målet skoleåret 2014/ 2015! 
 

2014/ 2015 

5. trinn 

Overhalla kommune 

skoleeier 

Kommunegruppe 01 Nord-Trøndelag 

fylke 

Nasjonalt 

Lesing 49 48 48 50 

 

2014/ 2015 

5. trinn 

Overhalla kommune skoleeier Kommunegruppe 01 Nord-Trøndelag 

fylke 

Nasjonalt 

Mestringsnivå 1  29,0 28,7 27,3 23,2 

Mestringsnivå 2  45,2 52,7 52,8 50,6 

Mestringsnivå 3  25,8 18,5 19,8 26,2 
 

 

http://skoleporten.no/
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Tiltak 

 Faggruppe bestående av de lærere om har deltatt i nasjonal videreutdanning i lesing og logoped 

er oppretttet. Gruppen har sammen med skoleledergruppen besluttet at nytt 

oppfølgingssystem(SOL) innføres i løpet av våren 2016. Dette vil være en videreutvikling fra 

systemet LUS som brukes i dag. 

 I regi av PPT og vårt regionale skolesamarbeid, er det i løpet av våren 2015 opprettet en digital 

ressursbank for leseopplæring. 

 Det må også vurderes om foreldre kan involveres på nye måter for å få til best mulig samarbeid 

om lesing som grunnleggende ferdighet. Metodikken  må diskuteres nærmere med PPT. 

 

5.2. Nasjonale prøver lesing ungd. trinn 
Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser samlet resultat og prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer.  
 

Lokale mål 
På 9. trinn skal maksimalt 5% av elevene være på mestringsnivå 1 og minimum 40% av elevene skal være 
på mestringsnivå 4 eller 5. 

Vurdering av måloppnåelse i Overhalla 2014/ 2015: 
P g a omleggingene av nasjonale prøver har vi ikke resultater for 9. trinn dette skoleåret. Målet 
opprettholdes for neste år. For disse elevene er det foreløpig for mange elever på nivå 1 og for få på nivå 4 
og 5. Det er mulig at våre mål er litt for ambisiøse, men vi velger å la dem stå! 
 

Skoleleder OBUS sin kommentar 2015 

Lesekurs med fokus på lesing i alle fag gjennomføres og vil bli videreutviklet neste skoleår. Det er tilsatt 
felles spes ped koordinator 1 – 10 for å få best mulig sammenheng i skoleløpet for elevene. 
 

2014/ 2015 

8. trinn 

Overhalla kommune 

skoleeier 

Kommunegruppe 01 Nord-Trøndelag fylke Nasjonalt 

Lesing 49 48 48 50 
 

2014/ 2015 

8. trinn 

Overhalla kommune 

skoleeier 

Kommunegruppe 01 Nord-Trøndelag fylke Nasjonalt 

Mestringsnivå 1  10,9 10,6 10,8 8,8 

Mestringsnivå 2  15,2 19,8 20,9 17,8 

Mestringsnivå 3  47,8 44,0 41,3 40,7 

Mestringsnivå 4  19,6 19,7 19,8 21,6 

Mestringsnivå 5  6,5 5,8 7,3 11,0 
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Tiltak 

 Det foretas en analyse av hvilken oppfølging elevene som var/ er på mestringsnivå 1 og 2 i 

starten på 8. trinn får på u-trinnet. 

 Det skal legges vekt på lesing i alle fag, noe som er spesielt viktig for elever på mestringsnivå 1 og 

2. Dette krever godt samarbeid mellom faglærerne. 

 Det diskuteres/ veiledes felles på u-trinnet for å hjelpe lesere på nivå 3 slik at de kan komme seg 

opp på nivå 4 og kanskje nivå 5. 

5.3. Nasjonale prøver regning 5. trinn 
Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 

grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette 

innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. 

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor 

mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser samlet resultat og prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer.  

 

Lokale mål 
I Overhalla skal maksimalt 25% av elevene være på mestringsnivå 1 og minimum 22% av elevene på 
mestringsnivå 3 

Vurdering av måloppnåelse i Overhalla 2014/ 2015: 
Målet er nådd for mestringsnivå 1 og er 1,4% lavere enn målet for nivå 3. 

Skoleledernes kommentar 2015 

Hunn skole 
Skolen har litt for mange elever på mestringsnivå 1, men har 31 % av elevene på nivå 3. 

OBUS 
Skolen har få elever på nivå 1, men det må jobbes for å få flere opp på nivå 3. 

 
 

2014/ 2015 

5. trinn 

Overhalla kommune 

skoleeier 

Kommunegruppe 01 Nord-Trøndelag fylke Nasjonalt 

Regning 50 49 48 50 

 

2014/ 2015 

5. trinn 

Overhalla kommune 

skoleeier 

Kommunegruppe 01 Nord-Trøndelag fylke Nasjonalt 

Mestringsnivå 1  23,5  28,0  28,9  24,5  

Mestringsnivå 2  55,9  51,0  51,9  49,5  

Mestringsnivå 3  20,6  21,0  19,1  26,0  
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Tiltak 

 Bruken av "Alle teller" som oppfølgingssystem for elevene i Overhalla intensiveres. 

 Det gjennomføres internskolering der de som har deltatt i regional etterutdanning veileder de 

andre på sine trinn. 

 Lærere som har deltatt på nasjonal videreutdanning i regning brukes som støttepersoner på 

skolene. 

 Overhalla har fått status som realfagskommune og tiltak blir planlagt i starten av skoleåret 2015/ 

2016 og satt i verk skoleåret 2016/ 2017. 

5.4. Nasjonale prøver regning ungd. trinn 
Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 
grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette 
innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag.  

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling 

av elever på mestringsnivåer. 

Lokale mål 
På 9. trinn skal maksimalt 5% av elevene være på mestringsnivå 1 og minimum 40% av elevene skal være 
på mestringsnivå 4 eller 5. 

Vurdering av måloppnåelse i Overhalla 2014/ 2015: 
P g a omleggingene av nasjonale prøver har vi ikke resultater for 9. trinn dette skoleåret. 
Vårt mål om maksimalt 5% av elevene på nivå 1 var satt for 9. trinn. Resultatet for elevene på 8. trinn er 
det likevel grunn til å være fornøyd med når vi sammenligner med andre. Færre på nivå 1 og flere på nivå 5 
enn nasjonalt, kommunegruppe og fylke. 

Skoleleder OBUS kommentar 2015 

Skolen er fornøyd med resultatet. Det må fortsatt jobbes for å nå målsetningen for elevene, når de får 
samme prøve på 9. trinn. 

 

2014/ 2015 

8. trinn 

Overhalla kommune 

skoleeier 

Kommunegruppe 01 Nord-Trøndelag 

fylke 

Nasjonalt 

Regning 50 48 49 50 

 

 

2014/ 2015 

8. trinn 

Overhalla kommune 

skoleeier 

Kommunegruppe 01 Nord-Trøndelag 

fylke 

Nasjonalt 

Mestringsnivå 1  8,5  13,4  11,5  10,3  

Mestringsnivå 2  31,9  23,9  25,2  21,9  

Mestringsnivå 3  23,4  37,4  38,2  36,9  
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Mestringsnivå 4  17,0  18,4  17,5  20,9  

Mestringsnivå 5  19,1  7,0  7,6  10,1  

 

Tiltak 

OBUS har valgt regning som satsningsområde i den nasjonale satsningen "Ungdomstrinn i utvikling" og 

det legges opp til fokus på og forbedring av resultatene for hele skoleløpet for begge skolene i Overhalla.  

(Se skolebasert vurdering) 

Det vil bli vurdert om fagkompetanse u-trinnslærere har, kan benyttes i barneskolene, slik at elevene 

klarer å mestre kravene og forventningene i faget matematikk når de starter på u-trinnet. 

 

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

 finne informasjon 

 forstå hovedinnholdet i enkle tekster 

 forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid 

 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 

 bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre 

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor 

mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer. 

Lokale mål 
Grunnskolen i Overhalla skal ha mindre enn 20% av elevene på mestringsnivå 1 (laveste nivå) og 20% eller 
flere på nivå 3. 

Vurdering av måloppnåelse i Overhalla 2014/ 2015: 
Vi har ikke nådd målet for kommunen om mindre enn 20% av elevene på nivå 1, men vi ligger bra an 
sammenlignet med andre. Målet for nivå 3 er nesten nådd. Foreløpig har vi ikke fått til å etablere 
samarbeidsforum i kommunen for engelskfaget.  
 

Skoleledernes kommentar 2015 

Hunn skole 
Skolen har dette året litt for mange elever på mestringsnivå 1, og har under målsetningen på nivå 3 

OBUS 
Skolen har nådd målsettingen! 
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2014/ 2015 

5. trinn 

Overhalla kommune 

skoleeier 

Kommunegruppe 01 Nord-Trøndelag fylke Nasjonalt 

Engelsk  49  48  48  50  

 

2014/ 2015 

5. trinn 

Overhalla kommune skoleeier Kommunegruppe 01 Nord-Trøndelag fylke Nasjonalt 

Mestringsnivå 1  22,6  31,3  33,5  24,7  

Mestringsnivå 2  58,1  51,2  48,8  50,4  

Mestringsnivå 3  19,4  17,5  17,7  24,9  

 

Tiltak 

 Det skal jobbes for å få til samarbeid mellom Hunn skole og OBUS for å gi elevene best mulig 

opplæring i engelsk. Dette kan handle om metodikk, læremidler, lærere sin kompetanse og 

hvordan denne brukes på skolen. 

 Engelsk tale skal brukes mest mulig aktivt i undervisningen. 

5.6. Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn 
Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i 
alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for 
ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 

 forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere 

 beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner 

 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 

 forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper 

 

Lokale mål 
I Overhalla skal ikke mer enn 5% av elevene være på mestringsnivå 1 i engelsk og 40% eller flere på nivå 4 
eller 5. 

Vurdering av måloppnåelse i Overhalla 2014/ 2015: 
Det må jobbes videre for å komme nærmere målet for nivå 1. Nasjonalt er 31,1% på nivå 4 eller 5. I 
Overhalla er 35,6% av elevene på nivå 4 eller 5. I gjennomsnitt er nivået likt med det nasjonale nivået. 

Skoleleder OBUS sin kommentar 2015 

Det er fortsatt et mål at 40% eller flere skal ligge på nivå 4 eller 5 og med en høyere prosentandel på  
nivå 5.  
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2014/ 2015 

8. trinn 

Overhalla kommune 

skoleeier 

Kommunegruppe 01 Nord-Trøndelag fylke Nasjonalt 

Engelsk  50  48  48  50  

 

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Tabellen viser en oversikt over prosentvis fordeling av 

elever på mestringsnivåer. 

2014/ 2015 

8. trinn 

Overhalla kommune 

skoleeier 

Kommunegruppe 01 Nord-Trøndelag 

fylke 

Nasjonalt 

Mestringsnivå 1  11,1  12,6  13,9  9,3  

Mestringsnivå 2  13,3  23,7  22,1  19,3  

Mestringsnivå 3  40,0  40,7  37,4  40,3  

Mestringsnivå 4  28,9  15,9  19,1  19,9  

Mestringsnivå 5  6,7  7,0  7,6  11,2  

 

Tiltak 

 Med utgangspunkt i tiltak som settes i verk for de første trinnene (se omtale i forbindelse med 

nasjonale prøver 5. trinn), er det grunn til å tro at resultatene ytterligere kan bli bedre også for u-

trinnet. 

 Det er et mål å få etablert fagnettverk for samarbeid mellom barnetrinn og u-trinn.  

 

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

 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 

 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 

 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 

 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 

 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 

 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget 

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

Lokale mål 
Elevene skal oppnå standpunkt- og eksamenskarakterer som er minst like gode som gjennomsnittet 
nasjonalt. 
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Vurdering av måloppnåelse i Overhalla 2013/ 2014 (ligger ett år etter andre resultater): 
Dette året er vårt mål oppnådd. 

Skoleleder OBUS sin kommentar 2015 

Skolen vil neste skoleår ha fokus på vurderingsgrunnlaget karaktersetting og rutinene i forbindelse med 
fastsetting av standpunktkarakterene. 
 
 

 

10. trinn 

2013/ 2014 

Overhalla kommune 

skoleeier 

Kommunegruppe 

01 

Nord-Trøndelag 

fylke 

Nasjonalt 

Norsk hovedmål 

standpunkt  
4,0  3,8  3,8  3,8  

Matematikk skriftlig 

eksamen  
3,3  2,9  3,0  3,0  

Matematikk standpunkt  4,0  3,4  3,5  3,5  

Engelsk skriftlig 

standpunkt  
3,9  3,7  3,8  3,9  

 

Overhalla kommune, utvikling eksamen og standpunkt 2009 - 2013  
 

 Eksamen og standpunkt 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

 Norsk hovedmål skriftlig eksamen 3,1 3,4   3,4 

 Norsk hovedmål standpunkt 3,4 3,4 3,9 3,9 3,9 

 Matematikk skriftlig eksamen 3,0 3,6 3,4 3,2  

 Matematikk standpunkt 3,0 3,6 3,9 3,6 3,5 

 Engelsk skriftlig eksamen  3,4 3,4 3,6  

 Engelsk skriftlig standpunkt 3,5 3,5 4,0 4,0 3,9 

 

Tiltak 

Skolen må kontinuerlig følge med forskjellen mellom standpunktkarakter og eksamensresultat.  

7. Grunnskolepoeng 
Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. 

Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som 

summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. 

Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for 

eleven.Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. 
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Lokale mål 
Elevene skal på et så objektivt grunnlag som mulig få standpunktkarakterer som viser reelle ferdigheter i 
alle fag. Elevene i Overhalla skal ikke ha dårligere grunnlag enn elever i andre kommuner ved inntak til 
videregående skole. 

Vurdering av måloppnåelse i Overhalla 2013/ 2014: 
Skoleeier er fornøyd med gjennomsnittssummen for dette kullet. Imidlertid er det ønskelig at skolen 
beskriver grunnlaget for karaktersettingen. P g a total skifte i ledelse på OBUS i løpet av skoleåret 2014/ 
2015, er det en del tiltak på vår tiltaksliste som av naturlige årsaker ikke er blitt gjennomført. 
 
 

Skoleleder OBUS sin kommentar 2015 

Skolen vil ha fokus på vurderingsgrunnlaget og rutinenen for fastsetting av standpunktkarakterene. 
Det er ønskelig å få flere lærere med som sensorer i forbindelse skriftlig eksamen. 

 

Grunnskolepoeng 10. trinn 2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

Overhalla kommune skoleeier - Grunnskolepoeng, 

gjennomsnitt  
36,8  40,5  39,6  38,6  41,1  

Kommunegruppe 01 - Grunnskolepoeng, gjennomsnitt  39,2  39,3  40,0  39,5  39,2  

Nord-Trøndelag fylke - Grunnskolepoeng, 

gjennomsnitt  
39,3  39,7  39,4  39,4  39,5  

Nasjonalt - Grunnskolepoeng, gjennomsnitt  39,8  39,8  39,9  40,0  40,3  

 

Tiltak 

 Sluttvurderingen skal settes på grunnlag av totalt oppnådd kompetanse i h t kompetansemålene 

i  fagene. Skoleeier ønsker at skolen beskriver rutinene for fastsettelse av 

standpunktkarakterene. 

 

8. Overgangen fra grunnskole til VGO 
Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. 
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet 
anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO 

Lokale mål 
I Overhalla jobbes det aktivt for at 100 % av avgangselevene i grunnskolen starter på et studietilbud i 
videregående skole samme år som de slutter ungdomsskolen. 

Vurdering av måloppnåelse Overhalla 2013/ 2014: 
For årene 2011 – 2013 er målet nådd. 
Imidlertid mangler kommunen fortsatt god nok kunnskap om eventuelle frafall i videregående for våre 
elever og spesielle faglige utfordringer som bør drøftes med avleverende ungdomsskole. Dette er tatt opp 
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med de videregående skolene og i tillegg med leder for oppvekstprogrammet. Det ser nå ut som 
oppfølgingstjenesten i de videregående skolenene vil samarbeide bedre med kommunene i forbindelse 
med elever som dropper ut. Imidlertid ønsker vi også spesifikke tilbakemeldinger m h t faglige utfordringer 
generelt. 
 

 

 ANDEL AV ELEVENE SOM STARTET I VIDEREGÅENDE SAMME ÅR SOM 

AVSLUTTET 10. TRINN. 

2010 2011 2012 2013  

 Overhalla kommune 97,7 100 100 100  

 Kommunegruppe 01 97,8 97,8 97,8 98  

 Nasjonalt 97,7 97,7 97,8 97,9  
 

Tiltak 

Kommunen vil legge trykk på videregående opplæring, slik at det utvikles et system for tilbakemelding 

fra videregående skole til kommunene. 

9. Skolenes virksomhetsplaner og rapportering 
 

Lokale mål 
I Overhalla skal det være god sammenheng mellom kommuneplan, skolenes virksomhetsplan, styringskort 
og regional plan for skoleutvikling. Den årlige tilstandsrapporten skal tydlig skissere utviklingstiltak i tillegg 
til statusbeskrivelser. 
 
Vurdering av måloppnåelse i Overhalla 2015: 
Det siste året er det jobbet en god del med å involvere skolene i arbeidet for å oppnå målene som ble satt i 
tilstands- og utviklingsrapporten høsten 2014. Hunn skole har bygd opp sin virksomhetsplan på bakgrunn 
av tilstands- og utviklingsrapporten, og dette vil også bli gjort for OBUS sitt vedkommende.  
 
Gjennom deltakelse i skoleeierprogrammet i Nord-Trøndelag, har ordfører, varaordfører, rådmann og 
fagsjef for oppvekst samarbeidet om videre utvikling av skoleeierrollen. Oppvekstkonferansen i april var en 
direkte konsekvens av dette arbeidet. Erfaringene fra konferansen var gode, og det er ønskelig å 
videreutvikle konseptet. 
 
Det er fortsatt en del ryddearbeid som må gjøres m h t hva og hvordan den totale rapporteringen skal skje 
til kommunestyret. De nasjonale rapporteringskravene må smeltes mer sammen med kommunens 
balansert målstyringssystem. 

 

Tiltak 

 Det jobbes videre med å videreutvikle effektive og helhetlige styringssystemer, som ivaretar 

både nasjonale og kommunale krav.  

 Dette gjelder både krav og pålegg til administrasjonen og politikernes muligheter til egen 

deltakelse på arenaer som skaper en aktiv skoleeier, for å oppnå felles mål. 
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 Skolenes ansatte og ledelse skal delta i forbindelse med utarbeidelse av den årlige tilstands- og 

utviklingsrapporten til kommunestyret. 

9.1. Lokale læreplaner og skolebasert vurdering 
 

Lokale mål 
I h t opplæringsloven skal Overhalla kommune som skoleeier: 

 følge opp at lokale læreplaner er utarbeidet og tatt i bruk på skolene. 

 sjekke at de lokale læreplanene er i samsvar med LK06. 

 finne ut om de lokale læreplanene er styrende for opplæringen i praksis. 

 sjekke at skolene gjennomfører lovpålagt skolebasert vurdering hvor måloppnåelse i henhold til 
læreplanfestede mål blir vurdert. 

Vurdering av måloppnåelse i Overhalla 2015. 
Det gjenstår fortsatt en del arbeid på skolene for å oppfylle lovkravet m h t  lokale læreplaner. De lokale 
læreplanene skal være bygd opp slik at de blir nyttige daglige redskap i undervisningen. De skal samtidig 
sikre et helhetlig utdanningsløp for elevene.  
 

 

Tiltak 

 Skolene i Overhalla må fortsette prosessene slik at lokale læreplaner i h t opplæringsloven er på 

plass så fort som mulig. 

 Etter avtale med rektorene skal det gjennomføres skolebasert vurdering av regneopplæringen i 

grunnskolene i Overhalla kommune i løpet av skoleåret 2015/ 2016. 

9.2. Tilpasset opplæring og spesialundervisning 
 

Lokale mål 
Tilpasset opplæring skal ha en brei tilnærming i grunnskolene i Overhalla. Skolenes undervisning skal være 
organisert/ tilpasset på en slik måte at så mange elever som mulig får det tilbudet de har krav på gjennom 
ordinær tilpasset undervisning. For enkelte elever er ikke dette tilstrekkelig, og da har de etter 
Opplæringslovens § 5.1 rett til spesialpedagogiske vedtak og ekstra oppfølging. 

Vurdering av måloppnåelse i Overhalla 2015. 
De endelige tallene for skoleåret 2014/ 2015 viste at 8,9 % av elevene hadde vedtak om 
spesialundervisning per 1. oktober 2014. Dette er en nedgang fra 14,9% året før. Skolene har klart å snu 
utviklingen gjennom godt arbeid! Vi vil alltid få variasjoner fra år til år og et %-tall i målsettingen er derfor 
ikke hensiktsmessig og er tatt bort. 

Tiltak 

 Det må fortsatt jobbes med å holde ved like og videreutvikle rutiner knyttet til tilpasset 

opplæring/ spesialundervisning på skolene. 

 Tidlig innsats må prioriteres. 
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9.3. Plan for fagsamarbeid og overganger 
 

Lokale mål 
 I Overhalla skal det være et nært samarbeid mellom barnehagene og skolene for å sikre best mulig 

start og oppfølging av alle barn. Det skal spesielt legges vekt på språkutvikling og utvikling av 
regneferdighetene. 

 Med utgangspunkt i lokale læreplaner skal skal det være fagsamarbeid innenfor barnetrinnene og 
mellom barnetrinn og u-trinn for å få til best mulig fagutvikling for elevene gjennom hele 
skoleløpet i Overhalla. 

 Ved OBUS skal deltakelse i regionale fagsamlinger sammen med faglærere fra Olav Duun vgs og 
Grong vgs ha høy prioritet. 

 Hunn skole og OBUS skal ha samme system for utveksling av informasjon fra barneskole til u-trinn. 
Dette gjelder både mellom lærerne og elevens egenvurderinger som grunnlag for starten på u-
trinnet. 

Vurdering av måloppnåelse i Overhalla 2015. 
Skolelederne og barnehagestyrerne møtes 1 gang per måned for å gjennomføre intensjonen i kulepunkt 1.  
I tråd med revisorvurderinger er det utarbeidet en oppdatert rutine for overgangen mellom barnetrinn og 
u-trinn. Denne ble politisk behandlet i sak 4/15 i kommunestyret. Denne er blitt fulgt så langt! 

M h t samarbeid mellom barnehagene og grunnskolene, er språkopplæring prioritert høyest. I tillegg blir 
det større fokus på realfag gjennom deltakelse i det nasjonale satsningen realfagskommune. 

Fagsamlinger for faglærere i de videregående skolene og u-trinnslærere er ikke gjennomført skoleåret 
2014/ 2015. Det vil bli vurdert hvordan dette skal organiseres videre. 

 

Tiltak: 

Barnehagestyrere, rektorer og tillitsvalgte fortsetter arbeidet  sammen med fagsjef for oppvekst for å få til 

best mulig rutiner for overganger og helhetlig fagsamarbeid. 

10. Heim-skolesamarbeid 
 

Lokale mål 
I Overhalla skal foreldre være en viktig ressurs sammen med skolen for å gi alle barn/ unge en best mulig 
grunnopplæring.  
I Overhalla skal vi ha gode SFO-ordninger i trygge omgivelser. 

Vurdering av måloppnåelse i Overhalla 2015. 
Det kommunale foreldreutvalget (KFU) ble reetablert våren 2014 og har gjennomført 5 møter skoleåret 
2014/ 2015. 
Se referater her: https://overhalla.custompublish.com/index.php?id=5480467&cat=166242 

Bemanningsnormen for SFO ble justert i sak 3/ 2015. Dette ble gjort for å få til en bemanning som fungerer 

https://overhalla.custompublish.com/index.php?id=5480467&cat=166242
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best mulig for det elevantallet som til en hver tid benytter ordningen.  
KFU ønsker at det blir etablert et fast sommertilbud avslutningsuken og de 2 neste ukene av 
sommerferien. Dette er basert på undersøkelse som ble gjennomført våren 2015. 

Innhold på foreldremøter diskuteres kontinuerlig. Mange aktører ser på denne arenaen som en godt egnet 
plass for å nå foreldre med viktige forebyggende budskap i tillegg til skolens faglige behov. Det er derfor 
jobbet en del med sortering av innhold. Dette arbeidet vil fortsette.  
 
Leirskoletilbudet er basert på foreldredeltakelse, på samme måte som det var på Drageid. I vår det litt 
vanskelig å få med foreldre fra Hunn skole. De leirskoleansvarlige håper dette blir enklere i 2016.  

 

Tiltak 

 Arbeidet med å involvere foreldrene som ressurs i læringsarbeidet fortsetter. 

 Organiseringen av foreldremøter i Overhalla drøftes kontinuerlig i skolelederforumet. 

Tidspunkt for avvikling samordnes, slik at foreldre som har barn på begge skoler har mulighet til å 

møte begge plasser. 

 Kommunikasjon i forkant av foreldremøtene intensiveres (SMS-varsling – kommer du?) 

 Tema for møtene drøftes med FAU/ KFU. 

Det drøftes hva som skal til for at FAU på begge skoler skal være aktiv samarbeidspartner. 

 Driften av våre SFO-ordninger vurderes kontinuerlig. 

 

11. Kvalitetssystem for grunnskolene 
 

Lokale mål 
Overhalla skal ha et kvalitetssystem for grunnskolene som oppfyller Lov om opplæring § 13-10, for å sikre 
at kravene i loven og tilhørende forskrifter blir oppfylt. Det skal legges fram en tilstands- og 
utviklingsrapport for kommunestyret 1 gang per år. 
 
Vurdering av måloppnåelse i Overhalla 2015. 
Kvalitetsvurderingsutvalget har våren 2015 besøkt Hunn skole, der det er gjennomført samtaler med 
ledelse, elever, lærere og foreldrerepresentanter. I tillegg ble det lagt fram skriftlig dokumentasjon før 
besøket. Utvalget hadde fokus på læringsutbytte, mobbing og tilpasset opplæring/ spesialundervisning.  

 

Tiltak 

 I løpet av skoleåret 2015/ 2016 blir det vurdert om kommunens kvalitetssystem for grunnskolene 

bør justeres/ endres. 
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11.1. Oppsummering av lokalt tilsyn – Hunn skole 2015 

                                        (19.05.2015) 
 

Skolens arbeid med opplæring i fag. 

Det jobbes godt på skolen for å videreutvikle skolens arbeid med opplæring i fag. 

Enhetlig system for ukeplaner er kommet på plass og fremheves også av foreldrekontaktene som positivt. 

 

I utviklingsarbeidet legges det vekt på å tenke framtidsrettet med tanke på å gi elevene best mulige 

forutsetninger for å forberede dem på framtidens kompetansebehov.   

Organisering av skoledagen er under omlegging. Med omleggingen vil alle elever nå få de samme 

mulighetene når det gjelder leksehjelp, innenfor skoleskyssens rammer.  

Skolen innfører uteskole for alle elever på fredager fra høsten 2015. Planene for dette er ikke på plass ennå. 

Utvalget vurderer det som svært viktig at det utarbeides gode planer for uteskolen, slik at disse har god 

forankring i læreplanens generelle del og kompetansemål i fag. Det forutsettes at det kan leses ut direkte 

av planene hvilke mål uteskolen skal tuftes på for trinnene. 

LUS (leseutviklingssystem) har vært og er fortsatt et system som brukes. Foreldre kommenterer at de synes 

dette systemet fungerer bra der det blir brukt. I samtalene med lærerne kom det fram at systemet har 

fungert best på småskoletrinnet. Alle slike systemer må følges opp når nye lærere starter og vedlikeholdes/ 

videreutvikles. Ved en «oppgradering» av lesesystem gjennom å innføre bruk av SOL, er det viktig at skolen 

utarbeider retningslinjer for oppfølging av systemet etter at det er innført. 

Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte. 

Skolen har gode resultater på elevundersøkelsen for 5. – 7. trinn. Kommunestyret vedtok utviklingsplan for 

grunnskolene i september 2014. I denne planen står det følgende: Bruk av felles mal for skriftlig 

halvårsvurdering gjennomføres for alle trinn i grunnskolene i løpet av skoleåret 2014/ 2015. Hunn skole har 

valgt en litt annen mal for halvårsvurdering enn OBUS. Høsten 2015 skal erfaringene fra begge skolene 

inneværende skoleår drøftes.  

Det er positivt at det legges vekt på 3 hoved utviklingsmål i halvårsvurderingene. Lærerne strever litt med å 

vurdere måloppnåelse. Utvalget vurderer det slik at det er viktig at lærerne får pedagogisk støtte i dette 

arbeidet. Samarbeid med OBUS og andre skoler kan være viktige bidrag i dette arbeidet. Det er viktig at 

vurdering av måloppnåelse blir samkjørt best mulig for våre 2 skoler.  

 

Elevene har en oppfattelse av at de har liten innflytelse mht progresjon og metodevalg i læringsarbeidet. 

Dette kan ha betydning for elevenes motivasjon for kontinuerlig læringsfokus. Utvalget er klar over at det 

vil være vanskelig å oppfylle alle ideelle målsetninger, men ønsker likevel at elevenes innflytelse i 

læringsarbeidet blir vektlagt i skolens videre arbeid med vurdering for læring. 

Foreldrene påpeker at de gjerne vil bidra mer i den kontinuerlige underveisvurderingen mellom 

halvårsvurderingene. Dette synes de er vanskelig, fordi de ikke vet helt hva status er. 

Flere vurderinger i tillegg til halvårsvurderingene er ikke aktuelt, men en enkel strategi for tilbakemelding m 
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h t utvikling innenfor de 3 utviklingsmålene i halvårsvurderingen, vil kanskje være mulig. Utvalget har ikke 

svaret på hvordan dette eventuelt kan gjøres.  

Utvalget har merket seg foreldrenes innspill m h t vikarutfordringer, der de ønsker at kommunen skal 

vurdere hvordan dette kan organiseres best mulig for å oppnå best mulig undervisning for elevene. Fagsjef 

for oppvekst vil ta initiativet til å se nærmere på dette. 

Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning.  

Ut fra samtalene med rektor, er det litt å gå på m h t å få utnyttet ressursene mest mulig fleksibelt for å få 

til best mulig tilpasset opplæring for alle elever (generell tilpasset opplæring og tilbud for elever med 

spesialpedagogiske vedtak). Utvalget forutsetter at dette blir et viktig utviklingsområde for skolen i tiden 

som kommer. 
 

Skolens arbeid med å forebygge mobbing. 

Skolen har for høye tall i elevundersøkelsen m h t mobbing. Dette er tatt på alvor på skolen både gjennom å 

leie inn ekstern hjelp og «Aksjon trivsel». 

Ledelse/ ansatte ønsker en oppfrisking av «Zero» til høsten. Fagsjef for oppvekst vil ta initiativ til å få 

organisert et opplegg for begge skolene og foreldrene i samarbeid med KFU. 

 

Foreldrerepresentantene er litt i tvil m h t om alle områdene i skolegården har god nok inspeksjonsordning. 

Utvalget ber skolens ledelse vurdere dette. Ved bruk av vikarer, bør disse få en kortfattet skriftlig instruks 

som forteller hvordan de skal opptre ved inspeksjon, hvis skolen ikke allerede har en slik praksis.  

Utvalget møtte positive og interesserte elever, ansatte, foreldrerepresentanter og rektor både i 

klasserommene og i de samtalene vi hadde i løpet av dagen.  

Etter utvalgets vurdering er skolen inne i et godt driv for å gi kommunens elever et best mulig tilbud og 

ønsker lykke til videre! 

 

Overhalla 19.05. 2015 

Ole Johannes Rønning, Elin Mevassvik, Lene Glømmen, Trond Stenvik og Dagfinn Johansen 

 

 


