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Rådmannens innstilling
Kommunestyret tar til orientering framlagt Tilstandsrapport for grunnskolen 2019/2020. Skriv inn
forslag til vedtak.

Vedlegg :
Referanser i saken

Bakgrunn

Saksfremstilling
Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en standardmal for Tilstandsrapport for grunnskolen. Denne
er brukt i arbeidet med rapporten, som minimum skal omtale data omkring; elever og
undervisningspersonale, læringsmiljø, resultater og gjennomføring (videregående opplæring).
Rapporten er utvidet med egne kapitler angående; skolefritidsordningen, digitalisering og iPad i
skole, økonomi og grunnskolepoeng, gjennomføring av videregående opplæring, og
spesialundervisning. Det er fakta fra Skoleporten til Utdanningsdirektoratet som hovedsakelig skal
benyttes for skoleeier, det vil si kommunens vurdering av tilstanden i grunnskolen, men også andre
kilder som GSI-rapporteringen og fra SSB kan benyttes for å belyse tilstanden.

Kommunedirektørens

vurdering

Denne tilstandsrapporten for grunnskolen 2019/2020 er nr. ni i rekken fra Hadsel Kommune.
Tilstandsrapporten skal utarbeides i kommunen hvert år. Den er et bidrag til den politiske debatten
om skolen angående innhold, produksjon og resultater.
Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille
informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i
en kommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssek toren. Målet er
kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er god
kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen mellom kvalitet på
opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og resultatene i dialogen med skoleeieren.

Kommunedirektøren må konkretisere mål og retning for kvaliteten og kvalitetsutviklingen i
Hadselskolen. Skolebruksplanen for Hadsel kommune 2016-2026 (vedtatt av
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kommunestyret 15/12-2016) handler først og fremst om utforming av skolebygg og
skolestruktur. I arbeidet som pågår med «Kommunedelplan, oppvekstplan for Hadsel
kommune» skal det jobbes videre med innhold og aktivitet i skolebyggene, det vil si
forholdet til hvordan vi driver en god skole til beste for barn og unge. Flere forhold som har
blitt tatt opp i denne rapporten vil være gjenstand for oppfølging i planen.

Konklusjon
Skoleeierrollen ivaretas av kommunestyret, og den løpende kontrollen med grunnskolen
ivaretas av kommunedirektøren. Sektorleder oppvekst (oppvekstsjefen) ivaretar i
hovedsak skoleeieransvaret på vegne av kommunedirektøren. Med dette legges
Tilstandsrapporten for grunnskolen 2019/2020 fram til drøfting i Hovedutvalg for oppvekst
og kommunestyre, jf. Opplæringsloven § 13-10, andre ledd, skolens forsvarlige system.
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