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0. Sammendrag
Rapporten viser til resultater for grunnskolene i Hadsel kommune. Noen av
resultatene er en utvikling over tid, sammenligning med kostragruppe 11,
Nordland fylke og Norge. Det er lagt inn litt mer innhold enn tidligere år når det
gjelder skolefritidsordningen, økonomi og digitalisering.
Rapporten omhandler skoleåret 2019/2020.Det må særskilt nevnes at skoleåret
2019-20 hadde avgangselevene i grunnskolen i Norge et gjennomsnitt på 43,2
grunnskolepoeng. Antall grunnskolepoeng har aldri vært høyere. Avgangselevene
i Hadsel hadde 44,4 i gjennomsnitt. Normalt skal avgangselever i grunnskolen
opp til én skriftlig og én muntlig eksamen. På grunn av koronasituasjonen våren
2020, ble skolene stengt og alle eksamener for elever i grunnskolen avlyst.
Dermed inneholder årets karakterstatistikk kun standpunktkarakterer, og
grunnskolepoengene er beregnet basert på disse. Da eksamen ble avlyst, ble
også fristen for fastsetting av standpunktkarakterer utsatt. Alle disse faktorene
kan derfor gjøre at årets tall skiller seg fra tidligere års tall.
Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet, med generelle
systemkrav. Målet er kvalitetsutvikling og læring. Dialogen om hva som er god
kvalitet er sentral, først da kan mål konkretiseres og i neste omgang evalueres.
Resultatene fra nasjonale prøver viser at vi kan forbedre oss. Det må drøftes
hvilke tiltak som kan settes inn, og hvordan begynneropplæringen evalueres på
skoleeiernivået.
Skolen har skoleåret 19/20 gjort de siste forberedelsene til å starte med ny
læreplan til skolestart høsten 2020. Det ble laget et prosessdokument som
beskriver fasene i fagfornyelsen, og hvordan skolene skulle jobbe målrettet for å
involvere ansatte, tillitsvalgte, elever og foresatte. Det har vært et aktivt
engasjement og eierskap i den enkelte enhet gjennom hele skoleåret, dette til
tross for store utfordringer fra mars 20.
Skoleeier må konkretisere mål og retning for kvaliteten og kvalitetsutviklingen i
Hadselskolen. Skolebruksplanen for Hadsel kommune 2016-2026 (vedtatt av
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.

1.0 Innledning
1.1 Tilstandsrapporten
Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å
utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (20072008) Kvalitet i skolen fremgår det at det er viktig at styringsorganene i
kommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på
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grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på
en god måte.
Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, jf.
opplæringsloven § 13-10 andre ledd.
1.2 Innhold i tilstandsrapporten
Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og
læringsmiljø, men skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data
ut fra lokale behov. Skoleeier i Hadsel kommune ønsker også å legge vekt på det
forebyggende arbeidet og etterutdanningen av ansatte i sektoren, da dette er
viktig i forhold til opplæringen av barn og unge.
Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling.
Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har
behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er
her sentral. Skoleeier kommer derfor til å beskrive hvordan skolenes
spesialpedagogiske team jobber.
1.3 Kvalitetsvurderingssystem
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 utdanningssektoren. 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.
1.4 Det generelle systemkravet
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. Vær
oppmerksom på at kravet til internkontroll omfatter alle plikter som skoleeieren
har etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor mer omfattende
enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke.
1.5 Personvern
Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde
indirekte identifiserbare opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte
opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller personopplysninger etter
personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende kan også gjelde for lokale
indikatorer. Disse opplysningene må behandles i tråd med bestemmelser i
forvaltningsloven og/eller personopplysningsloven.
Merk: Denne versjonen av tilstandsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold
fra Skoleporten, som ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på
nynorsk.
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2. 0 Hovedområder og indikatorer
2.1 Elever og undervisningspersonale
I strategiplanen for Samarbeidsforum 2020-2023 blir midlene til etterutdanning
kanalisert gjennom fylkesmannen. Med nasjonale visjoner og mål skal vi for
grunnskoleområdet oppnå at de ansatte i kunnskapssektoren har høy
kompetanse, og alle skal lykkes i opplæringen og utdanningen.
Den påfølgende analysen vil fokusere på forholdstall mellom elevene og
undervisningspersonalet over tid og med sammenlignbare kommuner.
Antall elever
Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1.
oktober det aktuelle skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter
opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som får
denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne elever som
får grunnskoleopplæring.
Årsverk for undervisningspersonale
Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer
beregnede årsverk til undervisning og beregnede årsverk til annet enn
undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det
er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I denne
indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning.
Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning
Indikatoren viser hvor stor andel av årstimer som er gjennomført av
undervisningspersonale med godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i.

Indikator og nøkkeltall
Antall elever
Årsverk for undervisningspersonale
Andel undervisning gitt av
undervisningspersonale med godkjent
utdanning

2017-18

2018-19

2019-20

887

896

911

101,8

102,1

105,0

90,4

93,4

95,8

Hadsel kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn
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Oversikt over elevtall fordelt på skole i Hadsel kommune 2019/2020
Innlandet skole

16

Melbu skole

316

Sandnes skole

92

Stokmarknes skole

468

Strønstad skole

19

Oversikt over elevtall fordelt på skole og trinn 2019/2020
Skole/trinn
Innlandet
Melbu
Sandnes
Stokmarknes
Strønstad
Sum

1
3
38
15
41
4
101

2
2
38
14
42
1
97

3
2
29
10
54
0
95

4
2
30
10
40
4
86

5
4
30
15
44
2
95

6
1
30
11
41
0
83

7
2
38
17
55
0
112

8

9

10

22

31

30

46
4
72

57
3
91

48
1
79

Sum
16
316
92
468
19
911

Antall elever som startet i 1.trinn skoleåret 2020/2021
Innlandet
1

Melbu
28

Sandnes
10

Stokmarknes
47

Strønstad
0

Frikjøp av lærere videreutdanning/lærere på stipendordning
KFK (kompetanse for kvalitet)1
Antall

2018/2019
8

2019/2020
7

2020/2021
12 (innvilget)

Det er viktig at kommunen satser på videreutdanning av lærere generelt, men
også i forhold til de nye kompetansekravene som er gitt for lærere med virkning
fra 2025.
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Skoleeiers egenvurdering – Elever og undervisningspersonale
Elevtallet i grunnskolen i Hadsel har økt, fra skoleåret 2018/2019 til 2019/2020
med 15 elever. Dette er tredje år med økning. Stokmarknes skole har nedgang
med 16, Melbu økt med 24 og Sandnes med 17. De to minste skolene er relativt
stabilt.
Likevel er nedgangen stor de siste 20 årene. I år 2000 hadde kommunen 1112
elever, nedgang på 201 elever/ 8 skoleklasser, 25 stk. pr. klasse. Når det gjelder
elevtallet på Melbu Skole, så ble registreringen gjort i GSI før nedgangen av
elever i forbindelse med at Bankplassen ble avviklet.
Årsverk for undervisningspersonalet økte med 2,9 årsverk sammenlignet med
året før. Dette skyldes økte krav til lærertetthet, og elever med økte
spesialpedagogiske behov.
Det er viktig at kommunen satser på videreutdanning av lærere generelt, men
også i forhold til de nye kompetansekravene som er gitt for lærere med virkning
fra 2025. Disse kravene og behovet generelt vil tilsi at kommunen må legge til rette
for å videreutdanne lærere i mange år fremover. Skoleeier har innvilget
videreutdanning til 10-12 hvert år. Tallene for 2018/2019 og 2019/2020 viser hvor
mange som har fullført, om lag 30-40% faller fra i løpet av skoleåret.
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2.2 Lærertetthet
Lærertetthet 1.4.-, 5.-7.- og 8.-10. trinn
Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 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.
Lærertetthet i ordinær undervisning
Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer i
ordinær undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i
særskilt språkopplæring ikke regnes med. I andre sammenhenger kalles dette
målet gruppestørrelse 2.
Mål på lærertetthet er heftet med usikkerhet. Dette kommer av at noen
kommuner fører lærerressurser på kommunen sentralt mens andre kommuner
fører det på skolen i GSI. Dette kan for eksempel være timer til
spesialundervisning eller særskilt norskopplæring.
Det er ønskelig med en rutine for rapportering på lærertetthet i Hadsel kommune
fra rektor til skoleeier.
Oversikt over lærertetthet per skole (elever pr lærer)
Skole
Skoleår
Innlandet
Melbu
Sandnes
Stokmarknes
Strønstad
SUM

1.-4.trinn

5.-7.trinn

Årsverk mer
enn
minstekravet
18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20
9,2
7,8
5,5
6,6
1,2
1,2
10,1
13,3
15,1
10,6
10,4
11,9
10
9
11,7
12,1
11,6
13
2,3
1,9
19,8
19,1
21
18,7
26,6
17,7
-5,7
-0,5
7,3
9,2
5,3
2
4,5
7,5
2,4
2,2
10,2
13,8
Kilde: Udir
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7

Oversikt lærertetthet i Hadsel sammenlignet med andre

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Skoleeiers egenvurdering - Lærertetthet
Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og
lærertimer, og dette gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen i
grunnskolene i kommunen.
Fra høsten 2019 skal gruppestørrelse 2 være 15 elever på 1-4. trinn og 20 på 5.7. trinn og 8.-10. trinn. Gruppestørrelse 2 er en indikator som viser antall elever
per lærer i ordinær undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og
undervisning i særskilt norsk ikke regnes med.
Lærertetthet 1.-4. trinn, 5.-7.trinn og 8.-10. trinn.
Hadsel kommune har i snitt 10,6 elever i begge gruppene. Det er færre elever pr.
gruppe enn både i kommunegruppe 11, Nordland fylke og nasjonalt. Noe av
forklaringen er at kommunen har to skoler med lavt elevtall på 1.-7.trinn, men
også en skjev fordeling mellom de to største skolene. Viser til tabellen over.
Antall årsverk har økt, vi ser også en vekst i elevtallet. Likevel ser man utslag på
den største skolen der man ikke oppfyller kravet på 1.-4.trinn. Årsaken er
sammensatt, det er stramme budsjett men like viktig at det er vanskelig å
rekruttere lærere med undervisningskompetanse på 1-4.trinn.
Både på barnetrinnet og ungdomstrinnet er det fag som krever mindre grupper,
f. eks. musikk, kunst -og handverk, mat og helse og valgfag.
I basisfagene norsk, matematikk og engelsk er det vesentlig med fleksibilitet i
gruppene for å kunne tilpasse opplæringen best mulig.
Behovet for undervisningsårsverk er et estimat basert på lærertetthet i ordinær
undervisning. Normen beregner først antallet ekstra årstimer til undervisning
som er nødvendig for å oppfylle normen. Deretter gjøres dette tallet om til et
årsverksbehov basert på et vanlig antall undervisningstimer for en lærer (741 for
1.-4. trinn og 5.-7. trinn, 656 for 8.-10. trinn).
For Hadsel kommune totalt har vi 10,2 årsverk mer enn minstekravet i norm for
lærertetthet - noe høyere i 18/19. For skoleåret 19/20 er summen 13,8.
Stokmarknes skole oppfylte ikke minstekravet i 18/19 og 19/20. Likevel ser vi en
stor endring fra 18/19 til 19/20.
Klassestørrelse og lærertetthet er ikke det samme. Klassestørrelse er antallet
elever en lærer er ansvarlig for i løpet av en vanlig skoletime. Lærertetthet
handler om hvor mange elever det er per lærer på en gitt skole.
Utgiftsnivået for en kommune påvirkes av gruppestørrelse. Jo mindre
gjennomsnittlig gruppestørrelse i en kommune, jo større utgiftsnivå.

2.3 Spesialundervisning
Retten til spesialundervisning er hjemlet i Opplæringslovens § 5. Elever som ikke
får tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen har rett på
spesialundervisning.
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Spesialundervisning ivaretar muligheten elevene skal ha til å nå realistiske mål
dersom det ikke lar seg gjøre innenfor ordinær opplæring. Skolens evne til å gi
elevene opplæring som ivaretar deres faglige og sosiale utvikling innenfor
rammen av ordinær opplæring, er med på å avgjøre behovet for
spesialundervisning.
Under presenteres tall for spesialundervisning for Hadsel, KOSTRAgruppe 11 og Norge (uten Oslo).

Oversikt basert på GSI rapportering
Skoleår
2019/2020
2018/2019

Prosent av
elevene
13,6
12,3

Antall elever

Årstimer

124
110

17252
17055

Årstimer pr.
elev
139
155

På landsbasis fikk 7,6 % av elevene spesialundervisning, det utgjorde 17,4 % av
årstimene.
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0

Andelen elever med spesialundervisning (prosent) fordelt på trinn

Prosentandel elever med spesialundervisning. (Kilde
GSI)
6
5
4
3
2
1
17/18

18/19
1-4 klasse

5-7 klasse

19/20
8-10 klasse

Skoleeiers vurdering - Spesialundervisning
Tallene ovenfor viser at i Hadsel kommune er andelen elever som fikk
spesialundervisning i 2019 13,6%. Det er en oppgang fra året før med 1,3 %.
Når det gjelder antall årstimer spesialundervisning pr elev med
spesialundervisning, er tallet lavere enn perioden 2018/2019.
At 25,3 prosent av årstimene går med til spesialundervisning, har også stor
økonomisk konsekvens, da vi binder opp store ressurser.
Det har lenge vært et politisk mål å forbedre den tilpassede opplæringen slik at
alle elever får et bedre læringsutbytte i den ordinære undervisningen. Likevel er
det mange barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging som ikke får det
pedagogiske tilbudet de trenger. Det er for mange som får hjelpen for sent eller
ikke i det hele tatt. Barneombudet skriver i sin rapport Uten mål og mening? om
elever som blir møtt med for lave forventninger til hva de kan lære. Flere elever
som blir tatt ut av klassen fordi de ikke kan følge den ordinære opplæringen,
mener at de blir hengende enda lengre etter, og at de blir ekskludert fra
klassefellesskapet.
Barnehagene, Hadselskolen og støttesystemene må kunne håndtere mangfoldet i
barnegruppene og gi et godt tilpasset og inkluderende tilbud til alle barn og
elever. Det kommer derfor til å bli jobbet mye med Kompetanseløftet for
spesialpedagogikk og inkluderende praksis (Meld. St. 6 (2019-2020).
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2.4 Skolefritidsordningen
Det er skolefritidsordning knyttet til hver skole i kommunen. Antall elever som
bruker SFO:
Innlandet SFO
2

Melbu SFO
50

Sandnes SFO
29

Stokmarknes SFO
85

Strønstad SFO
0

Pr. 31.03.20 benyttet 166 elever SFO i Hadsel, fordelt fra 1.-4. trinn.
Kommunen skal ha SFO tilbud til elever bosatt i kommunen, før og etter skoletid.
Tilbudet skal gis til elever i 1.til 4. klasse, og til elever med særskilte behov i 1.7.klasse. Tilbud om oppholdstid varierer noe etter lokale behov, men det tilbys
både heltidsplaser og ulike varianter av deltidsplasser. SFO kan være
sommerstengt inntil 3 uker i juli måned.
Vedtekter for SFO ble sist revidert i kommunestyre 09.11.17. Rektorene har det
overordnede ansvaret for SFO i Hadsel kommune. Det er ansatt SFO-ledere ved
skolefritidsordningene, med unntak av Strønstad og Innlandet skole, hvor rektor
er SFO-leder. SFO-lederne har det daglige ansvaret for administrativ og faglig
ledelse. Alle SFO-leder i Hadsel kommune har høyere relevant barnefaglig
utdanning.
Det gis søskenmoderasjon for søsken med hel plass i SFO, og for søsken med hel
plass i barnehage og SFO. Moderasjon beregnes på SFO-betalingen, og utgjør
30% reduksjon for 2. barn og 50% reduksjon for 3. eller flere barn.
I planen for desentralisert kompetanseutvikling utvikles det et regionalt nettverk
for SFO-lederne. SFO-ledernettverket skal ha som overordnet mål å trygge SFOledere i å lede utviklingsarbeidet sammen med skolens øvrige ledelse.
Mål for nettverket:
 styrke det profesjonsfaglige fellesskapet
 trygge SFO-ledere i sin rolle som aktiv part i ledelsen av utviklingsarbeidet
i skolen
 sikre at SFO-ledere er godt kjent med LK2020 og hva det innebærer for
deres praksis og ledelse
 Bidra til å sikre god sammenheng mellom det som foregår i skole og i SFO,
at planene er sammenfallende og bidrar til å skape en god skolehverdag
for elevene
 bidra til å utvikle gode ledere i Vesterålens SFO’er som jobber aktivt for at
elevene i SFO skal oppleve mestring og tilhørighet, spesielt sosialt
 utveksle erfaringer på tvers av SFO'er
Skoleeiers egenvurdering – Skolefritidsordningen
Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Det
skal tas utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser.
Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn
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skal gis gode utviklingsmuligheter. Vi har SFO-ordning på alle skolene i Hadsel.
For de to største skolene er det egne SFO-ledere. SFO-ledere skal ha en aktiv
rolle i utviklingsarbeidet i skolen, blant annet ved å legge til rette for at SFO er
en arena som også ivaretar overordnet del av LK20. Våren 2021 er det ventet ny
rammeplan for innholdet i SFO.

2.5 Digitalisering og iPad i skole
Hadsel kommune har de siste årene investert i datamaskiner og iPad til elevene.
Prosjekt iPad i skole kom som en direkte konsekvens av at innholdet i skolene
fornyes i 2020.
De konkrete mulighetene for hvordan fremtidens klasserom kan se ut er mange,
samt er det et enormt tilfang av læringsressurser som kan tilpasse
undervisningen styrt av lærerens valg.
«Læringsrommet» kan være virtuelt og sted- og tidsuavhengig. På denne måten
kan vi få en sømløs og mer effektiv informasjonsflyt mellom skole og hjem,
automatiserte forslag om hjelp og støtte til foresatte i elevens læring. Frigjort tid
til fokus på dybde og refleksjon kontra innlæring og repetisjon.
Effektive administrative prosesser gir mer tid til fag og læringsaktiviteter.
Sterkere integrering av elever; nivå, kultur og språk. Lærerrollen er i endring fra formidling til veiledning - og vi vil oppleve større grad av ulike læringsløp i
samme klasse. Begrunnelsen for å benytte iPad er at dette er et godt utviklet
styringsverktøy, som krever minimalt med administrering. Kostnadsbilde er ca
2.800 kr pr iPad, med en forventet levetid på 5-6 år.
Elevene fra 1.-4.trinn har nå tilgang til hver sin iPad, elevene fra 5.-10.trinn har
tilgang til hver sin digitale enhet, men maskinparken til mellomtrinnet og for
noen klasser på ungdomsskolen har behov for oppgradering. Noen maskiner
bytter vi deler på, andre må skiftes ut.
Grunnskolen bruker læringsplattformen It`s learning, og skoleadministrativt
system Visma Flyt Skole (VFS). Foresatte har da tilgang til Min skole-app for
skole-hjem dialog. Appen gjør det enklere for foresatte å holde følge med hva
som skjer i sitt barns skolehverdag, og skolen kan sende meldinger til foresatte
via systemet.
Skoleeiers egenvurdering – Digitalisering og iPad i skole
Det er et behov for å se på hvordan skolene bruker ressurser til drift og utvikling
av digitale enheter. Hver skole har utviklet sitt strategidokument med hvordan
de skal jobbe videre med iPad i skole. Med LK20 er det behov for at det lages en
ny overordnet IKT-plan. Det er fortsatt behov for å utbedre det trådløse
nettverket. Når alle elever og ansatte jobber fra digitale verktøy stiller dette
høyere krav til infrastruktur, i form av kapasitet og hastighet. Det stiller også
større krav til drift og utvikling. Skolene har få ressurser til dette arbeidet.
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3.0 Læringsmiljø
Alle elever skal inkluderes og oppleve mestring. Kommunale barnehager og
grunnskolene har deltatt i den nasjonale satsingen Læringsmiljøprosjektet.
Prosjektet skulle avsluttes våren 20, men på grunn av pandemien fikk vi ikke
gjennomført den avslutningen som tenkt.
Målet med prosjektet er at skoleeier skal utvikle sin kompetanse i å følge opp
skoler og utvikle skoleledelsen. Skolene skal utvikle et godt læringsmiljø, der de
har gode rutiner for å avdekke og løse mobbesaker. PPT skal hjelpe og støtte
skolene i arbeidet med å utvikle læringsmiljøet. Både elever og foresatte har
vært aktive med i prosjektet.
De involverte har jobbet systematisk med læringsmiljø og mobbing i snart tre år,
med eksterne veiledere. Det er gjennomført kurs og kompetansetiltak til alle
ansatte. PP-tjenesten har vært en aktiv del av prosjektet1.
3. 1 Elevundersøkelsen
Skoleeier og skoleledere er pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på
7. og 10. trinn. Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt sammen til
indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra Elevundersøkelsen vises i en
egen rapportportal.
I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske:








Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og
faglig støtte fra lærer.
Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire
prinsippene i vurdering for læring.
Læringskultur: Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er
viktig for klassen og om det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet.
Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse
med undervisning, lekser og arbeid på skolen.
Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser elevenes opplevelse av
mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med
å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid.
Andel elever som mobbes (prosent): Se kapittel 3.2.

Lokale mål
Hadsel kommune skal være over eller likt med sammenlignbare nivå.

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.

1

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/tilbud-om-kompetanseutvikling-miljo-ogmobbing/eksterne-veiledere-laringsmiljoprosjektet/
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Skoleeiers egenvurdering - Elevundersøkelsen
Elevenes tilbakemeldinger både for 7. og 10. trinn, viser at kommunen er over
eller likt med både kommunegruppe 11, fylkesnivå og nasjonalt. Det er positivt,
og kan tolkes som et tegn på at de utviklingsprosjektene vi har deltatt i over
flere år har gitt gode resultater. Hadselskolen har profesjonsfaglige fellesskap der
lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og
videreutvikler sin praksis.
Det er positivt å se at Hadsel kommune ligger 0,2 poeng over
landsgjennomsnittet på støtte fra lærere. Videre er det positivt å se at vi ligger
på landsgjennomsnittet eller over i de fleste områder.
Skoleeier ønsker også trekke fram at elevene virker fornøyd med utdannings og
yrkesveiledning. Med god veiledning og samarbeid med videregående kan vi
unngå at elevene gjør feilvalg, og man kan dermed få høyere tall på
gjennomføring i videregående skole.

3.2 Mobbing på skolen (prosent)
Mobbing på skolen (prosent) viser andelen elever som svarer at de blir mobbet
av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen
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2-3 ganger i måneden eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing er
summen av andelen elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3
ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». Andelen
elever som har blitt mobbet på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor
ofte elevene opplever å bli mobbet.

Skoleeiers egenvurdering - Mobbing på skolen
Det mangler tall for 7 trinn. Dette skyldes tekniske problemer ved innsending,
dette til tross for at 92% av alle elevene besvarte undersøkelsen. Skoleeier har
ikke fått en forklaring på hva dette skyldes.
9,2 % av elevene på 10.trinn oppgir å ha opplevd mobbing 2-3 ganger i
måneden eller oftere. Tallet er høyere enn i Nordland fylke og nasjonalitet.
Til tross for en liten nedgang fra forrige skoleår er antallet elever som opplever
mobbing bekymringsfullt.
Skolene har beredskap for å fange opp brudd på paragraf 9A, også oppdaterte
rutiner for hvordan dette skal håndteres i forhold til berørte parter og deres
foresatte. Alle skolene i Hadsel har en handlingsplan for å fremme godt
læringsmiljø. Med bakgrunn i opplæringsloven og forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler skal Hadselskolen jobbe aktivt for å fremme et
godt fysisk og psykososialt miljø, slik at den enkelte elev kan oppleve trygghet
og sosial tilhørighet. Elever skal ikke utsettes for krenkende ord og handlinger
verken fra medelever eller ansatte.
I tillegg til elevundersøkelsen bruker skolene i Hadsel det ikke-anonyme
verktøyet Spekter. Spekter er utviklet av Nasjonalt senter for læringsmiljø og
atferdsforskning, med spørsmål utarbeidet av professor Erling Roland.
Spørsmålene er forskningsbaserte og systematisk sammensatt, det er derfor ikke
mulig med egne tilpasninger. Ved å ta i bruk Spekter får skolen og læreren
mange opplysninger om både mobbing, bråk i klassen, popularitet,
maktrelasjoner, grupperinger og holdninger. Dette er viktig informasjon når
skolen skal forstå en mobbesak og gjennomføre tiltak.
Spekter er også et varslingssystem for elever som ikke opplever at de har et
trygt og godt skolemiljø. Skolen er ansvarlig for å hente inn informasjon om
elevenes læringsmiljø, og Spekter kan brukes som en ikke-anonym digital
elevsamtale. Spekter blir benyttet i klasser som har høye mobbetall etter
analyser av elevundersøkelsen, og i klasser dere elever har følt seg krenket av
læreren. I sistnevnte tilfelle er det rektor som går inn i klassen og gjennomfører
kartleggingen, slik at elevene skal muligheten til å varsle om forhold som ikke er
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bra.
I Hadselskolen har vi jobbet med kompetanseheving, både på regelverk og
informasjon/opplæring til elever, ansatte og foresatte. Hver skole skal ha en
oppdatert handlingsplan for sitt læringsmiljø, den inneholder både fast planarbeid
og årshjul. Hadselskolen skal jobbe videre med denne planen slik at den treffer
både på universelle tiltak, men også på individuelle tiltak.

3.3. Læringsutbytte
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
arbeidslivet.
Obligatoriske indikatorer for tilstandsrapporten er nasjonale prøver på 5., 8. og
9. trinn i lesing og regning, standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk
hovedmål, matematikk, engelsk og grunnskolepoeng.
Nasjonale prøver er en del av et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem som skal gi
skoler og kommuner kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing,
regning og engelsk. Informasjon fra prøvene skal danne grunnlag for
underveisvurdering og kvalitetsvurdering på alle nivå i skolesystemet.
Prøvene og resultatene gir informasjon om enkeltelever, grupper, trinn og skoler,
som lærere og skoleledere trenger for å utvikle skolen videre.
Resultatene fra nasjonale prøver gir et avgrenset bilde av elevenes kompetanse
og ferdigheter. En må derfor se resultatene i sammenheng med annen relevant
informasjon om kommunen, skolen og elevene. Hensikten med nasjonale prøver
er å gi god informasjon om elever på alle nivå.
Nasjonale prøver har tre mestringsnivå på 5. trinn og fem mestringsnivå på 8. og
9. trinn. Mestringsnivå 1 er det svakeste resultatet.
3.4 Nasjonale prøver 5. trinn
Om lesing
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.
De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter.
Elevene skal vise at de kan:
1. finne informasjon
2. forstå og tolke
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold

[Tilstandsrapport grunnskolen i Hadsel, 2019/20

1
7

Om regning
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.
De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder:




tall
måling
statistikk

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender 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
Om engelsk
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
Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten
knyttet til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der
hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette er et mål på spredningen i
elevenes resultater.
På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er
lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på
mestringsnivåer.
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Hadsel kommune | Sammenlignet geografisk | - Lesing

Hadsel kommune | Sammenlignet periode | - Lesing

Indikator og
nøkkeltall
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Mestringsnivå 3
35,3
12,5
19,0
14,1
7,8

Mestringsnivå
2
64,7
53,1
55,0
56,3
57,1
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Mestringsnivå
1
0,0
34,4
26,0
29,6
35,1
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Hadsel kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | - Regning

Hadsel kommune| Sammenlignet periode | - Regning

Indikator og
nøkkeltall
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Mestringsniv Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 1
å3
6,3
50,6
43,0
16,2
55,9
27,9
20,6
53,9
25,5
22,9
48,6
28,6
8,8
55,0
36,3
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Hadsel kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | - Engelsk

Hadsel kommune| Sammenlignet periode| - Engelsk 5.trinn

Indikator og
nøkkeltall
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Mestringsnivå
3
8,9
24,2
23,8
29,6
20,8

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 1

36,7
47,0
51,5
43,7
46,8

54,4
28,8
24,8
26,8
32,5

Nasjonale prøver publiseres som skalapoeng. Alle prøvene er skåret på samme
skala der gjennomsnittet er satt til 50 skalapoeng.
Skoleeiers egenvurdering – læringsutbytte/nasjonale prøver
Formålet med nasjonale prøver er å gi skolen kunnskap om elevenes ferdigheter
i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for
underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i
skolesystemet. Informasjon fra prøvene er viktig for lærere og skoleledere slik at
de kan drive kvalitetsutvikling i tråd med bestemmelsene i forskrift til
opplæringslovens kap 3.
Hadsel kommune har skalapoeng under kommunegruppe 11, fylket og nasjonalt
nivå på alle prøvene på 5.trinn. Skolene fatter enkeltvedtak om fritak fra prøvene
etter anbefaling fra PPD, og samtykke fra foresatte.
Hadsel kommune har en retningslinje med forarbeid og gjennomføring. Denne
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retningslinjen må revideres, samt at lærere og skoleledere har et sterkere
eierskap til den. For at skoleeier/skoleledere skal iverksette tiltak er det
nødvendig at den enkelte lærer og skole analyserer sine prøveresultat og følger
opp med tiltak. Elevene på 1.-4.trinn har også obligatoriske kartleggingsprøver i
lesing, regning, engelsk og digitale ferdigheter.
Det er viktig at skoleeier involverer seg, etterspør, støtter og stiller tydelige
forventinger til opplæringen elevene får (jf.oppl.§ 1-3). Det må arbeides mer
systematisk med resultatene fra nasjonale prøver der konkrete tiltak blir
beskrevet, dette gjelder spesielt grunnleggende ferdigheter. Dette arbeidet må
sees i sammenheng LK20.
Skolenes og lærerens analyse av den gjennomførte prøven må fokuseres og
forsterkes. Avdekker analysen at en stor del av elevene svarer feil på delområder
av prøven, må dette få konsekvenser for undervisningen.
3.5 Nasjonale prøver ungdomstrinn
Om lesing
Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i
samsvar med målene for den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er
integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 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 tekstens form og innhold
Om regning
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. De nasjonale
prøvene i regning dekker tre innholdsområder:
 tall
 måling
 statistikk
Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige
og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at de:





forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring
kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner
kan vurdere om svarene de får er rimelige
kan vise effektive strategier for enkel tallregning

Om engelsk
Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i
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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
Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten
knyttet til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der
hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette er et mål på spredningen i
elevenes resultater. På 8. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis
fordeling av elever på mestringsnivåer.
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Hadsel kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | - Regning
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Hadsel kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | - Lesing
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Hadsel kommune | Sammenlignet geografisk | – Engelsk
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Hadsel kommune | Sammenlignet geografisk | - Regning
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Hadsel kommune | Sammenlignet geografisk | - Lesing
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Skoleeiers egenvurdering – nasjonale prøver ungdomstrinn
For 8.trinn er skoleeier fornøyd med økningen fra forrige skoleår. Hadsel ligger på
nasjonalt nivå, noe som betyr at vi ligger over kommunegruppe 11 og Nordland
fylke. Vi ser også en forbedring i regning, og vi er på samme nivå som forrige
skoleår i lesing.
For 9.trinn ligger vi på samme nivå som kommunegruppe 11 og Nordland fylke,
men vi ligger under nasjonalt.
Kommunes mål er å prestere bedre for hvert år, men viktigst er det å få løftet
flere elever opp fra de laveste mestringsnivåene 1 og 2 til den andre delen av
vurderingskalaen. Det vil ha stor betydning for videre utdanningsløp.

3.6 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
2
3
4
5
6

uttrykker
uttrykker
uttrykker
uttrykker
uttrykker
uttrykker

at
at
at
at
at
at

eleven
eleven
eleven
eleven
eleven
eleven

har
har
har
har
har
har

svært lav kompetanse i faget
lav kompetanse i faget
nokså god kompetanse i faget
god kompetanse i faget
meget god kompetanse i faget
svært god kompetanse i faget

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

Lokale mål
Hadsel Kommune sin målsetting er å prestere opp mot nasjonalt nivå og
minimum likt med kommunegruppe 11. Denne gruppen er kommuner som
Hadsel naturlig kan sammenlignes med.
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Hadsel kommune | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode |

Skoleeiers egenvurdering - Karakterer - matematikk, norsk og engelsk
Denne målingen viser gjennomsnittet av karakterer i matematikk, norsk og
engelsk som er sluttvurdering i 10. trinn. Det er gjennomsnittet av både
standpunktkarakterer og karakterer i skriftlig eksamen våren 2019. Det ble ikke
avviklet eksamen for 2020, dette på grunn av pandemien.
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I norsk hovedmål både standpunkt og eksamen har Hadsel Kommune bedre
resultater enn både kommunegruppe 11, Nordland Fylke og nasjonalt nivå.
I matematikk eksamen er vi over alle andre nivå, og i standpunkt på høyde eller
over andre grupper.
I engelsk skriftlig eksamen er Hadsel Kommune på linje med de andre gruppene.
I engelsk standpunkt er Hadsel Kommune noe over kommunegruppe 11,
Nordland Fylke og nasjonalt.
Kommunes resultater for 10. trinn er svært tilfredsstillende i alle nevnt fag, både
i standpunkt og eksamensresultater. Dette i motsetning til de relativt svake
resultatene på nasjonale prøver på ungdomstrinnet. Når det gjelder det spriket vi
ser mellom standpunktkarakterene og eksamenskarakterene, må det tas i
betraktning at ved skriftlig eksamen blir kun deler av elevgruppen trukket ut, slik
at ikke alle elevene deltar i hvert fag. Til eksamen blir elevene prøvd bare i deler
av sin kompetanse. Resultatmessig kan dette derfor slå begge veier.
Skolene har systemer som skal bidra til lik vurderingspraksis, og felles drøftinger
mellom skolene skal bidra til at elevene blir sikkert vurdert uavhengig av
skoletilhørighet. Det er også lærerikt at faglærerne deltar i sensoroppdrag med
tilsvarende skolering, og skolene oppfordres til å delta i dette nettverket.

3.7 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.

Lokale mål
Hadsel Kommune sin målsetting er minimum å ha nasjonalt nivå på
grunnskolepoeng.
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periode | Offentlig eierform

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Skoleeiers egenvurdering - grunnskolepoeng
Grunnskolepoeng er et uttrykk for det samlede læringsutbyttet for
avgangselevene med sluttvurdering med karakterer.
Disse karakterene blir brukt som kriterier for opptak til videregående opplæring.
Denne målingen viser resultatet for Hadsel Kommune trinn 10, våren 2019.
Grunnskolepoeng regnes ut fra summen av avsluttende karakterer for elevene,
delt på antall karakterer, og deretter multiplisert med 10.
Resultatene viser at kommunen er over både kommunegruppe 11, Nordland
Fylke og nasjonalt nivå. Skoleeier er svært fornøyd med det faglige nivået til
våre avgangselever og den faglige tilretteleggingen lærere og ledelsen i våre
ungdomsskoler har vist over tid. Vår jobb framover er bedre systematikk opp
mot de nasjonale prøvene i hele skoleløpet da vi generelt sett ligger under i
resultat. Dette vil også sikre det faglige nivået det siste skoleåret.

[Tilstandsrapport grunnskolen i Hadsel, 2019/20

3
3

4. 0 Økonomi
For å få en bedre oversikt over ressurssituasjonen i grunnskolene i Hadsel kan
man finne indikator og nøkkeltall som viser hvor store driftsutgiftene er per elev,
fordelt på lønnsutgifter, andel lønnsutgifter av totale utgifter, driftsutgifter til
inventar og utstyr per elev og driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev.

Utgifter over år
Indikator og nøkkeltall
Driftsutgifter per elev
Lønnsutgifter per elev
Prosentandel lønnsutgifter av
totale utgifter
Driftsutgifter til inventar og
utstyr per elev
Driftsutgifter til
undervisningsmateriell per
elev

2015
2016
2017
2018
119 072 131 178 133 199
145 939
99 162 108 616 107 680
117 707
83,8
84,5
82,9
79,2

2019
158 617
125 869
83,0

265

301

481

545

1 099

1821

1590

2055

2877

2 310

Sammenlignet med andre kommuner i Lofoten og Vesterålen.
Indikator og nøkkeltall
Driftsutgifter per elev
Lønnsutgifter per elev
Prosentandel lønnsutgifter av totale
utgifter
Driftsutgifter til inventar og utstyr per
elev
Driftsutgifter til undervisningsmateriell
per elev
Kilde: Skoleporten

Hadsel
Sortland
Andøy
Vågan
158 617
147 119
186 369
149 545
125 869
117 996
146 851
124 011
83,0
92,8
82,3
87,6
1099

3305

1085

848

2310

2003

1099

1823

Skoleeiers egenvurdering - økonomi
Tallene viser at Hadselskolen har høyere driftsutgifter per elev enn
kommunegruppe 11, Nordland fylke, nasjonalt, men også mer enn kommuner i
egen region, bortsett fra Andøy kommune.
Hvis vi ser utgiftsnivået sammenlignet med lønnsutgifter er det grunn til å tro at
Hadsel kommune bruker mer penger på skolelokaler og skoleskyss enn
sammenlignbare kommuner.
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Til tross for dette, så har vi totalt sett større lønnsutgifter per elev enn de vi
sammenligner oss med.
Hadsel kommune prioriterer skoler på alle sine fire øyer, dette gir forskjell i
utgiftsnivået, og en av grunnene til at det er høyere lønnsutgifter er at vi har
noen skoler med svært lav gruppestørrelse, samt at andelen med elever som får
spesialundervisning er svært høy.

5. 0 Gjennomføring
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 (se under).
5.1. Overgangen fra grunnskole til VGO
Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten
etter uteksaminering fra grunnskolen.

Lokale mål
Elevenes kompetanse i grunnleggende ferdigheter skal vektlegges slik at alle
elevene gis redskap for læring, personlig utvikling og god allmenndannelse.
Gode grunnleggende ferdigheter skal gi elevene bedre muligheter til å fullføre
videregående opplæring og videre deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.
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Hadsel
Fordelt
Indikator

kommun e skoleeier | Sammenlignet
på periode | Offentlig
eierform
og nøkkeltall

Elever (16 år) som er registrert
avsluttet grunnskole

med kommunegruppe

2017
i videregående

Andøy kommune

11 |

2018

2019

opplæring samme år som
98,1

100,0

Averøy kommune

100,0

97,1

96,7

Brønnøy kommune

100,0

100,0

97,1

Giske kommune

99,1

99,0

99,1

Hadsel kommune

96,9

97,8

97,6

100,0

98,9

100,0

Inderøy kommune
Indre Fosen kommune

100,0

Oppdal kommune

100,0

100,0

98,9

Rauma kommune

100,0

97,7

98,0

Røros kommune

100,0

100,0

97,9

99,2

Sortland - Suortá kommune
Surnadal kommune

100,0

Ulstein kommune

100,0

Vestnes kommune

96,5
100,0

98,5
93,2

Vestvågøy kommune

95,6

98,0

97,9

Vindafjord kommune

100,0

100,0

99,1

Vågan kommune
Hadsel kommune skoleeier, Grunnskole,

93,6
98,4
99,0
Overgangen fra grunnskole til VGO, Alle
eierformer, Alle trinn, Begge kjønn

Skoleeiers
egenvurdering
- Overgangen fra grunnskole
til VGO
I den første tabellen er kun tallene for Hadsel Kommune, sammenlignet
Nordland fylke og nasjonalt

med

Den viktigste målsettingen innenfor videregående opplæring i Nordland er å øke
gjennomføringen. Et virkemiddel er etablering av konkrete samarbeidsavtaler
mellom videregående skoler og kommuner. Avtalene skal bidra til å sik re et
hensiktsmessig og systematisk samarbeid mellom grunnskoler og videregående
skole ved å tilrettelegge for god sammenheng i grunnopplæringen,
tilpasset den
enkeltes forutsetninger.
Som skoleeier påpekte i forrige tilstandsrapport viser Norsk og nordi sk forskning
en tydelig sammenheng mellom grunnskolepoengene elevene har når de går ut
av 10. klasse og sannsynligheten for at de gjennomfører videregående skole. Av
de som går ut av grunnskolen med mer enn 50 grunnskolepoeng har over 97 %
av elevene fullf ørt videregående skole i løpet av fem år (SSB.no).
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Hadsel kommune ved ordfører og sektorleder oppvekst har signert en ny
samarbeidsavtale som gjelder for de neste tre årene. Hadsel kommune ved
skoleeier skal ha økt fokus på gode overgangsrutiner, slik at alle elevene går
over i videregående skole.
For elever med grunnskolepoeng under 30, er det færre enn 33 % som fullfører
videregående opplæring etter fem år. Det er fint å se at Hadselelevene viser et
betydelig bedre resultat enn skoleåret 18/19, men også at resultatene er stabilt
høye.

6. 0 System for oppfølging (internkontroll)
Opplæringsloven krav i §13-10 er at skoleeier skal ha et forsvarlig system som
sikrer at bestemmelser etterleves. Som en del av dette utarbeider vi en årlig
tilstandsrapport i tillegg til jevnlige interne møter. Å vurdere om kravene i
opplæringsloven er oppfylt, handler om regelmessig å gjennomgå og vurdere om
systemer og tiltak er på plass.
Skoleeierrollen ivaretas av kommunestyret, og den løpende kontrollen med
grunnskolen ivaretas av kommunedirektøren. Sektorleder oppvekst
(oppvekstsjefen) ivaretar i hovedsak skoleeieransvaret på vegne av
kommunedirektøren.
Kommunen har rutiner og retningslinjer i verktøyet Compilo. Disse dokumentene
oppdateres jevnlig, også ved lovendringer. I Compilo er det for eksempel rutiner
for spesialundervisning, særskilt språkopplæring, elevenes psykososiale miljø §
9A i Opplæringsloven, ordensreglement, vurdering, om lokale læreplaner,
eksamen, gjennomføring av elevundersøkelsen og nasjonale prøver, rutiner ved
overgang barnehage/skole, og overgangen grunnskole/videregående opplæring.
I tillegg er der en sjekkliste hvor det kan meldes avvik i forhold til dokumenter,
rutiner, og andre forhold i skolene.
Gjennom kartleggingsprøver, nasjonale prøver, elevundersøkelsen og GSI, får
skoleeier informasjon om data som gjelder grunnskolen i Hadsel Kommune.
Som en del av det forsvarlige systemet rapporterer skolene til skoleeier i forhold
til budsjett og regnskap. Sektorleder for oppvekst følger opp den enkelte skole i
månedsrapportering og tertialrapportering. Som kjent benyttes programmet
Framsikt som verktøy for analyse, planlegging, budsjettering, rapportering og
virksomhetsstyring.
Hadsel Kommune har delegasjonsreglement som viser fordeling av ansvar
mellom nivåene i skoleledelsen. Rektorene har delegert myndighet til å fatte
enkeltvedtak i skolene utfra opplæringsloven og dens forskrifter.
Styringsdokumentet for Hadsel Kommune er også en del av det forsvarlige
systemet, i tillegg til kompetanseplanen for sektoren.
De forhold som er nevnt, er en del av skoleeiers forsvarlige system.
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7. 0 Konklusjon
Kommunens elevtall på omtrent 900 anslås til å være relativt stabilt fram mot
2030. SSB prognose viser nedgang på omtrent 50 elever til omtrent 840, med
nedadgående trend i påfølgende år. Til sammenligning hadde kommunen 1112
elever i år 2000. Dette indikerer en nedgang på omtrent 270 elever på 30 år.
Antall årstimer har økt med 2 890 fra foregående år til 68 058.
Spesialundervisningen er omtrent 25 % av totale årstimer.
Kommunen som helhet oppfyller kravene til lærertetthet, i tråd med mål fastsatt
høsten 2019, med en lærer per 15 elever i 1.-4. klasse og en lærer per 20 elever
i 5.-10. klasse. Antall årsverk lærere var 105 i 2019 og assistentårsverk 46.
Skoleeier er fornøyd med hovedfunn i elevundersøkelsen som viser at kommunen
er over eller likt med kommunegruppe 11, fylkesnivå og nasjonalt nivå. Men vi
ser også utfordringer som det må fokuseres på videre; når det gjelder delemnet
mobbing er vi ikke fornøyde med at kommunen ligger betydelig over de
gruppene vi er sammenlignet med.
Nasjonale prøver i 5. og 8. klasse viser svakere resultater enn det vi ønsker Men
med et positivt unntak for engelsk i 8. klasse. Det er gode resultater i
karakterene på 10. trinn i alle fag, både i standpunkt og resultatene på eksamen.
Dette bekreftes i antall grunnskolepoeng der Hadsel ligger over både
kommunegruppe 11, Nordland Fylke og nasjonalt nivå.
Hver elev har rett til en meningsfull og utviklende opplæring som er tilpasset
deres forutsetninger og behov. Skolene fokuserer på å gi den enkelte elev faglig
og sosial kompetanse - i samsvar med målene i læreplanene.
Skoleledelsen vil analysere og gjøre tiltak som kan gi bedre resultater spesielt
når det gjelder mobbing og trivsel på skolen. Vi har over to år deltatt i
læringsmiljøprosjektet, og ansatte som har vært involvert har fått nyttig
kunnskap om forebygging og hvordan de kan stoppe mobbing og jobbe med å
styrke elevenes egen livsmestring.
Den nasjonale fagfornyelsen forberedes, og ny læreplan skal tas i bruk. Utvikling
av kompetanse både lokalt og regionalt vil fortsatt være et prioritert område.
I 2019 ble omtrent 96 prosent av undervisningstiden gitt av personale med
godkjent utdanning. Kommunen har over lengre tid deltatt i den statlige
satsingen for etter- og videreutdanning, slik at den enkelte oppfyller kravet til
kompetanse innenfor det alderssteget de underviser i.
Av skolenes 68 058 årstimer ble 17 252 timer brukt til spesialundervisning.
Dette er 13,6 prosent av elevene og utgjør omtrent 25 prosent av det totale
timetallet. Undervisningen omfatter 24 lærerårsverk og 26 assistentårsverk. Til
sammenligning fikk 7,6 % av elevene spesialundervisning på landsbasis, med
17,4 % av årstimene.
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Vi vil øke vår kunnskap om hvordan den enkelte skolen organiserer undervisning
innenfor kravet om fellesskap, tilhørighet og inkludering. Videre om den enkelte
elev sitt faglige og sosiale utbytte er samsvar med tidsbruken. En slik tilnærming
mener vi vil være til stor hjelp, ikke bare for den enkelte elev, men for
skolesamfunnet som helhet.
Våre skoler skal ha særlig oppmerksomhet mot mobbing og ekskludering, og kan
ikke akseptere at vi ligger over sammenlignbare kommuner på dette
feltet. Nulltoleranse som mål skal innebære årvåkenhet i skolehverdagen og
gode rutiner for å håndtere uønskede hendelser og trygge metoder for å arbeide
med tema. Dette skal være gjennomgående tema i våre barnehager og skoler.
Skoleeier mener kommunens grunnskoler generelt holder høy standard både når
det gjelder faglig innhold og læringsmiljø – men også fysiske rammer.
Skoleeier skal sammen med medarbeidere og foresatte jobbe for at elevene får
en inkluderende, meningsfull og kunnskapsrik utvikling - uansett skoletilhørighet.
Aller viktigst er å skape trygghet og trivsel som gjør at den enkelte elev kan
bidra positivt inn i fellesskapet. Her er godt samarbeid med foresatte det
viktigste tiltaket for å lykkes.
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