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Innledning/forord
Skoleadministrasjonen skal årlig presentere resultater knyttet til læringsresultat, læringsmiljø
og frafall til skoleeier/kommunestyret.
Fra 2017 har kommunestyret vedtatt at vi skal utarbeide en kvalitetsmelding for
Saltdalsskolen, og ikke bare en tilstandsrapport som presenterer resultater.
Skolene har gjennom skoleleder, lærere, foreldre og elever gitt sin stemme til
kvalitetsmeldinga. Det innebærer at skoleeier får en bredere kunnskap om hva skolene jobber
med og hvordan det jobbes innenfor ulike områder.
Elevenes resultater fra nasjonale prøver gir skolen informasjon om hva elever mestrer innen
grunnleggende ferdigheter og i engelsk. Like viktig som å gjennomføre nasjonale prøver og
elevundersøkelse er oppfølging der skolen systematisk gjør seg kjent med resultatene og
bruker dem for å gi elevene et opplæringstilbud som styrker og øker elevenes kompetanse og
mestring.
Alle skolene er opptatt av at elevene skal oppleve trivsel, ha gode opplæringsvilkår og at
elevene ikke opplever å bli mobbet, verken av medelever i klassen/skolen eller av lærere.
Tilbakemeldingene spesielt på dette området skal tas på alvor og skolene skal jobbe for at
elevenes hverdag skal være trygg og at det gir elevene et godt læringsmiljø.
Denne rapporten skal gi leseren et innblikk i resultater fra ulike resultater og det arbeidet som
foregår i skolen. Den viser ikke i samme grad hvordan eleven er i hverdagen, den viser heller
ikke om elevene er omsorgsfulle eller hver dag gjør sitt aller beste. Disse egenskapene blir
ikke testet på en prøve.
Resultatene viser bare hvordan elevene har gjort det i de ulike fagene, men de forteller ikke
alt. De sier ingenting om at elevene kanskje har utviklet seg eller forbedret seg på et område
de kanskje syntes var vanskelig tidligere.
I tillegg til kvalitetsmeldinga, har vi et vedlegg der du som leser kan se på resultater fra de
ulike gjennomføringene over flere år. I kvalitetsmeldinga har vi valgt å ha med årets resultat.
Vi ønsker alle en god lesing.

Rognan, mai 2021

Elfrid Boine
Avdelingsdirektør

Petter Falkbu
Røkland skole

Morten B. Ludviksen
Rognan barneskole

Ketil Monssen
Rognan Ungdomsskole
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1. Kommunens/skolenes satsingsområder
Saltdalsskolens strategiplan som ble vedtatt i kommunestyret i møte 12.12.18 i sak 92/18.
Planens satsingsområder med læringsmiljø, læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter må
ses i sammenheng med rapporteringa fra skolene i kvalitetsmeldinga. Den vedtatte planen
sammen med Fagfornyelsen og øvrige nasjonale satsinger er førende for skolens aktivitet og
satsinger.
Tall for 2020 er ikke lagt inn på SSB og Skoleporten, og ikke alle feltene er fylt ut. Ved
kontakt med Udir som har ansvaret for å legge inn tallene, får vi melding om at det ikke er
prioritert med bakgrunn i koronasituasjonen.

1.1

Fakta om opplæringa

Indikator og nøkkeltall

2016- 2017- 2018- 2019- 202017
18
19
20
21
528
526
528
525
513
57,9 61,27 58,5 55,2 55,2
90,3 81,6 91,1 94,7

Tallet på elever
Årsverk for undervisningspersonale
Andel undervisning gitt av
undervisningspersonale med godkjent
utdanning

Udir, Saltdal kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn

Indikator og nøkkeltall

Årsverk for undervisningspersonale
Antall elever per årsverk til
undervisning
Antall assistentårsverk i
undervisningen
Antall assistentårsverk per hundre
lærerårsverk
Antall elever per assistentårsverk i
undervisningen
Lærertetthet 1.-7. trinn
Lærertetthet 8.-10. trinn
Lærertetthet i ordinær undervisning
Andel undervisning gitt av
undervisningspersonale med godkjent
utdanning
Lærertimer som gis til undervisning
Undervisningstimer totalt per elev

2016-17

2017-18

57,9
10,0

61,3
9,4

2018-19 2019-20 2020-21

58,5
9,8

55,2
10,3

55,2
9,3

9

10

8

8

9,7

15,0

16,5

13,4

15,2

60,7

52,0

67,7

62,5

11,0
10,7
15,4
90,3

9,8
11,2
15,3
81,6

11,1
10,3
14,3
91,1

11,8
10,7
16,3
94,7

37 651
71

40 168
76

38 157
72

36 060
69

36 067
70

Udir, Saltdal kommune skoleeier, Grunnskole, Undervisningspersonell, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn

Indikator og nøkkeltall
Driftsutgifter per elev
Lønnsutgifter per elev

2015
109 884
91 277

2016
110 390
92 392

2017
115 046
93 987

2018
122 487
100 494

2019
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Prosentandel lønnsutgifter
av totale utgifter
Driftsutgifter til inventar
og utstyr per elev
Driftsutgifter til
undervisningsmateriell
per elev

85,4

86,3

88,4

90,4

1 652

2 394

1 927

1 228

1 926

2 070

1 944

1 585

Udir, Saltdal kommune skoleeier, Grunnskole, Økonomi, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn

For skoleåret 2020/21 er det samme antall årsverk i skolen som forrige år. Det har vært en
nedgang i antall elever fra forrige skoleår. Elevtallet har hatt en nedgang fra forrige skoleår.
For skolens del er det et mål at alle som jobber i pedagogiske stillinger har godkjent
utdanning og oppfyller lovkravene som er gitt. Det er ikke tilfredsstillende at det er personale
i skolen som ikke innehar nødvendig kompetanse. Derfor må skolene ha enda mer fokus på å
tilsette personale som oppfyller kompetansekravet i forskrift til opplæringsloven.
Regjeringens mål om at alle lærere i grunnskolen skal oppfylle kravene i forskrift til
opplæringsloven om 30 eller 60 studiepoeng for å kunne undervise i skolen etter 01.08.2025.
Det er ikke heldig for Saltdal kommune at vi inneværende skoleår kun har en lærer på
videreutdanning i regi av Utdanningsdirektoratet.
Driftsutgifter pr elev
Saltdal kommune ligger på et forholdsvis lavt nivå når det gjelder netto driftsutgifter pr elev
og har holdt seg på omtrent samme nivå de siste årene. Oversikten i vedlegg til
kvalitetsmelding viser at Saltdal kommune bruker mindre enn kommunegruppe 2 og Nordland
fylke på driftsutgifter, og er på samme nivå som nasjonalt.
I Saltdal er driftsutgifter til inventar og utstyr pr elev høyere enn de vi sammenligner oss med.

1.2

Spesialundervisning

Oversikt spesialundervisning i 2019 og 2020
Indikator og
nøkkeltall
Årstimer til
spesialundervisni
ng pr elev med
spesialundervisning (antall)
Elever i
grunnskolen som
får spesialundervisning (prosent)

Saltdal

Fauske

Sørfold

2019
175

2020
134

2019
266

2020
294

10,9

10,7

5

5,9

2019 2020
250 311

6,2

3,8

Beiarn

Landet

2019
142

2020
190

2019
137

2020
143

6,9

10

7,8

7,8
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Saltdalsskolen har fortsatt en høyere andel spesialundervisning enn de kommunene vi
sammenligner oss med og som er knyttet til samme felles PP tjeneste, Indre Salten PPT. I
Saltdal går andelen elever som får spesialundervisning fortsatt ned.
Det er en nedgang i bruk av timer til spesialundervisning. Det er ikke et uttalt mål at Saltdal
kommune ikke skal ha spesialundervisning i grunnskolen, men at det må jobbes med å
vurdere behovet for spesialundervisning.

1.3

Rognan barneskole

Rektor på Rognan barneskole
Fagfornyelsen – LK20
Fra august 2020 er de nye fagplanene for grunnskoler og videregående skole trått i kraft. De
nye læreplanene har færre kunnskapsmål enn tidligere og elevene skal utvikle forståelse av
begreper og sammenhenger over tid. Det legges også vekt på at de ulike fagene nå ha en
større sammenheng enn tidligere, med utgangspunkt i tre tverrfaglige tema, «folkehelse og
livsmestring», «demokrati og medborgerskap» og «bærekraftig utvikling».
Rognan barneskole og de øvrige to skolene i kommunen har jobbet over lang tid med å
forberede oss på innføringen av de nye fagplanene. Dette arbeidet har krevd mye tid og tatt
opp en stor del av vår tid til skoleutvikling, noe som er naturlig med tanke på viktigheten av å
ha god kunnskap og oversikt over grunnskolens læreplan. Likevel er det først dette skoleåret
at vi virkelig får satt teori ut i praksis når vi nå skal undervise etter den nye læreplanen.
Hvilke endringen må vi gjøre på våre årsplaner for å få disse til å gjenspeile intensjonen i
LK20? Hvilke læremidler skal vi benytte og hvordan skal vi bruke dem? Hvordan skal de tre
tverrfaglige temaene ivaretas?
Spesielt læremidler har vært noe av ei utfordring. Vi startet skoleåret uten at nye lærebøker er
klare i veldig mange fag, og for de fleste trinn. I tillegg har skolens diskutert og drøftet om vi i
framtiden skal ha fysiske lærebøker i alle fag, eller om noen disse kan erstattes av digitale
læremidler. Kan vi ha klasseroms-bibliotek med flere læremidler innenfor et fag i stedet for
kun ett læreverk per fag? Foreløpig har vi ikke fasiten på alle disse spørsmålene, men
konklusjonen så langt er at vi ønsker fysiske lærebøker i matematikk og norsk. I øvrige fag ser
vi for oss å kombinere mellom digitale læremidler og noen eksemplarer av fysiske lærebøker.
I den nye læreplanen er kravet om digitalisering og bruk av teknologi mer sentralt. Dette
stiller krav til at skolen har nok antall digitale enheter og en infrastruktur som tåler økt bruk
og belastning. Vår skole har nå anskaffet en digital enhet (PC) til alle elever på mellomtrinnet,
mens de yngre elevene ikke har tilgang til en enhet hver, men brukes PC-er eller iPad i
stasjonsarbeid. I Saltdalsskolen har vi sett behovet for bedre styring av skolenes digitale
enheter og ikke minst sikkerheten knyttet til bruken av disse. Det jobbes derfor med innføring
av et styringsverktøy som heter Microsoft Intune og som vil ivareta styring og sikkerhet
knyttet til bruk av digitale enheter i skolene. Forhåpentligvis vil dette også effektivisere og
lette arbeidet til skolenes IT-ressurser.
Som nevnt i kvalitetsmeldingen for 2019 er Rognan barneskoles infrastruktur når det kommer
til strøm og nettverk ikke beregnet for økende bruk og krav om digitalisering. Per nå betyr det
utstrakt bruk av skjøteledninger for å forsyne skolens datamaskiner med strøm.
Nettverksstrukturen ved skolen er også i høyeste grad moden for «renovering» og det er
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fortsatt områder på skolen som ikke har eller har ustabil nettverksdekning. Dette må det gjøres
noe med framover.
Skolemiljø
Rognan barneskole har gjennomført elevundersøkelsen på 6. og 7. trinn. Undersøkelsen er
kun obligatorisk for elever på 7. trinn, men skolen velger også å gjennomføre for 6. trinn.
Resultatene er gjenstand for gjennomgang og evaluering årlig og er en del av skolens arbeid
med elevenes skolemiljø.
En annen del av arbeidet med elevenes skolemiljø er «skolemiljø-knappen» Dette er et tiltak
som ligger på både skolens og kommunens hjemmeside. Ved å trykke på denne knappen
meldes bekymring rundt en elevs skolemiljø. Dette gjelder ikke bare ved mobbesituasjoner,
men alle grunner til bekymring. Skolen er da pliktig å gjennomføre undersøkelse og avgjøre
om det er nødvendig å iverksette tiltak knyttet til bekymringen. Rognan barneskole har
gjennom 2020 hatt totalt 16 henvendelser med bekymring omkring elevers skolemiljø. Alle
disse, med ett unntak, er avsluttet gjennom at elevens skolemiljø har blitt vurdert som bra
igjen. Vi på Rognan barneskole er glade for at det meldes til skolen ved bekymringer omkring
elevers skolemiljø og for at vi i de alle fleste tilfelles klarer
å sette inn tiltak som bedrer situasjonen.
Likevel ser vi på Rognan barneskole et behov for å bedre
vårt forebyggende arbeid med læringsmiljøet og
skolemiljøet ved skolen. Høsten 2020 gjennomførte vi
derfor et kurs i «Mitt valg» som er et sosialt-emosjonelt
læringsprogram gjennom Lions. Programmet skal inngå i
det ukentlige opplæringstilbudet på alle trinn. Dette håper
vi vil gjøre elevene i stand til å ta bedre valg i sosiale
situasjoner.

1.4

Rognan Ungdomsskole

Rektor på Rognan Ungdomsskole
2020 har vært et godt år for Rognan Ungdomsskole. Året er blitt dominert av situasjonen med
corona. Vi har vært med på mye forskjellig og har mange positive referansepunkt i tillegg til
at vi har brukt mye tid på ny læreplan, fagfornyelsen.
Fagfornyelsen
Lærerene har lojalt fulgt planen for progresjon med å innføre en ny læreplan.
Rognan Ungdomsskole har to ukentlige møtetider for ansatte etter at skoledagen er over for
elevene. Mandager kl. 14.15-15.30 er det teamtid hvor hvert enkelt trinn har møtetid.
Torsdager kl. 14.15-15.30 er det fellestid for alle lærerne hvor tema er utviklingsarbeid. Store
deler av 2019 har fellestiden på torsdagene blitt brukt til arbeid med fagfornyelsen.
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Skolen har 2 trinn(8.trinn og 9.trinn) som jobber etter den nye læreplanen og 10.trinn som
skal fullføre grunnskolen etter den gamle læreplanen. Denne utfordringen synes jeg de ansatte
har løst fortreffelig. Skolen har de siste årene rustet opp ift IT siden og hver elev har i dag en
PC som er relativt ny slik at ingen elever skal måte tekniske problemer som hindrer dem for
mye i sin hverdag som elev. Vi ser at skolen blir mer og mer digital og en av konsekvensene
er at vi må øke resursen som IT ansvarlig for å imøtekomme behovene til elevene og de
ansatte.
Vi er godt fornøyd med hvordan lærerne har tatt til seg den nye læreplanen og jobbet godt og
strukturert med opplegget som er staket ut av skolens plangruppe og den kommunale
styringsgruppen for innføring av fagfornyelsen. Når fagfornyelsen nå er innført har det blitt
mer opp til hver skole å drifte det videre.
Skolemiljø
Elevundersøkelsen ble gjennomført i alle klassene på skolen selv om det bare er 10. trinn som
er pålagt å ha den. Vi anser det som viktig å få en årlig oversikt fra elevene selv om hvordan
de oppfatter sin skolehverdag med alle de spørsmål som elevundersøkelsen innehar.
Når det gjelder resultatene på elevundersøkelsen er det en minimal nedgang på flere spørsmål,
men likevel noe vi må følge med på i tiden fremover. På 8.trinn er det flere elever som melder
om uro i timene. Dette er noe vi har satt tiltak inn mot og vil følge opp fremover. Resultatene
vil variere noe siden det er utskiftning av elever fra år til år, men vi monitorerer saken for
fremtiden. Når det gjelder spørsmålene om mobbing er det fortsatt gode tall på skolen. Det har
vært jobbet kontinuerlig med skolemiljøet ved skolen og det arbeidet fortsetter vi med. Det er
like viktig å ha fokus på emnet når man har gode resultat som hvis man ikke hadde hatt det.
Vår viktigste jobb på skolen er å sørge for at alle elevene har det trygt på skolen. Det kan
meldes om at det ved utgangen av 2020 hadde vært 1 klikk på skolemiljøknappen på skolens
hjemmeside samt 3 saker som er meldt inn til skolen og fulgt opp og løst på skolen i
samarbeid med elever og foresatte.
Andre begivenheter
2020 har i stor grad blitt dominert av Koronasituasjonen. Både hverdagen på skolen og på
fritiden har blitt kraftig endret i forhold til det vanlige livet vi er så glade i. Når landet ble
stengt ned i mars 2020 bestemte vi oss fort på skolen for at nå skulle vi virkelig brette opp
ermene og gi en så god undervisning vi bare kunne, enten det var hjemmeskole eller vi var
fysisk på skolen på rødt eller gult nivå. Når det var hjemmeskole bestemte vi oss for at alle
elevene skulle melde seg til kontaktlærer hver dag kl 0830 med en oppstartsamtale og vi drev
undervisning online live mens elevene jobbet hjemme. Det var altså ikke et sett med oppgaver
som ble delt ut. Det var obligatorisk innmelding for alle elevene kl 0830, kl 1130 og
avslutning for dagen kl 1400. Denne strukturen på dagen var viktig for oss opprettholde slik at
elevene fikk en så normal døgnrytme som mulig og opplæring så nært som mulig det de ville
hatt om de fysisk hadde vært på skolen. I ettertid er jeg veldig glad for at vi valgte denne
strategien.

1.5

Røkland skole

Rektor på Røkland skole
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Fagfornyelsen
Røkland skole har fulgt prosesser og progresjonen for
å jobbe med fagfornyelsen. Det har vært to ansatte fra
skolen i den kommunale gruppa. Fagfornyelsen har
vært tema i både teammøter, plangruppe- og i
plenumsmøter. Det har vært jobba med overordnet
del, kompetansepakkene og kunnskapsbygging om
læreplan for fag. Oppdraget har vært fordelt mellom
kompetanse og samhandling med fagfornyelsen og
skolemiljø.
Skolemiljø
Røkland skole er med i Utdanningsdirektoratets
kompetanseutviklingsprogram «Inkluderende
barnehage- og skolemiljø» (IBSM). Gjennom dette programmet jobber Røkland skole og
Knekthågen Barnehage med å sørge for trygge og gode barnehage- og skolemiljø. Vi vil
sammen lære mer om forebygging, avdekking og håndtering av mobbing. I tillegg jobbes det
med regelverk, organisasjon og ledelse. Målet med IBSM er å videreutvikle en god praksis
innen arbeidet med barnehagemiljø, skolemiljø, mobbing og andre krenkelser. Alle skolens
organer er med i denne prosessen.
For å verifisere resultater vil elevundersøkelsen være en sentral retningsgiver for å se om vi
lykkes.

2. Nasjonale prøver/elevundersøkelse/karakterer/
grunnskolepoeng/frafall
I opplæringsloven er det stilt krav til områder som skal rapporteres til skoleeier. § 13-10 sier
noe om ansvarsomfang der skoleeier er definert som kommunestyret.
Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i
grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall
og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar.

Kvalitetsmeldinga er en del av det totale forsvarlige systemet kommunen er forpliktet å ha.

2.1

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver gir skolen/lærer en kunnskap om elevens mestring av grunnleggende
ferdigheter i lesing og regning og i faget engelsk. Dette er ferdigheter som gjør dem i stand til
å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. Gjennomføringa skjer på høsten og det er elever
på 5.trinn, 8.trinn og 9.trinn som prøves. Elever på 9.trinn testes i lesing og regning.
Resultatene på 5.trinn gis på tre nivå, mens det på 8. og 9.trinn gis på fem nivåer.
Resultatene vil bestandig variere fra år til år. Det er nye elever som tar prøven og det er nye
prøver hvert år. Andel elever på trinnet har også påvirkning på resultatene.
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Nasjonale prøver 5.trinn
Lesing 5.trinn

Regning 5.trinn

Engelsk 5.trinn

Kommentarer på overordnet nivå
Resultatene fra 5.trinn viser i all hovedsak elevens kompetanse fra de fire første årene. Lesing
er en av de grunnleggende ferdighetene og viktig for at elevene skal mestre skolehverdagen i
alle situasjoner.
Resultatene over år viser jevne resultat på alle områdene elevene testes ut på. Ca 75% av
elevene er på nivå 2 og 3.
Kommentarer fra Rognan barneskole
Engelsk
Resultatene på nasjonal prøve i engelsk på Rognan barneskole var veldig gode også i 2020. 50
% av elevene skåret på nivå 3, noe som er langt over snittet i fylket og nasjonalt. 13 % av
elevene skåret på nivå 1, mens 37 % skåret på nivå 2.
Lesing
Nasjonal prøve i lesing var dessverre på et noe lavere nivå for 2020. Kun 1% av elevene på
årets 5. trinn skåret i nivå 3, noe som er i rød sone jamfør kvalitetsindikatoren i strategiplanen.
68% av elevene på 5. trinn skåret på nivå 2 i lesing, mens 30% skåret på nivå 1. Bedring av
resultatene på nasjonale prøver i lesing er noe skolen vil arbeide med framover. Et av
tiltakene er å jobbe målrettet med å gi lærerne ekstra oppfølging i forhold til metodikken
veiledet lesing. Vi har vært i kontakt med eksterne aktører for å hjelpe oss med dette arbeidet,
men dessverre er dette arbeidet blitt rammet av koronarestriksjonene. Vi vil uansett ha fokus
på dette i årene framover.
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Regning
Resultatene i regning for 2020 gav et lite positivt utslag
sammenliknet med resultatene for 2019. I 2020 skåret 9%
av årets elever på nivå 3, mot 5% i 2019. Hele 75 % av
elevene skåret på nivå 2, mens totalt 16 % av elevene
skåret på nivå 1. Det positive er at andelen elever på nivå
1 er lavere enn fylket og nasjonalt snitt, men andelen av
elever på nivå 3 fortsatt er for lavt. Vi vil fortsette
arbeidet med å tilrettelegge godt for den enkelte elev,
samt tilby kurs i intensiv opplæring for elever på 2. – 4.
trinn som har utfordringer i regning. Vi håper framgangen
fra 2019 til 2020 viser at dette på sikt vil bedre
resultatene.
Oppsummert
Totalt sett ser vi skolens resultater på Nasjonale prøver for
5. trinn viser fremgang, men at det fortsatt er en del å arbeide med. Vi er svært fornøyde med
at vi fortsetter å skåre godt i engelsk, men må jobbe videre for å forbedre resultatene i regning
og spesielt lesing.
Kommentarer fra Røkland skole
Engelsk
Totalt ser vi en liten nedgang i prestasjonene i engelsk siste år. Det er blitt flere elever på nivå
1 enn tidligere. Det er hele 54,5 % elever på nivå 1, 27,3 % på nivå 2 og 18,2 % på nivå 3.
Dette er ikke helt som forventet. Vi må helt klart løfte nivå 1.
Lesing
Totalt ser vi et bilde som viser at det er blitt flere elever på nivå 2 enn tidligere og resultatene
viser et løft i forhold til fjordåret. Niva 1 har 18,2 %, nivå 2 har hele 72,7 % og nivå 3 har 9,1
%. Det må fortsatt jobbes med strategier slik at elevene blir gode lesere på nivå 2.
Regning
Totalt har resultatene blitt lavere med flere elever på nivå 1 og færre på nivå 3. 36,4 % på nivå
1. 54,5 % på nivå 2 og 9,1 % på nivå 1. Vi bør løfte nivå 1 og 2.
Oppsummert
Totalt ser vi en nedadgående tendens som bør stoppes og snus. Dette arbeidet må være
langsiktig og starter før sommeren og vil pågå ut over høsten og vinteren i samarbeid med
lærere og foreldre.
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Nasjonale pr øver 8.trinn – lesing

Nasjonale prøver 8.trinn – regning

Nasjonale prøver 8.trinn – engelsk

Kommentarer på overordnet nivå
Det er flere elever på nivå 1 og 2 siste år, og jevnt over er færre elever på nivå 4 og 5 på alle
prøvene.
Kommentarer fra Rognan Ungdomsskole
Engelsk
Svakt resultat for 8.trinn. Betydelig under landsgjennomsnitter.
30% av elevene er på mestringsnivå 1 eller 2 og bare 21 % er på
mestringsnivå 4 eller 5.
Lesing
Svakt resultat for 8.trinn. Betydelig under landsgjennomsnittet.
29% av elevene er på mestringsnivå 1 eller 2 og bare 18% er på
mestringsnivå 4 eller 5.
Regning
Greit resultat for 8.trinn. På gjennomsnittet med landet for øvrig.
26% på mestringsnivå 1 eller 2 og 31 % på mestringsnivå 4 eller
5.
Oppsummert
Skolen ser at 8.trinn ikke har de aller beste resultater. Dette er helt på linje med de resultat
som trinnet presterte på 5.trinn. Over tid har uro i timene og skifte av lærere ikke vært gunstig
S i d e | 12

for læringsmiljøet til klassene. Forhåpentligvis kan vi rapportere om bedre resultat på 9.trinn
når elevene har vært elever over lengre tid på Rusk.
Kommentarer fra Røkland skole
Engelsk
Resultatene i engelsk på 8 trinn viser en positiv utvikling. Resultatene er litt under
landsgjennomsnitt, men med hele 60% av elevene på mestringsnivå 3 og 20% av elevene på
mestringsnivå 4. Dette er et positivt resultat hvor det kan jobbes videre med en god trend.
Lesing
Her er resultatene over landsgjennomsnittet! Førre elever på nivå 1 og flere elever nivå 3 og 4.
50 % elever på nivå 2. 20 % på nivå 3 og 10% på nivå 4. Vi skal løfte videre nivå 2 i denne
positive utviklingen hvor skolen ligger litt under landsgjennomsnitt.
Regning
Resultatene i regning har vært like de 3 siste årene. Vi ligger rett under landsgjennomsnittet,
men en god trend er at hele 50 av elevene ligger på mestringsnivå 3, 20% på mestringsnivå 4.
Ingen på mestringsnivå 1. Dette er en god trend.
Oppsummert
På 8. trinn ser vi generelt gode trender hvor forholdene ligger godt an for videre forbedringer.
Analyserarbeid og tiltak for forbedringer vi starte inneværende vår termin. Dette arbeidet må
være langsiktig og starter før sommeren og vil pågå ut over høsten og vinteren i samarbeid
med lærere og foreldre.
Nasjonale prøver 9.trinn – Lesing

Nasjonale prøver 9.trinn – Regning

Kommentarer på overordnet nivå
Resultatene viser at det er mange elever som skårer på nivå 3 – 5. Ytterst få elever ligger på
nivå 1 og 2 i lesing, og i regning er ingen elever på nivå 1. Elevene hadde også gode resultater
da de gikk i 8.trinn.
Tabellen nedenfor viser resultater fra nasjonale prøver for elevene som nå er på 9.trinn da de
gjennomførte prøven på 8.trinn forrige år.
2019/20
Lesing

Mestrings- Mestrings- Mestrings- Mestrings- Mestringsnivå 1
nivå 2
nivå 3
nivå 4
nivå 5
2,6
17,9
38,5
30,8
10,8
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Regning

0,0

20,5

28,2

33,3

17,9

Kommentarer fra Rognan Ungdomsskole
Lesing
Vi er godt fornøyd med resultatene. 65 %
av elevene har mestringsnivå 4 og 5. Bare
10 % av elevene er på mestringsnivå 1
hvilket innebærer at det er relativt langt
bedre enn både fylkes- og nasjonalt
gjennomsnitt.
Regning
Vi er meget godt fornøyd med
resultatene.72% av elevene har
mestringsnivå 4 og 5. 7 % av elevene er på
mestringsnivå 1 hvilket innebærer at
resultatene erlangt bedre enn både fylkes
og nasjonalt gjennomsnitt.
Oppsummert
Skolen er meget fornøyd med resultatene på nasjonal prøver for 9.trinn. Det er gledelig at
9.trinn har hatt fremgang på begge prøvene fra 8. klasse til 9. klasse. Det tolker vi som at våre
læringsstrategier og satsninger virker, og at lærerne på trinnet har gjort en strukturert og flott
jobb. Resultene er meget gode sammenlignet med regionale og nasjonale gjennomsnitt.

Kommentarer fra Røkland skole
Lesing
Resultatene viser at elevene presterer på gjennomsnitlig nasjonalt nivå. Det er blitt en
betydelig forbedring fra fjordåret. Hele 22,2 % ligger på nivå 5 og 22,2 % ligger på nivå 4.
Dette er meget bra.Vi har en stigende trend.
Regning
I regning er det positive resultater. Skolen ligger på landsgjennomsnittet, men betydelig bedre
enn i foregående år. Hele 33,3 % på nivå 5 og 11% på nivå 4. På nivå en har vi helde 44,4 %.
Vi må heve nivå 1 som er stort opp til de neste nivåene.
Oppsummert
Skolen er stort sett fornøyd med resultatetene for elevene på 9.trinn. Det må jobbes videre
med å vurdere strategier for å øke kompetansen for elevene i lesing og regning i samarbeid
med lærere og foreldre.
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2.2

Elevundersøkelsen

Resultater fra elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen skal gjennomføres årlig for elever på 7. og 10.trinn. Utover det kan skolen
selv velge om elever på øvrige trinn deltar i undersøkelsen. Oversikten nedenfor viser
resultatene fra Saltdal kommune samlet.
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Resultater 7.trinn

Resultater 10.trinn

Kommentarer på overordnet nivå
Alle skolene har gjennomført elevundersøkelsen innen fastsatt frist. Resultatene fra
undersøkelsene presentert i kvalitetsmeldinga gjelder for 7. og 10.trinn.
7.trinn
For 7.trinn er elevene tilfredse med felles regler, mestring og støtte fra lærere. Videre er
elevene fornøyde med støtte hjemmefra. Elevene oppgir at de ikke er så tilfredse med
elevdemokrati, motivasjon og vurdering for læring. Dette er områder skolene må jobbe videre
med.
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10.trinn
Det er flere elever som opplever at det ikke er tilstrekkelig grad av elevmedvirkning og
mestring på skolen. Elevene trives på skolen, opplever at det er felleseregler og får god
utdannings- og yrkesveiledning. Motivasjonen er noe fallende fra forrige år.
Rognan barneskole

Elevundersøkelsen ble gjennomført innen utgangen av november 2020. I likhet med forrige
skoleår gjennomførte 6. og 7. trinn ved skolen undersøkelsen. Det er kun gjennomføring for 7.
trinn som er obligatorisk og kun resultatene fra dette trinnet som offentliggjøres.
Resultatene for 2020, sett opp mot de mål kommunen har satt seg i strategiplanen for
Saltdalskolen, viser fin framgang for Rognan barneskoles del. Sett opp mot måleindikatorene
i strategiplanen for Saltdalskolen så ligger Rognan barneskoles resultater på grønt nivå i alle
kategorier. Skolen er i gang med evalueringen av resultatene og jobber tett sammen med
elevrådet i dette arbeidet.
Elevundersøkelsen forteller oss også at andelen elever som opplever å bli mobbet på skolen 23 ganger i måneden eller mer, er redusert ganske betydelig. Skolen arbeider målrettet og
kontinuerlig for å bli bedre på forebygging og håndtering av mobbing. Resultatene for 2020
kan indikere at arbeidet har gitt positive virkninger. Likevel er det fortsatt mellom 1 og 4
elever som svarer at de opplever mobbing ved skolen. Dette betyr at vi må fortsette vårt
forebyggende arbeid med disse utfordringene.
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Rognan Ungdomsskole

Rognan Ungdomsskole
Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2020. Vi
ser at gjennomsnittet på 10.trinn er likt det
resultatene de hadde da de gikk i 9.trinn. Vi ser
også at det er noen forskjeller mellom klassene.
Temaet mobbing noe som arbeides med
kontinuerlig. Ale spørsmålene om trygt
skolemiljø skårer skolen godt på. Fra 4,8 til 5.0
på de ulike spørsmålene er meget gode resultat,
men det er veldig viktig å jobbe kontinuerlig
med et trygt og godt skolemiljø for alle elevene på skolen.
Resultatene på elevundersøkelsen er tema på utviklingssamtalene, hvor de foresatte deltar
sammen med elevene og kontaktlærere, og elevsamtaler. I tillegg arbeides det med resultatene
både i administrasjonen, på plangruppemøter, teammøter, personalmøter og i klassene. Hvis
ikke resultatene blir som ønsket eller forventet, settes det inn målrettede tiltak på enkeltelever,
klasser, trinn eller på skolen.
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Røkland skole

Resultatene på 7.trinn viser at det er lav læringskultur og
elevene mener at det ikke er tilstrekkelig elevdemokrati og
medvirkning. Over tid så ser vi en positiv trend på
demokrati og medvirkning.
Elevene sier de får støtte fra lærerne og fra hjemmet.
Motivasjonen er lav, på 3,3. Når det gjelder trivsel, ligger
det på 4,1 som er en klar forbedring.
Vi ser en forbedring i lærerens støtte til elevene som ligger
på 4,3. Nasjonalt ligger indeksen på 4,4. Dette er bra.
Elevenes tilbakemelding forteller at det må jobbes aktivt for
å lage gode strukturer for å sikre at elevene opplever et trygt
og godt lærings- og skolemiljø. Resultatene må danne
grunnlag for gode prosesser i klassene, elevråd og i personalet.

Elevene på 10.trinn gir melding om at de trives på skolen, opplever stor grad av mestring og
har faglige utfordringer. Elevene melder at de får støtte fra lærerne, 4,2, noe som er over
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nasjonalt nivå. Det er verdt å merke seg at mens elever på 7.trinn sier de får støtte hjemmefra,
det gjelder også tilbakemeldingene fra 10.trinn lik, her er nivået 4,2 som er over nasjonalt
gjennomsnitt.
Mobbing i skolen
Utdanningsdirektoratet har endret system for å vise andel elever som opplever å bli mobbet på
skolen. Fra å vise andel fra 1 til 5 tidligere år, er det nå lagt opp til prosentandel av elevene
som opplever å bli mobbet.
Mobbing forekommer både på skolen, i klasserom, ute, på tur til og fra skolen, i buss og via
digitale medier/plattformer. I resultatene ligger også tilbakemelding om at de opplever å bli
mobbet av lærer og/eller medelever. Resultatet bygger på elevenes tilbakemelding om
mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere.



8,2% av elevene på 7.trinn oppgir at de opplever mobbing.
0% av elevene på 10.trinn oppgir at de opplever mobbing.

For å få bukt med mobbing, er det viktig at foreldrene, elevene og skolens personale jobber
aktivt for å forebygge mobbing. Videre må skolene ha et systemisk perspektiv på
aktivitetsplikten og oppfølging av elever som melder om de ikke opplever en god og trygg
skolehverdag.
Saltdal kommune har gått til innkjøp av skolemiljøknappen der elever, foreldre, ansatte og
andre kan gi skolen melding om at de opplever at elever ikke har godt og trygt skolemiljø.
Ved å ha dette systemet, får skolens ledelse nødvendig informasjon for å undersøke og sette i
gang tiltak. Målet er at elevene skal ha en trygg og god skolehverdag, på alle skolene i
kommunen.
Oversikt over antall meldinger på skolemiljøknappen i 2020
Skole
Rognan barneskole
Rognan Ungdomsskole
Røkland skole

Antall meldinger
16
2
12

Kilde: www.1310.no

7.trinn Andel elever som opplever mobbing på skolen

Forrige skoleår viste resultatene at 12,5% av elevene opplevde mobbing på skolen. Det er en
gledelig nedgang på hvem som føler at de blir mobbet og trakkasert.
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10.trinn Andel elever som opplever mobbing på skolen

Elever på 10.trinn oppgir at de ikke blir mobbet, og det er heller ikke noen som mobber andre
elever.

2.3

Karakterer, grunnskolepoeng, frafall

Kommunen skal rapportere om resultater fra standpunkts- og avgangskarakterer. Det skal
videre orienteres om frafall i videregående skole.
Standpunktkarakterer og eksamensresultater inngår i elevenes sluttvurdering og skal gi
informasjon om elevenes kompetanse ved avslutningen av grunnopplæringen.
Resultatene viser at det er forskjell på standpunktkarakterer og avgangskarakterer, noe som
ikke er unikt for Saltdal kommune. Vi er kjent med at det vil være forskjell mellom
karakterene. Dersom forskjellen blir for stor mellom standpunkt og avgang er det grunnlag for
å gjøre egne refleksjoner knyttet til egen vurderingspraksis.
Kommunen skal rapportere om resultater fra standpunkts- og avgangskarakterer. Det skal
videre orienteres om frafall i videregående skole.
Standpunktkarakterer og eksamensresultater inngår i elevenes sluttvurdering og skal gi
informasjon om elevenes kompetanse ved avslutningen av grunnopplæringen.
Resultatene viser at det er forskjell på standpunktkarakterer og avgangskarakterer, noe som
ikke er unikt for Saltdal kommune. Vi er kjent med at det vil være forskjell mellom
karakterene. Dersom forskjellen blir for stor mellom standpunkt og avgang er det grunnlag for
å gjøre egne refleksjoner knyttet til egen vurderingspraksis. I årlige møter med Saltdal
videregående skole har vi gjennomgang og drøfting om forskjellene mellom karakterer på
grunnskolene og videregående opplæring.
Grunnskolepoeng
Grunnskolepoeng regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet, legges
sammen og deles på antall karakterer slik at en får et gjennomsnitt. Deretter ganges
gjennomsnittet med 10. Elever som har færre enn halvparten gyldige karakterer er ikke med i
beregningene.
Skole
Røkland
Rognan Ungdomsskole
Samlet Saltdal

2016/17
38,7
41,2
40,7

2017/18
39,9
40,6
40,5

2018/19
42,4
44,4
43,0

2019/20
41,2
43,5
43,0
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Det er en forskjell mellom resultatene på Røkland skole og Rognan Ungdomsskole når det
gjelder grunnskolepoeng. Det må være et klart mål at vi må jobbe for å øke andel
grunnskolepoeng for elevene på begge skolene. Det har betydning for å mestre videregående
opplæring og hindre frafall.
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Standpunktkarakterer 10.trinn

Resultatene viser at elevene har gode resultater i praktisk estetiske fag. I matematikk er
resultatene lavere enn i alle andre fag. Det samme gjelder norsk sidemål. Det er gode
resultater i norsk hovedmål og engelsk.

S i d e | 23

Avgangsresultater 10.trinn
Det ble ikke avholdt eksamen på 10.trinn på grunn av koronapandemien.
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Frafall i videregående skole

Gjennomføring og sluttet

Fylket: Fullført og bestått:84,6 Sluttet: 3,6.

Kilde: Nordland fylkeskommune, Saltdal videregående skole

Saltdal videregående skole har likevel et høyere antall elever som fullfører og består og færre
elever som slutter sammenlignet med Nordland.
Samarbeid mellom Saltdal kommune og Saltdal videregående skole
Saltdal kommune har samarbeidsavtale med Saltdal videregående skole. Teknouka for elever
som skal begynne på 10.trinn har vært gjennomført siden 2017, siste uke før skolestart i
august. I 2020 var det 15 elever som deltok. Tiltaket kom i gang i et tett samarbeid mellom
kommunen, videregående skole, Nexans og Dragefossen. Det er samarbeidsmøter mellom
Saltdalsskolen og Saltdal videregående skole. Tema på møtene er gjennomgang av resultater,
frafall og grunnskolepoeng.
Det er samarbeid om utdanningsvalg for elever i grunnskolen både gjennom #YOU20,
yrkesutdanningsmesse på skolen og møter mellom ansatte i skolen om søkning til
videregående skole. Saltdal videregående skole er fornøyd med informasjonen de mottar ved
overgang fra grunnskole til videregående skole. Overgangsrutinene er innarbeidet i begge
grunnskolene.
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3. Skolebasert vurdering/egenvurdering
Skolene jobber systematisk med de tiltakene som er skisserte i skolens virksomhetsplan. I
kvalitetsmeldinga kommer det tydelig fram at skolene jobber godt med blant annet
grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning.
Selv om skolene på hvert sitt område jobber med å følge opp resultater etter nasjonale prøver,
elevundersøkelser og avgangskarakterer, er det ikke satt i godt nok system.
I forskrift til opplæringsloven § 2-1 er det beskrevet hvilke krav som stilles til skolebasert
vurdering.
§ 2-1.Skolebasert vurdering
Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa
medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Elevane skal involverast i
denne vurderinga. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene.

Utvalg helse og oppvekst har vedtatt et kvalitetsvurderingssystem for Saltdalsskolen. Alle
skolene følger opp punktene som gjennomføring av nasjonale prøver, elevundersøkelsen og
kartleggingsprøver.
Skolenes oppfølging av resultatene er satt i system der skolens personale sammen med
ledelsen drøfter resultatene. Saltdal kommunes måleindikatorer er et ledd i å øke kvaliteten på
de områdene som skal måles.
Måleindikatorene nedenfor viser resultater samlet for alle skolene i Saltdal. På oppnådd
resultat for siste års resultater, er det fortsatt områder skolene må jobbe mer systematisk for å
øke elevenes kompetanse og legge til rette for godt læringsutbytte og læringsmiljø for alle
elevene.
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4. Utfordringer og satsing/veien videre
Oversikt over rammevilkår og tildelte rammer til skolene, viser at det i Saltdal brukes mindre
ressurser til skole enn de vi kan sammenligne oss med. Driftsutgiftene er lave, noe som
indikerer at skolene blant annet ikke disponerer tilstrekkelige midler med tanke på
digitalisering og læremidler. For økonomiplanperioden har kommunestyret bevilget kr
1 000 000 til bruk med tanke på fagfornyelsen og digitalisering.
Vi ser at elevene gir gode og ærlige tilbakemeldinger gjennom elevundersøkelsen. Når de
opplever at det ikke er greit, får skolen melding om det. Noen av skolene har gode resultater i
elevundersøkelsen, mens andre skoler fortsatt må jobbe for å gjøre hverdagen god og trygg for
elevene. Det krever et tett og godt samarbeid mellom skole og hjem. Saltdal kommunes plan
for samarbeid skole og hjem gir noen retninger i det arbeidet slik at vi sammen med hjemmet
kan skape gode relasjoner mellom partene.
I Saltdal er det for store forskjeller mellom skolene hva gjelder resultater på nasjonale prøver.
For skolenes del blir det vesentlig å analysere resultatene og igangsette tiltak slik at elevene
får bedre resultater i nasjonale prøver.
Skolene har satt i gang et arbeid med tanke på innføring av Fagfornyelsen med ny overordnet
del og nye læreplaner. Innføring av nye læreplaner vil måtte fortsette framover i tid. Det tar
tid å innføre nye læreplaner. I dette arbeidet må vi gjøre noen vurderinger på læremidler,
analoge eller digitale, organisering av opplæringa slik at de tilpasses de nye forventningene og
kravene som er gitt i Fagfornyelsen 2020.
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Tilbakemelding – oppnådd resultater 2020/21
Måleindikatorer
Skole, personale
Andel lærere med godkjent
utdanning
Andel lærere som oppfyller
krav til undervisning på
barnetrinnet
Andel lærere som oppfyller
krav til undervisning på
ungdomstrinnet
Nasjonale prøver,
eksamen
Lesing 5.trinn,
mestringsnivå 3
Regning 5.trinn,
mestringsnivå 3
Engelsk 5.trinn,
mestringsnivå 3
Lesing 8.trinn,
mestringsnivå 5
Regning 8.trinn,
mestringsnivå 5
Engelsk 8.trinn,
mestringsnivå 5
Lesing 9.trinn,
mestringsnivå 5
Regning 9.trinn,
mestringsnivå 5
Eksamen 10.trinn
Gjennomsnittskarakter ved
avgangseksamen
matematikk skriftlig
Eksamen 10.trinn
Gjennomsnittskarakter ved
avgangseksamen norsk
skriftlig
Eksamen 10.trinn
Gjennomsnittskarakter ved
avgangseksamen engelsk
skriftlig
Grunnskolepoeng 10.trinn

Ønsket
resultat

Tiltak
vurderes

Tiltak
iverksettes

Oppnådd
resultat

100 %

85 – 99 %

<84 %

-

100 %

85 – 99 %

<84 %

-

100 %

85 – 99 %

<84 %

-

> 24 %

19 – 23,9 %

< 18,9 %

4,2

>26 %

20 – 25,9 %

< 19,9 %

9,1

>26 %

20 – 25,9 %

< 19,9 %

42,9

>11 %

<8,4 %

4,2

<8,4 %

8,3

<8,4 %

6,3

>21 %

8,5 – 10,9
%
8,5 – 10,9
%
8,5 – 10,9
%
17 – 20,9 %

<16,9

23,7

>21 %

17 – 20,9 %

<16,9

44,7

>3,4

3,0 – 3,3

<2,9

-

>3,4

3,0 – 3,3

<2,9

-

>3,8

3,3 – 3,7

<3,2

-

>40

37,1 – 39,9

<37

>11 %
>11 %

43
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Elevundersøkelsen 7.trinn
Støtte fra lærerne
Støtte hjemmefra
Motivasjon for læring
Trivsel på skolen
Læringskultur
Elevdemokrati/medvirkning
Vurdering for læring
Andel elever som opplever
mobbing på skolen
Elevundersøkelsen
10.trinn
Støtte fra lærerne
Støtte hjemmefra
Motivasjon for læring
Trivsel på skolen
Læringskultur
Elevdemokrati/medvirkning
Vurdering for læring
Andel elever som opplever
mobbing på skolen

>4,4
>4,4
>3,9
>4,3
>4,1
>3,8
>3,9
0%

4,0-4,3
4,0-4,3
3,6-3,8
4,0-4,2
3,7-4,0
3,5-3,7
3,6-3,8
0-2%

<3,9
<3,9
<3,5
<3,9
<3,6
<3,4
<3,5
< 2,0%

4,5
4,4
3,7
4,2
3,9
3,9
4,0
8,2

>4,0
>4,1
>3,5
>4,1
>3,8
>3,3
>3,3
0%

3,7-3,9
3,8-4,0
3,2-3,4
3,8-4,0
3,5-3,7
3,0-3,2
3,0-3,2
0-2%

<3,6
<3,7
<3,1
<3,7
<3,4
<2,9
<2,9
< 2,0%

4,2
4,2
3,6
4,2
4,0
3,8
3,6
0,0
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Vedlegg

Innspill og tilbakemeldinger fra lærere, elever og foreldre på skolene
Rognan barneskole
Elevenes innspill
Innspill fra elevråd småtrinn:

Vi syns det er fint på skolen. Det er en del leker (selv om mange begynner å bli ødelagte) og
vi har gode venner. Vi er fornøyde med lærerne på skolen og vi lærer mye fra dem. Det er
stort sett god arbeidsro i timen. Dersom vi blir plaget føler vi at lærerne hjelper oss å ordne
opp. Elevene syns det er fint at vi har begynt med svømmingen igjen. Det som ikke er bra er
at vi har vært plaget av skjeggkre og sølvkre, det er bra det er satt opp feller for disse og det er
bra. Vi savner også at klatrejungelen er i så dårlig stand. Vi savner også flere tørkeskap på
skolen. Vi syns også at det er dumt at det står så mye stygt på veggene, spesielt ned til
svømmehallen.
Innspill fra elevråd mellomtrinn:
Bra at vi har pc til alle på mellomtrinnet. Vi mener at ventilasjonsanlegget er for dårlig. Det er
lite luft i paviljongen og vi må ha vinduene åpen neste hele tiden. Toalettene og vaskene er for
lave. Syns det er dumt at det ikke er kurver på dametoalettet hvor jentene kan kaste bind og
tamponger. Vi syns også at det er for få grupperom da disse er opptatte nesten hele tiden i
forbindelse med spesialundervisning. Det burde også være pumper på dørene slik at de ikke
speller igjen. Gangene er for trange, vi står veldig oppå hverandre. Vi savner også større, og
bedre tilgang på biblioteket for eksempel i friminuttene. Klasserommene er for dårlige,
pultene er for små og stolene er for harde. Temperaturene i klasserommet varierer masse. Det
er for mange store hull i asfalten i skolegården. Vi savner utbedring av skolevei/ sykkelvei til
skolen. Enkelte steder som bak helsesenteret da det er veldig dårlig der nå. Det er lett å tippe
på sykkelen der. Internettet er for dårlig på skolen da vi ofte ramler ut av nett. I klasserommet
til 5A er det maur i veggene. Generelt er skolebygget for dårlig. Vi føler at vi får den hjelpen
vi trenger i fra de voksne på skolen. De er flinke til å lære oss nye ting.
Lærernes innspill
Læringsmiljø og skolemiljø
- Ledelsen er lett å snakke med og er ofte positiv til nye forslag. Problemstillinger
angående ressurskrevende brukere blir ikke møtt på en tilfredsstillende måte.
- Når noen er sykemeldt kan assistentene bli brukt som vikarer. Assistentene har
en viktig funksjon og planlagt aktivitet påvirkes ved fravær.
- Vi har hatt fokus på klasseledelse i lengre tid, men ser at det også må jobbes
med relasjon og håndtering av uønsket atferd.
- Uønsket atferd påvirker læringsmiljøet.
- Trygge voksne ser elevene.
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- Utvalg av konkretiseringsmateriell er bra, det samme gjelder lisenser til
nettsteder som kan brukes i undervisningen.
- Vi har permer for kvalitetssikring i norsk, matematikk og engelsk.
- Internett har vært ustabilt, men har blitt utbedret.
- Vi har fått flere nettbrett og PC-er, men vil likevel ha behov for mer digitalt
utstyr pga. elevmassen og fordi noe av utstyret er gammelt.
- Vi har satt i gang systematisk arbeid ift. opplæring i bruk av Lingdys.
Rognan barneskole har som mål å bli dysleksivennlig skole.
- Ustabil temperatur i klasserommene og dårlig luft påvirker læringsmiljøet.
Hodepine forekommer blant både elever og lærere.
- Det er belastende at flere klasserom ikke har grupperom i tilknytning til
klasserommet. Det går utover undervisning, underveisvurdering og veiledning
av elever. Dette er ikke holdbart! Fagfornyelsen har betydelig fokus på
underveisvurdering og hvordan skal vi få det til med de rammene vi har?
- Uønsket atferd påvirker skolemiljøet og er til tider på grensen til mobbing.
- Flere elever har i økende grad manglende respekt for voksne og medelever.
- Vi opplever også at elever har manglende respekt for skolens utstyr.
- Bedre skole-hjem samarbeid må til for å løse utfordringene. Foresatte må på
banen så tidlig som mulig.
- Mellomtrinnet har fysisk aktivitet og det er positivt. I forbindelse med covid-19
har trinnene rullert mellom ulike soner i skolegården og det har vært faste
aktiviteter på de ulike sonene.
- Rognan barneskole er en helsefremmende skole. Ved oppstart av nytt skoleår
skal vi bli enig om hva skolen gjør for å oppfylle kriteriene.
- Småtrinnet og mellomtrinnet har ulike pauser, det blir derfor lite kontakt
mellom ansatte på skolen.
- Skolemiljøet utfordres ved at lærerne er slitne. Lærere har et komprimert
arbeidsår i utgangspunktet, og covid-19 har påført lærerne ytterligere
merarbeid uten noen form for kompensasjon. Det har vært for mye press,
stress og ekstra arbeid over lang tid, resultatet er fravær og sykemeldinger.
Lærerne har ikke overskudd til å lage nye opplegg e.l. Slitne lærere fører til
dårligere undervisning som går ut over elevenes læringsmiljø og utbytte.
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Skolebygget
- Grupperom: Det er svært få grupperom på skolen. Vi trenger grupperom til
spesialundervisning, stasjonsarbeid, gruppearbeid, elevsamtaler, testing og
møter.
- Det er svært lytt mellom guttetoalettet og grupperommet til 5B, dette
forstyrrer undervisningen.
- Gangen: Det er dårlig plass til klær og fottøy. Renholderne får ikke utført
jobben sin på en hensiktsmessig måte.
- Temperatur og luft/inneklima: Ustabile forhold gjelder hele skoleåret.
- Det er ikke lagt opp tilstrekkelig kontakter for å lade/bruke nettbrett eller
PC-er, dette gjelder samtlige rom. Skjøteledningene er en stor brannfelle og
lokalt eltilsyn påpekte i fjor at dette IKKE er tillat ifølge forskriftene.
- Klasserom er nedslitt og trenger maling og vedlikehold, hyller og møbler må
fornyes.
- Biblioteket holder til i tilfluktsrommet, et rom uten vindu og med dårlig
ventilasjon.
- Musikkrommet disponeres ofte av kulturskolen og er lite tilgengelig for skolens
elever.
- Paviljongen ble satt opp på 60-tallet og skulle være et midlertidig bygg.
Bygget brukes fortsatt i dag og bærer preg av: dårlig ventilasjon, ustabil
temperatur, trang gang, det trekker fra vinduer/vegger og PC-er er koblet via
skjøteledninger.
- Det er registrert betydelige mengder sølvkre/skjeggkre i bygget.
- Toalett og garderobeforhold: Garderobene er for små, hver garderobe er ca.
8m2. Det er rett og slett ikke plass til alle i garderobene. Vi har få toalett.
- Rømningsvei/brannstiger: Etterlyste dette i fjor, men har ikke fått svar ift.
utsatte klasserom.
Uteområde
-

Uteområdet må oppgraderes.
I fjor var vi i en prosess der vi så på hvilke muligheter vi har for ulike
aktiviteter i skolegården, se kart. Ingen endring har skjedd dette skoleåret.
Vi søkte også om spillemidler som støttet:
Grunnen, med tanke på oversvømmelse
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-

Ny binge med netting (fotball, håndball, basketball og landhockey)
Oppgradere klatrejungelen
Klatrebokser
Sykkelløype
Tuftepark

Foreldrenes innspill
Foreldregruppen ved Rognan barneskole virker fortsatt å være generelt fornøyd med skolen
faglig. Det er i all hovedsak et godt læringsmiljø ved skolen og tilbakemelding fra foresatte er
at ungene ser ut til å trives.
Det foreldre fortsatt fokuserer mest på ved skolen, er tilstanden på skolebygg, som er preget
av tiden. Der er det et stort ønske om utbedring. Oppgradering av uteområdet til skolen har
vært et tema på FAU møter i mange år, og er også noe foreldre har etterspurt. Politikerne i
kommunen har prioritert utbedring av skolebygg og av uteområde i økonomiplanen, og det er
noe som blir godt mottatt av foreldregruppen. Vi håper at dette arbeidet følges opp og
prioriteres i nærmeste framtid.

Ann Kristin Larsen
Leder FAU Rognan barneskole

Rognan Ungdomsskole
Elevenes innspill
Jeg har det veldig bra som elev på Rognan Ungdomsskole. Siden vi ikke er så mange elever
her, får man et bedre forhold til lærere og andre ansatte på skolen.
Jeg synes at skolen har taklet Corona-situasjonen veldig bra. Vi har fått god undervisning
både på hjemmeskole og når vi fysisk har vært på skolen.
Når jeg kommer til skolen, blir jeg alltid møtt med godt humør som gjør dagene mine trivelig.
Vi skulle gjerne hatt en nyere skole med nye klasserom.
Vi kunne hatt mer å gjøre i friminuttene. Skolegården kunne med fordel ha vært oppgradert
med aktiviteter for ungdom.
Vi ønsker flere sitteplasser inne for å slappe av sammen med andre i friminuttene
Lærernes innspill
Som lærer ved Rognan Ungdomsskole trives jeg godt. Selv i en spesiell tid, med mange
restriksjoner, gleder jeg meg hver dag til å da på jobb. Her møter jeg elever som ønsker å
lære, og positive kollegaer som ser hver enkelt elev. I tillegg til å sikre best mulig læring, så
fokuserer vi på å møte elevene med respekt og vi jobber kontinuerlig med å oppnå og beholde
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en god relasjon til alle elevene. Jeg opplever et godt samarbeid mellom administrasjonen,
lærere, elever og andre ansatte. Ledelsen legger til rette for utviklingsarbeid som kommer
elevene til gode, og gjør arbeidshverdagen spennende.

Foreldrenes innspill
Leder i FAU uttaler seg på vegne av foreldregruppa.
I et år med uforutsigbarhet etter at pandemien kom, har skolen vært et viktig ledd i
ungdommenes liv. Dette har vært en av arenaene der de kunne møtes, samtidig som man som
forelder kan vite at det skjer i trygge rammer. Elevene blir ivaretatt både med tanke på at de
fortsatt skal ha et best mulig læringstilbud, og at det skal være rom for den enkelte elev sine
behov. Som foresatt er det lav terskel for å ta kontakt, og det oppleves at elevene får tett
oppfølging. I perioden med hjemmeskole var det svært positivt som foresatt å se hvordan
elevene fikk mulighet til varierte dager, samtidig som læring var i fokus.

Røkland skole
Elevenes innspill
Innspill fra elevene i u-skolen:
Elevene på ungdomstrinnet opplever et trykt skolemiljø hvor det er lite mobbing. Røkland er
en liten skole hvor alle kjenner alle. Det spilles bordtennis og kort i friminuttene. Skolen har
hyggelige lærere og klasserommene er fine.
Elevene har også ønsker om forbedringer som mer praktisk realfagsundervisning og
undervisningsøktene er for lange. Flere ønsker er basketballkurv og bedre tilrettelegging for
uteskole.
Innspill fra mellomtrinnet:

Elevene på mellomtrinnet føler seg trygge på skolen. De trives og opplever ikke mobbing. Vi
føler oss trygge på skolen.
Elevene på mellomtrinnet ønsker mer utstyr til bruk i friminuttene. De ønsker en oppdatering
av bøker og PCer med ledning i taket så de slipper å snuble i ledningene.
Elevrådet har jobbet med en trafikksikker skole:

De har fått igjennom at Tine bilen som leverer melk leverer ved inngangen til
administrasjonen, slik at han slipper å kjøre i skolegården. Elevrådet har hatt befaring fra
kommunen om at det må gjøres noe med gang og sykkelstien til elevene. Kommunen lovte å
gjøre noe med det. Lærere som parkerer nærmest skolen, har fått beskjed om å stå med
fronten av bilen framover, slik at de har oversikt over området når de skal kjøre ut.

Lærernes innspill til kvalitetsmeldinga
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Foreldrenes innspill
FAU har inntrykk av at elevene ved Røkland skole har et trygt og godt læringsmiljø.
Det oppleves at dialogen mellom skole-hjem og elev, foresatt og kontaktlærer er bra.
FAU synes prosjektet IBSM virker veldig spennende. Skolen virker å ha dratt med seg mye
positivt i den foreløpige jobben og planene rundt prosjektet. FAU har inntrykk av at dette vil
styrke både skole og læringsmiljø ved skolen.
Røkland skole har hatt en del utskiftninger i administrasjonen de siste årene. Det har nå blitt
ansatt ny rektor og foreldregruppen har et godt inntrykk av situasjonen rundt ansettelsen. FAU
ved Røkland skole har jevnlige møter, der også rektor deltar. Det oppleves som et godt
samarbeid, med god informasjonsflyt mellom FAU og skolens ledelse.

S i d e | 35

