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Godkjenning av møteprotokoll 
 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Trude van der Zalm Gjerløv FE - 033 
 

15/1104 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

09/2015 
 

Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS 02.06.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte. 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
 

Protokoll godkjennes slik den foreligger. 
 
 
 
 

Vedlegg: 
Møteprotokoll - Komite for oppvekst, omsorg og kultur - 19.05.2015 
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for 

Komite for oppvekst, omsorg og kultur 
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Møtetid: 17:30 - 21:00 
 
 

Til stede Medlemmer: 
Arza Sudic Süslü, Frode Melum, Gro Pettersen, Gro Pettersen, Jarl Meland, 
Sigrun Egeland, Torstein Skjolden 
 

Varamedlemmer: 
Kari Ørnø 

Forfall Kyrre Havelin 

Administrasjonen Hilde Dybedahl, Jon Hermansen, May Kirsti Heggelund, Per Jarle Hestnes, 
Solfrid Lima Frorud 

 
 

Saksliste 
Saksnr Tittel 
  

05/2015 Godkjenning av møteprotokoll 

06/2015 Fremtidig organisering av barneverntjenestene i indre Østfold 

07/2015 LØPENDE OPPTAK AV BARN I BARNEHAGEN 

01/2015 Bosetting av flyktniger - orientering 

08/2015 Orienteringer 

 
 
  



05/2015: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen med følgende presisering: Gro Pettersen var 
tilstede på møtet.  

 

Vedtak: 
 

Protokoll godkjennes slik den foreligger med følgende presisering: Gro Pettersen var tilstede på 
møtet.  

 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

06/2015: Fremtidig organisering av barneverntjenestene i indre Østfold 

 
Behandling: 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Gro Pettersen 

VOTERING : Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 

Vedtak: 
 
1:Prosjektrapport for barnevernarbeidet i Indre Østfold tas til orientering 
 
2:Det igangsettes detaljutredninger av følgende tiltaksområder: 
a)felles tilsynsførerfunksjon i indre Østfold 
b)felles vikarpoolordning for barnevernet i indre Østfold 
c)felles tiltaksbank for indre Østfold 
Utredningene gjennomføres v barnevernlederne i fellesskp og skl være gjennomført innen 
01.09.2015. Utredningene skal gi svar på detaljert organisering, lokalisering og økonomiske 
forutsetninger for drift v tiltakene med tanke på oppstart  01.01.2016(tiltak a,b og c). Prosjektleder 
velges av og blant barnevernlederne. Rådmannsgruppa IØ er styringsgruppe for arbeidet. 
 
3: Rådmannsgruppa IØ gis fullmakt til å igangsette en gjennomgang v den interkommunale 
barnevernvakta i indre Østfold  med tanke på organisering, økonomi og ansvarsforhold. 
Gjennomgangen skal være gjennomført innen 01.09.15 
 
4:Rådmannsgruppa IØ gis fullmakt til å utrede en eller to felles barneverntjenester for indre Østfold. 
Utredningen må ses i sammenheng med de ulike alternativene i kommunereformen. 



 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07/2015: LØPENDE OPPTAK AV BARN I BARNEHAGEN 

 
Behandling: 
POLITISK SAKSORDFØRER: Torstein Skjolden 
 
 
Fellesforslag fra komiteen: 
 
Opptak av barn i barnehage: 
 
Opptak av barn som fyller ett år etter 1. september gjøres etter følgende rutine: 
 
November: barn som fyller ett år i perioden september , oktober, november 
Februar: barn som fyller ett år i perioden desember, januar, februar 
Mai: barn som fyller ett år i perioden mars, april, mai som pkt 2. 
 
VOTERING:  
 
Rådmannens pkt 1: en stemme for (Frode Melum) . Forslaget falt. 
 
Fellesforslag fra komiteen fikk seks stemmer (mot Frode Melums stemme) og er vedtatt. 
 

 

Vedtak: 
Endelig innstilling til kommunestyret:  
 
Opptak av barn i barnehage: 
 
Opptak av barn som fyller ett år etter 1. september gjøres etter følgende rutine: 
 
November: barn som fyller ett år i perioden september, oktober, november 
Februar: barn som fyller ett år i perioden desember, januar, februar 
Mai: barn som fyller ett år i perioden mars, april, mai  
 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

01/2015: Bosetting av flyktniger - orientering 

 



Behandling: 
 
 

Vedtak: 
 
Tas til orientering.  

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

08/2015: Orienteringer 

 
Behandling: 

· Solfrid Lima Frorud orienterte om status i prosjekt «Bedre arbeidstid» 
· May Kirsti Heggelund orienterte om Spydebergelevers resultater i videregående skole 
· May Kirsti Heggelund orienterte om situasjonen knyttet til dropout for elever i 

videregående skole fra Spydeberg  
 

 

 

Vedtak: 
 
Tas til orientering.  

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tilstandsrapport for Skolen i Spydeberg 2015 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

May Kirsti Heggelund  
 

15/1016 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

10/2015 
 

Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS 02.06.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
 
Politisk saksordfører: 
 
Denne saken skal sluttbehandles av Kommunestyret. 
 
Saksopplysninger 
 
Hjemmelsgrunnlag: 

Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport 
om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at 
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til 
kvaliteten på 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, fylkestinget og den øverste 
ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i 
privatskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i 
disse skolene. 

Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten: 

· Kommuner 
· Fylkeskommuner 
· Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12 
· Private skoler med rett til statstilskudd 

Innhold i tilstandsrapporten 
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Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men 
skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. Når det gjøres 
vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes målsetninger 
som danner grunnlag for vurderingen. 
 
Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De 
dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke data om voksne. Skoleeieren skal derfor 
benytte andre kilder for datainnhenting på dette området. 
 
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. 

Kvalitetsvurderingssystemet 
 
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/fylkeskommune, 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. 

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 og privatskoleloven § 5-2 tredje 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. 

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. 

Vurdering 
 
Lærertetthet 

Spydeberg bør følge med på lærertettheten i kommunen, spesielt på de laveste årstrinnene.  Hvis 
ressursgjennomgangen på Mortenstua gir en økonomisk gevinst bør man vurdere å øke 
lærertettheten i egne skoler. Det blir også viktig å komme igang med utredning av organisering av 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

spesialundervisning sånn at ressursutnyttelsen blir så god som mulig og tidlig innsats blir i ivaretatt 
enda bedre enn i dag.  

Læringskultur 
 
Selv om Spydeberg allerede ser ut til å ha en god læringskultur, er det viktig å videreutvikle den.  
Fokus på relasjonsbygging, klasseledelse og undrvisningsplanlegging/ gjennomføring blir viktige 
områder for ledelsen å følge opp. 

Ledelse 
 
Vi ser at behovet for ledelse tett på øker, og vi kommer til å jobbe noe mer med organisasjonen 
internt i skolen det nærmeste året for å finne en modell som ivaretar dette.  Det vurderes å søke OU-
midler til formålet. 

Mestring 
 
Mestringsopplevelse hos elevene er svært viktig for å lykkes i skolesammenheng.  
Mestringsprosjeketet vi har startet opp  vil videreutvikles framover, og skolen kommer til å ta 
initiative til tettere samarbeid på tvers av etater.  Oppfølgng av sjumilssteget føyer seg naturlig inn 
her. Mestring oppleves også gjennom å få til det skolefaglige, derfor er tidlig innsats og en målrettet 
spesialundervisning sammen med tilpasset opplæring svært viktige faktorer for å lykkes.  Her må vi 
ha høye ambisjoner. 

Demokratiforståelse 
 
Skolen i Spydeberg har god rytme når det gjelder elevrådsarbeid, men kan nok bli enda bedre til å 
trekke elevene med i faglig sammenheng.  Strukturerte elevsammtaler og framovermeldinger hvor 
eleven selv utfordres på vekst må stå sentralt. 

Mobbing 
 
Nulltoleranse for mobbing står fast som et mål.  Vi vet at resultatene på elevundersøkelsen naturlig 
vil variere noe fra år til år, men vi må alltid ta negative funn på alvor sånn at konkrete tilfeller av 
mobbing avdekkes og motarbeides.  Når tilfellene er avdekket skal prosedyren for arbeid med 
mobbesaker følges. Dette har vært praksis på skolene i flere år allerede. Det systematiske, 
forebyggende arbeidet skal fortsette.  Både "Mitt valg" og "Trivselsledere" vil fortsette som tiltak 
sammen med at sosiallærere, sosionomer og helsesøstere er til stede for elevene på  skolene. Alle de 
helsefaglige som er inne i skolen, opplever stor pågang av elever som sliter med smått og 
stort. Skolen opplever et voksende antall barn som sliter med lettere psykiske lidelser. I denne 
sammenhengen er det et svært godt tilskudd å ha helsefagarbeidere inne i skolene. Skolen ser med 
forventning fram til videre utvikling av samarbeidet gjennom "Sjumilssteget". Denne våren har det 
blitt gjennomført en brukerundersøkelse av "Mitt valg". Resultatene vil gi oss retning for å 
videreutvikle samarbeidet med Lions videre. Det har også kommet et  initiativ fra foreldre om å 
danne foreldrenettverk. Skolen er svært positivt til  initiativet og tror det kan ha god effekt på barnas 
oppvekstmiljø at foreldre kjenner hverandre og får til god samhandling. SLT stiller seg bak initiativet 
og ulike aktører i gruppa stiller sin kompetanse til disposisjon i noen grad. 
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Kvalitetssystem 
 
Skolen i Spydeberg har kommet langt med å bygge opp Kvalitetslosen som et tilfredsstillende 
kvalitetsikringssystem, men det kan også videreutvkles til å fungere som et kvalitetsutviklingssystem. 
Sammen med Ståstedsanalyse, elevundersøkelse og faglige resultater har vi et godt datagrunnlag for 
å kunne videreutvikle vår organisasjon. Skolefaglig er vi fornøyd med de positive tegnene vi ser som 
følge av systematisk sating på leseooplæring og lesing i alle fag.  Det viser samtidig hvor viktig det er 
å holde trykket på arbeidet og overføre gode erfaringer til andre fagområder. Arbeidet med de lokale 
læreplanene med vekt på grunnleggende ferdigheter må på plass i alle enheter.  Som en god 
oppfølging kommer arbeidet med " Vurdering for læring". Tidlig innsats må stå sentralt. For å få høyt 
læringstrykk trengs det noen endringer, og vi mener ledelse tett på er svært sentralt for å få til gode 
endringsprosesser og utvikling i riktig retning. Det er det som skjer i det enkelte klasserom som har 
betydning for læring.  I denne sammenheng er det også viktig å sikre god kompetanse blant lærerne.  
Den statlige ordningen med videreutdanning for lærere gir osss gode muligheter for å sikre 
tilstrekkelig kompetanse på de ulike trinnene. 

Voksenopplæring 
 
 Voksenopplæringen er nå i sin helhet, lagt inn under virksomhet skole. Det er godt samarbeid 
mellom virksomhet for funksjonshemmede når det gjelder voksenopplæring for denne gruppen. Det 
har vært bemanningsproblemer pga sykdom en periode, men tjenesten vil bli ivaretatt av en privat 
aktør i framtida fordi det er vanskelig å få tak i rett kompetanse. 

  Flyktninger og asylsøkere som trenger norskopplæring får sin undervisning på Delta, men det er 
mange vedtak og saker som må følges opp administrativt i kommunen. Det gjøres et arbeid for å få 
oversikt over omfang av oppgaver og behov for samordning av oppgaver virksomheter i mellom.  

Statstilskuddet til undervisning av asylsøkerne dekker ikke de reelle kostnadene. 

IKT strategi 
 
Som følge av ressursgjennomgangen i alle virksomheter, kom det opp et behov for en IKT strategi for 
barnehage og skole. Dokumentet er godt påbegynt og vil ferdigstilles tidlig høsten 2015. 

Planen bør behandles politisk da den anbefaler et ambisjonsnivå for digitalisering av skolen i 
Spydeberg og vil inneholde forslag til investeringsplan som gjør det mulig å nå ambisjonsnivået. 

Arbeidet med å utrede alternativ modell for spesialundervisning med vekt på tidlig innsats, starter 
opp tidlig høst 2015. 

Skolebruksplan 

Skolen i Spydeberg har en krevende prosess foran seg når det gjelder oppfølging av skolebruksplan. 
Det foreligger nå en mulighetsstudie av tomta ved ungdomsskolen.  Studien vil bli presentert i egen 
sak i juni. Det trengs en forutsigbarhet for både ansatte, elever og foreldre i denne sammenhengen.  
Spydeberg vil vokse raskt og skolebygg er en viktig del av infrastrukturen inn i en ny tid med vekst og 
større kommuner. 
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Konklusjon 
 
Mye har funnet sin rytme i skolen i Spydeberg, og vi kan være jevnt over fornøyd med årets 
resultater hvis vi sammenligner oss med Østfold eller landet for øvrig. Viktig å ta med gode erfaringer 
fra skoleutviklingsarbeid over i nye satsingsområder. 

Funn i forhold til mobbing tas på alvor og jobbes med, både på kort og lang sikt. 

Kvalitetssikring og prosedyrer har kommet på plass, men systemet kan videreutvikles. 

Voksenopplæring og oppfølging av skoletilbud til asylsøkerne tar en god del ressurser fra 
skoleadministrasjonen, men det jobbes med en bedre oversikt og samordning av oppgavene 
virksomhetene imellom. 

Det blir viktig framover å få på plass strategier for IKT og spesialundervisning.  

Vi vil også jobbe mer med organiseringen for å få til en modell som gir mindre 
omsorgsspenn/kontrollspenn slik at den enkelte arbeidstaker vil oppleve ledelse tett på. Pedagogisk 
ledelse er svært viktig for å få til god gjennomføring av utviklingsområder/ satsingsområder og 
endring i det enkelte klasserom.   

Sist, men ikke minst blir det viktig å arbeide videre med gjennomføring av skolebruksplanen.  
Elevtallet i Spydeberg vokser raskt og barneskolebyggene er gamle og har ikke kapasitet til å ta imot 
et økende elevtall. 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Tilstandsrapporten tas til orientering  

 
 
 
 

Vedlegg: 
Tilstandsrapportforgrunnskolen 
Tilstandsrapportforgrunnskolen 
 
 
 



Kan inneholde data under publiseringsgrense. 

 

Fredag 15. mai, 2015 

Tilstandsrapport for 

grunnskolen 
Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og 

rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. 

Medvirkning i utarbeidelsen av rapporten 

Kryss av for hvem som har vært involvert i prosessen med å utarbeide tilstandsrapporten. 

Elever og foreldre (f.eks. dialogmøte) Ja  Nei  

Organisasjonene Ja  Nei  

Skoler Ja  Nei  

Administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen Ja  Nei  

Politikerne i kommunen/ fylkeskommunen Ja  Nei  

 

 

Lovkravet 

Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport 
om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at 
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til 
kvaliteten på 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, fylkestinget og den øverste 
ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i 
privatskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i 
disse skolene. 

Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten: 

 Kommuner 
 Fylkeskommuner 

 Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12 
 Private skoler med rett til statstilskudd 

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. Når det gjøres 
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vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes målsetninger 
som danner grunnlag for vurderingen. 

Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De 
dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke data om voksne. Skoleeieren skal derfor 
benytte andre kilder for datainnhenting på dette området. 

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. 

Kvalitetsvurderingssystemet 

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/fylkeskommune, 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. 

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 og privatskoleloven § 5-2 tredje 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. 

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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Innhold 
For å oppdatere innholdsfortegnelsen, markerer du denne setningen - så klikker du F9.  
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1. Sammendrag 
Lærertettheten i Spydeberg er lav.  Den ligger på et lavere nivå enn skoleåret 2010-11.  Dette henger 

sammen med at Spydeberg har hatt behov for å kjøpe tjenester til ressurskrevende elever ute.  Vi har 

også brukt Mortenstua mye de siste årene. 

Spydeberg kommune hr fått tilskudd fra staten for å øke lærertettheten på småskoletrinnet.  Tilskuddet 

vil gjelde fra høsten 2015 og utgjørca en lærerstilling fordelt på de to barneskolene. 

Det gjøres en ressursgjennomgang av Mortenstua sim IKS i vår. De foreløpige tallene tyder på at 

eevprisen kan gå noe ned i framtida.  Dette vil gi oss mulliget til å bedre lærertettheten i skolene i egen 

kommune under forutsetning av at ressursene ikke fjernes fra skolebudsjettet.  

Spydeberg kommune har en kultur hvor lærerne oppleves støttende emosjonlt og faglig.  Det er likevel 

en liten forskjell mellom barnetrinn og ungdomstrinn. Den forskjellen er noe som går igjen i landet 

forøvrig også, men det er viktig for skolen å ha fokus påa t ungdomsskoleelever trenger denne støtten i 

enda større grad enn de opplever den i dag.  

Skolen er fornøyd med resultatene innenfor "Vurdering for læring" på tross av at det ikke har vært jobbet 

spesielt med det som utviklingsområde. Hele kommunen kommer til å følge Udir sitt opplegg innenfor 

dette feltet, fra og med  våren 2016. 

Vi er godt fornøyd med å ha en læringskultur som er på nivå med landet forøvrig, men vi ønsker å 

ytterligere fremme en læringskultur som kjennetegnes ved at skolesrbeidet er viktig ut 10. klasse. 

Når det gjelder opplevelse av mestring hos elevene, ligger vi også omtrent på nvå ed landet forøvrig. 

innenfor dette området ønsker vi å ligge godt over landet forøvrig.Høy mestringsopplevelse hos elevene 

tror vi er en viktig suksessfaktor i forhold til gjennomføring av hele skoleløpet ut videregående. 

Demokratiforståelse er viktig og opplevd medvirkning både faglig, sosialt og gjennom elevrådsarbeid bør 

ligge på nivå med landet forøvrig eller høyere.  Vi ser av elevundersøkelsen at 10. trinn skårer noe lavere 

enn 7. trinn. Vi mener det kan være en indikasjon på at elevene bør få enda mer påvirkning på egen 

læring og læringsarbeid. Framovermeldinger og ansvarliggjøring blir viktig framover. 

Nulltoleranse for mobbing står fast for Spydeberg, men siste elevundersøkelse viser at vi ikke er der på 

alle trinn. Det er et negativt funn på 7. trinn, noe som er alvorlig.  Det er foretatt ytterligere 

kartlegginger for å lokaliser funnene og tiltak er iverksatt.  Tiltakene er både individuelle og knyttet til 

grupper av elever.  Foreldre og annet fagpersonell er også koblet inn. Ungdomstrinnets 10. trinn har 

gode resultater i forhold til mobbing.  Det er klar framgang fra forrige elevundersøkelse. 

Resultatene fra nasjonale prøver er veldig bra på 5. trinn sammenlignet med landet forøvrig. Resultatene 

på ungdomstrinnet er ogsåbra sammenlignet med andre, men Spydeberg har noe færre elever som 

skårer på de høyeste mestringsnivåene enn det mange andre kommuner har. 

5. trinn har vært med på målrettet satsing på lesing og grunnleggende ferdigheter lomtrent hele sitt 

skoleløp.  Vi mener det er en sammenheng her.  De gode resultatene kommer ikke bare i lesing som har 

hatt spesiell fokus, men også i de andre fagene.  Lesing som grunnleggende ferdighet er viktig for å 

mestre også andre fag på et høyere nivå. 

Karakterresultatene for 10.trinn ligger over, på  eller litt under  Østfold nivå( engelsk skriftlig).  

Matematikk ligger over. 
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Det er samsvar mellom standpunktkarakterer og eksamen i samme grad om ellers i 

landet.Standpunktkarakterene ligger litt over eksamenskarakterene. 

Kvalitetslosen har bidratt til langt bedre oversikt i forhold til alle kravene i Opplæringsloven. 

Det hele bør samles i et årshjul sånn at oppfølging sikres på alle områder.  Dette arbeidet gjenstår. 
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2. Hovedområder og indikatorer 
 

2.1. Elever og undervisningspersonale 

Om Elever og undervisningspersonale 

Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med disse indikatorene i tilstandsrapporten: 

 tallet på elever og lærerårsverk (sum årsverk for undervisningspersonalet) 

 lærertetthet (lærertetthet 1.-7. trinn, lærertetthet 8.-10. trinn) 

 

2.1.1. Lærertetthet 

Lærertetthet 1.-7. trinn 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned 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 8.-10. trinn 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 8.-10. trinn ned 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 

 

 

Lokale mål 
Lærertettheten bør ligge på Østfoldnivå. 
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Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Lærertettheten er for lav på ungdomstrinnet og i de laveste klassetrinnene. Spydeberg kommune har fått 

statstilskudd for å øke lærertettheten på de laveste trinnene.  Dette er veldig bra for vi ville fått en enda 

lavere lærertetthet hvis vi skulle flyttet ytterligere ressurser fra ungdomstrinnet til småskoletrinnet for å 

ivareta tidlig innsats. Den statlige støtten utgjør en lærerstilling tilsammen fordelt på de to skolene.  

Midlene er fordelt forholdsmessig etter elevtall på den enkelte skole. 

 

2.1.2. Antall elever og lærerårsverk 

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. 
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I denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. 

 

 

Lokale mål 
Lærertettheten bør opp på samme nivå som skoleåret 2010-2011. 

  

 

 

Spydeberg kommune skoleeier | Fordelt på periode 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Grunnskole 

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

Talet på elevar  673  670  708  693  690  

Årsverk for undervisningspersonale  58,9  56,0  56,8  56,0  57,6  

Spydeberg kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, 2010-2015 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Lærertettheten i egen kommune har gått noe ned i en periode med høye utgifter til eksterne tjenester. Vi 

må kjøpe tjenester til noen av våre elever i andre kommuner eller i spesialinstitusjoner. Spydeberg har 

fått noe statlige midler for å øke lærertettheten på småskoletrinnet. Støtten vil avhjelpe situasjonen noe. 

Det blir full ressursgjennomgang av Mortenstua våren 2015.  Gjennomgangen kan gi funn som virker inn 

på elevprisen i framtida. Hvis elevprisen på Mortenstua blir lavere vil vi kunne øke ressursinnsatsen i 

skolene hjemme slik at lærertettheten vil øke. Det er viktig at likeverdighetsprinsippet ivaretas sånn at 

tjenesten som gis borte og hjmemme ligger på samme nivå. Kvalitet og faglig forsvarlighet må ivaretasor 

den enkelte elev. 

2.2. Læringsmiljø 

Om Læringsmiljø 

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

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

 Vurdering for læring 

 Læringskultur 

 Mestring 
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 Elevdemokrati og medvirkning 

 Mobbing på skolen 

 Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 

 

2.2.1. Støtte fra lærer 

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

positivt resultat. 

 

 

Lokale mål 
Spydeberg ønsker å ha en læringskultur hvor elevene opplever emosjonell og faglig støtte fra lærere på 
nivå med landet for øvrig. 
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Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Lærerne oppleves mer støttende på barnetrinnet enn på ungdomstrinnet.  Det er ikke signifikante 

forskjeller mellom Spydeberg og landet forøvrig. Det er naturlig at elevene i ungdomsskolen opplever 

lærerne mindre støttende fordi de blir utsatt for formell vurdering i en helt annen grad på ungdomstrinnet 

enn på barnetrinnet. 

Vi registrerer med glede at ungdomstrinnet har en positiv utvikling i forhold til fjorårets undersøkelse. 

 

2.2.2. Vurdering for læring 

Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring. Skala: 1-5. Høy 

verdi betyr positivt resultat. 
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Lokale mål 
Spydeberg ønsker å være på nivå med landet for øvrig. 

Skolen i Spydeberg skal starte opp arbeidet med vurdering for læring våren 2016.  Vurdering for læring 
er et utviklingsarbeid som ledes av Utdanningsdoirektoratet. Arbeidet vil gi kompetanseheving og 
bevisstgjøring hos lærere i forhold til hvordan vurdering og læring henger sammen. 

  

 

 

Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Skolen er godt fornøyd med resultatet på tross av at det ikke har vært jobbet systematisk med 

"Vurdering for læring". 

Vi forventer enda bedre resultater når bevisstgjøringen kommer gjennom arbeidet med neste 

satsingsområde. 

Det kan se ut som arbeidet med lokale læreplaner har gjort mye med lærernes bevisshet allerede.  Vi har 

også mange lærere som enten har gjennomført lærerutdanning i nyere tid eller har gjennomført 

videreutdanning i ulike fag.  Vurdering for læring inngår både i grunnutdanning og videreutdanning for 

lærere. 
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2.2.3. Læringskultur 

Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å gjøre 

feil i læringsarbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. 

 

 

Lokale mål 
Spydeberg ønsker å ligge på nivå med landet forøvrig. 

  

 

 

Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Vi er godt fornøyd med å ha en læringskultultur som er på nivå med landet forøvrig, men vi må jobbe for 

å bevare en læringskultur som kjennetegnes ved at skolearbeid er viktig ut 10. trinn. 

 

2.2.4. Mestring 

Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på 

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

 

 



Kan inneholde data under publiseringsgrense. 

Side 16 av 46 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 15. mai 2015 

Lokale mål 
Spydeberg ønsker at elevene skal oppleve høy grad av mestring i forbindelse med undervisning, lekser 
og arbeid på skolen på alle trinn. Skolen i Spydeberg vil helst ligge over landet forøvrig.  

  

 

 

Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 



Kan inneholde data under publiseringsgrense. 

Side 17 av 46 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 15. mai 2015 

Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Spydeberg ligger omtrent på nivå med landet forøvrig, men vi ønsker å skåre enda høyere på 

mestring.  Vi vet at  mestring på grunnskolenivå er svært viktig for evnen til å gjennomføre videregående 

skole seinere. Tidlig innsats, videreutvikling av mestringsprosjekt, arbeid på tvers av fagområder og 

arbeid med overganger må stå sentralt de kommende år. 

 

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

resultat. 
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Lokale mål 
Elevene i Spydeberg skal oppleve høy grad av medvirkning, både faglig, sosialt og gjennom 
elevrådsarbeid. 

Spydeberg bør ligge på nivå med landet forøvrig eller høyere. 

  

 

 

Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Barnetrinnet ligger på nivå med landet for øvrig, men 10. trinn ligger litt under. Det blir viktig å ta 

elevene på alvor i planlegging og oppfølging av læringsarbeid. Det ser ut som eleven har  god 

medvirkning i sosiale sammenhenger og gjennom elevrådsarbeid og mulighetn til å påvirke egen hverdag 

gjennom Ungdommens kommunestyre. 

 

2.2.6. Mobbing på skolen 

Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbing på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at 

de blir mobbet og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes. En og 

samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes sjelden eller at færre krysser av at 

de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. 
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Lokale mål 
Nulltoleranse for mobbing. 

  

 

 

Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Vi har fortsatt forekomster av mobbing.  Elevundersøkelsen viser en økning på 7. trinn i forhold til året 

før.  Økningen på dette trinnet er altfor stor, men det er viktig å legge merke til at dette er funn gjort på 

ett trinn. Ungdomstrinnets 10. trinn har mindre forekomst av mobbing nå enn året før.  Trinnet viser 

resultater på nivå med Østfold forøvrig.  Her er vi fornøyd både med utviklingen og sammenligningen 

med andre. 

Funnene på barnetrinnet jobbes med kontinuerlig. Det har blitt gjort ytterligere kartlegginger for å 

lokalisere funnene.  Det er satt inn tiltak på individnivå og i grupper.  Foreldre er koblet inn og man 

jobber i fellesskap for å bedre miljøet. 

Skolen er avhengig av samhandling med foreldre og tillatelse til å henvise elever videre til andre 

hjelpeinstanser for å komme i mål. Overgangen til ungdomsskolen blir spesielt viktig denne våren.  

Ressursene er lagt slik at basisgruppene på 8. trinn blir oversiktlige i størrelse, og det vil bli arbeidet 

grundig med sammensetningen av gruppene. 
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Resultatene viser at det er viktig å holde trykket på det systematiske forebyggende arbeidet.  Mitt valg 

har sin selvsagte plass sammen med Trivselsledere og ulik helsekompetanse inn i skolen. Det tverrfaglige 

arbeidet vil bli styrket framover gjennom arbeidet med Sjumilssteget og arbeidet med overganger. 

Initiativet fra foreldreene med å etablere foreldregrupper vil også bli et fint bidrag inn i det 

helhetlige arbeidet med å sikre et godt oppvekst og skolemiljø for barn og unge i Spydeberg. 

 

2.2.7. Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i 

måneden eller oftere (prosent) 

Andelen Mobbing på skolen viser andelen elever som opplever å bli mobbet 2 eller 3 ganger i måneden 

eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing på skolen 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 Mobbede på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli 

mobbet. 

 

 

Lokale mål 
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Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

2.3. Resultater 

Om Resultater 

Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som 

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

I tilstandsrapporten er disse resultatindikatorene obligatoriske: 

 nasjonale prøver på 5. og 8. trinn i lesing og regning 

 standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk 

 grunnskolepoeng 

Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med følgende indikatorer i tilstandsrapporten: 
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 nasjonale prøver i engelsk på 5. og 8. trinn 

 

2.3.1. Nasjonale prøver lesing 5. trinn 

Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 

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

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 

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. og 8. trinn plasseres elevene på henholdsvis 3 og 5 

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

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Spydeberg ønsker å være på nivå med landet forøvrig. 

Spydeberg skal ha en jevn farmgang med tanke på resultater i lesing på 5.trinn. 
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Skoleeiers egenvurdering 

Skolen er godt fornøyd med resultatene i lesing på 5. trinn.  De viser forholdsvis liten spredning og ligger 

over landet forøvrig. Vi mener å se resultater av flere års systematisk arbeid og satsing på leseopplæring 

og lesing i alle fag ( lesing som grunnleggenmde ferdighet). 

 

2.3.2. Nasjonale prøver lesing ungd. trinn 

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 

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. og 8. trinn plasseres elevene på henholdsvis 3 og 5 

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

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Resultaten på 8. trinn skal vise en jevn framgang fra prøvene på 5. trinn. 

Isolert sett bør resukltatene fra nasjonale prøver i lesing på 8. trinn ligge på nivå med nasjonen for øvrig 
både når det gjelder spredning i resultater og snittskåre. 
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Skoleeiers egenvurdering 

Skolen er godt fornøyd med resultatene på 8. trinn.  det er liten spredning og få elever med lav skåring. 

Utfordringen blir å løfte flere elever fra middels skåring til skåring på mestringsnivå fire og fem. 

Det blir viktig å analysere skåringene på neste års 9. trinn når elevene får nasjonal prøve etter samme 

vurderingskriterier som på 8. trinn. 

Årets niende trinn er ikke lagt ved her da den ikke er direkte sammenlignbar med den prøven de tok på 

8. trinn. 

Vi bruker likevel resultatene internt for å gi en god tilpasset opplæring. 
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2.3.3. Nasjonale prøver regning 5. trinn 

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for 

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

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

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 

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. og 8. trinn plasseres elevene på henholdsvis 3 og 5 

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

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Spydeberg bør ligge på nivå med landet forøvrig når det gjelder gjennomsnittsresultater.  Det bør vises 
en framgang over tid, dvs at vi ønsker å se så liten spredning som mulig, jevnt gode resultater med få 
elever på laveste nivå og flest elever på nivå 2 og 3. 
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Skoleeiers egenvurdering 

Resultatet av nasjonale prøver i regning på 5. trinn viser et svært godt resultat.  Det er liten spredning i 

resultatene, få elever befinner seg på laveste mestringsnivå mens hovedparten befinner seg på 

mestringsnivå 2 og 3. Hele 31,1 prosent befinner seg på mestringsnivå 3, noe som ligger godt over 

landet forøvrig. 

Vi ser en sammenheng mellom gode resultater i lesing, regning og engelsk. Dette kan være et resultat av 

systematisk jobbing med lesing som grunnleggende ferdighet. Gjennom denne jobbingen settes eleven i 

bedre stand til å løse probølemløsingsoppgaver.  De blir flinkere til å hente ut viktig informasjon fra 

tekstoppgavene sånn at de blir i stand til å regne riktig. Gode leseferdigheter i norsk vil også virke 

positivt på innlæring av et fremmedspråk. 

Skoleeier må sikre at lærere som skal undervise i matematikk på barnetrinnet har  tilstrekkelig og riktig 

kompetanse i faget. 

 

2.3.4. Nasjonale prøver regning ungd. trinn 

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

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. og 8. trinn plasseres elevene på henholdsvis 3 og 5 

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

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Spydebergs resultater bør ligge på nivå med landet forøvrig, men enda viktigere er det å gå jevnt 
oppover i resultater i forhold til egen kommune. 
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Skoleeiers egenvurdering 

Spydeberg har omtrent like mange elever på mestringsnivå 1 og 2 som landet forøvrig.  Vi har derimot 

færre elever på de øverste mestringsnivåene. Det blir viktig å løfte elever fra mestrtingsnivå 3 til 4 og 

elever fra mestringsnivå 4 til mestringsnivå 5. 

 

2.3.5. Nasjonale prøver engelsk 5. trinn 

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

 finne informasjon 
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 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. og 8. trinn plasseres elevene på henholdsvis 3 og 5 

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

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Spydeberg bør ligge på nivå med landet forøvrig.  Spydeberg bør ha en positiv utvikling i forhold til egne 
resultater over tid. 
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Skoleeiers egenvurdering 

Skolen er godt fornøyd med resultatene også her, liten spredning og få elever på mestringsnivå 1. Vi ser 

sammenhengen mellom gode resultater i lesing og gode resultater i engelsk. Det må likevel fortsatt 

jobbes med å få flere elever opp på mestringsnivå 3. Skolen i Spydeberg må sørge for at lærere som 

underviser i engelsk på barnetrinnet har rett og tilstrekkelig kompetanse. 

 

2.3.6. Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for 

ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 

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

 beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner 

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

 forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper 

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. og 8. trinn plasseres elevene på henholdsvis 3 og 5 
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mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Skolen i Spydeberg bør ligge på nivå med landet forøvrig og vise framgang i forhold til egne resultatar. 
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Skoleeiers egenvurdering 

Vi er ikke fornøyd med resultatet i engelsk på 8. trinn. spredningen i resultatyer er for stor, og for mange 

elever ligger på mestringsnivå 1. Resultatene har lagt føringer for undervisningsplanlegging og 

gjennomføring på dette trinnet. Undervisningen må tilpasses den enkelte elevs ståsted og behov. 

For skoleeier er det viktig å sikre rett kompetanse for lærere som skal undervise i engelsk på 

ungdomstrinnet. 

 

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

 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 

 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 

 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 

 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 

 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 

 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget 

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

 

Lokale mål 
Spydeberg bør ligge på nivå med landet forøvrig. 
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Skoleeiers egenvurdering 

Spydeberg ligger på nivå med Østfold i engelsk, noe under nasjonalt nivå.  Spydeberg ligger på nasjonalt 

nivå i matematikk. I norsk ligger Spydeberg under både Østfold og landet forøvrig. Det siste er vi ikke 

fornøyd med. 

Standpunktkarakterene ligger  over eksamenskarakterene, noe som er  tilfelle i landet forøvrig også. Det 

er vanlig at standpunktkarakterer ligger noe høyere enn eksamenskarakterer. 
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Elevene som gikk ut i 2014 har ikke vært med på satsing i lesing før på slutten av skoleløpet, så vi 

forventer at resultatene blir jevnt bedre på noe sikt. 

 

2.3.8. 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 
Spydeberg bør ligge på nasjonalt nivå under forutsetning av at standpunktkarakterer og 
eksamensresultater harmonerer innenfor det som er akseptabelt. 
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Skoleeiers egenvurdering 

Vi er fornøyd med resultatet når vi ser at Spydeberg har samme grad av sammenfall mellom 

standpunktkarakterer og eksamensresultater som landet forøvrig. 

2.4. Gjennomføring 

Om 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 

2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO 
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Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra 
grunnskolen. 

 

Lokale mål 
Spydeberg bør ligge på nasjonalt nivå. 

  

 

 

Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2013 | Grunnskole 

Indikator og nøkkeltall  Spydeberg 

kommune 

skoleeier 

Kommunegruppe 

11 

Østfold 

fylke 

Nasjonalt 

Elever (16 år) som er registrert i 

videregående opplæring samme år som 

avsluttet grunnskole  

97,3  98,1   97,9  

Spydeberg kommune skoleeier, Grunnskole, Overgangen fra grunnskole til VGO, 2013-2013 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Spydeberg ligger 0,6 prosent  under nasjonalt nivå. Tallene for Spydeberg viser at  2,7% av elevene ikke 

fortsatte på videregående skole høsten 2014. I antall utgjør dette 2 elever. det kan likevel tyde på at 

flere elever har falt fra underveis. 

Spydeberg har nylig fått statistikk fra oppfølgingstjenesten som sier noe om antall elever som har fått 

 opfølging av tjenesten og årsaker til oppfølgingen. 

2.5. Eget kapittel 

Om Eget kapittel 
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3. System for oppfølging (internkontroll) 
Skolen i Spydeberg har lagt inn prosedyrer i Kvalitetslosen som sikrer at  Opplæringslovens krav ivaretas 

generelt og Opplæringslovens krav til  system for kvalitetssikring (13,10) ivaretas spesielt. 

Det skal lages et årshjul som ivaretar kvalitetssikringen ytterligere. 
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4. Konklusjon 
Spydeberg bør følge med på lærertettheten i kommunen, spesielt på de laveste årstrinnene.  Hvis 

ressursgjennomgangen på Mortenstua gir en økonomisk gevinst bør man vurdere å øke lærertettheten i 

egne skoler. Det blir også viktig å komme igang med utredning av organisering av spesialundervisning 

sånn at ressursutnyttelsen blir så god som mulig og tidlig innsats blir i ivaretatt enda bedre enn i dag.  

Selv om Spydeberg allerede ser ut til å ha en god læringskultur, er det viktig å videreutvikle den.  Fokus 

på relasjonsbygging, klasseledelse og undrvisningsplanlegging/ gjennomføring blir viktige områder for 

ledelsen å følge opp. 

Vi ser at behovet for ledelse tett på øker, og vi kommer til å jobbe noe mer med organisasjonen internt i 

skolen det nærmeste året. 

Mestringsopplevelse hos elevene er svært viktig for å lykkes i skolesammenheng.  Mestringsprosjeketet 

vi har startet opp med vil videreutvikles framover, og vi kommer til å ta initiative til tettere samarbeid på 

tvers av etater.  Oppfølgng av sjumilssteget føyer seg naturlig inn her. Mestring oppleves også gjennom 

å få til det skolefaglige, derfor er tidlig innsats og en målrettet spesialundervisning sammen med tilpasset 

opplæring svært viktige faktorer for å lykkes.  Her må vi ha høye ambisjoner. 

Skolen i Spydeberg har god rytme når det gjelder elevrådsarbeid, men kan nok bli enda bedre på å 

trekke elevene med i faglig sammenheng.  Strukturerte elevsammtaler og framovermeldinger hvor 

elevenselv utfordres på vekst må stå sentralt. 

Nulltolerans for mobbing står fast som et mål.  Vi vet at resultatene på elevundersøkelsen vil naturlig 

variere noe fra år til år, men vi må alltid ta negative funn på alvor sånn at konkrete tilfellesr av mobbing 

avdekkes og motarbeides.  Når tilfellene er avdekket skal prosedyren for arbeid med mobbesaker 

følges. Dette har vært praksis på skolene i flere år allerede. Det systematiske, forebyggende arbeidet 

skal fortsette.  Både "Mitt valg" og "Trivselsledere" vil fortsette som tiltak sammen med at sosiallærere, 

sosionomer og helsesøstere er til stede for elevene på  skolene. Alle de helsefaglige som er inne i skolen, 

opplever stor pågang av elever som sliter med smått og stort. Skolen opplever et voksende antall barn 

som sliter med lettere psykiske lidelser. I denne sammenhengen er det et svært godt tilskudd å ha 

helsefagarbeidere inne i skolene. Skolen ser med forventning fram til videre utvikling av samarbeidet 

gjennom "Sjumilssteget". Denne våren har det blitt gjennomført en brukerundersøkelse av "Mitt valg". 

Resultatene vil gi oss retning for å videreutvikle samarbeidet med Lions videre. Det hat også kommet et  

initiativ fra foreldre om å danne foreldrenettverk. Skolen er svært positivt til  initiativet og tror det kan ha 

god effekt på barnas oppvekstmiljø når foreldre kjenner hverandre og får til god samhandling. SLT stiller 

seg bak initiativet og ulike aktører i gruppa stiller sin kompetanse til disposisjon i noen grad. 

Skolen i Spydeberg har kommet langt med å bygge opp Kvalitetslosen som et tilfredsstillende 

kvalitetsikringssystem, men det kan også videreutvkles til å fungere som et kvalitetsutviklingssystem. 

Sammen med Ståstedsanalyse, elevundersøkelse og faglige resultater har vi et godt datagrunnlag for å 

kunne videreutvikle vår organisasjon.  Skolefaglig er vi fornøyd med de positive tegnene vi ser som følge 

av systematisk sating på leseooplæring og lesing i alle fag.  Det viser samtidig hvor viktig det er å holde 

trykket på arbeidet og overføre gode erfaringer til andre fagområder. Arbeidet med de lokale læreplanene 

med vekt på grunnleggende ferdigheter må på plass.  Som en god oppfølging kommer arbeidet med " 

Vurdering for læring". Tidlig innsats må stå sentralt. For å få høyt læringstrykk trengs det noen 

endringer, og vi mener ledelse tett på er svært sentralt for å få til gode endringsprosesser og utvikling i 

riktig retning. Det er det som skjer i det enkelte klasserom som har betydning for læring.  I denne 

sammenheng er det også viktig å sikre god kompetanse blant lærerne.  Den statlige ordningen med 

videreutdanning for lærere gir osss gode muligheter for å sikre tilstrekkelig kompetanse på de ulike 

trinnene. 
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Tirsdag 19. mai, 2015 

Tilstandsrapport for 

grunnskolen 
Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og 

rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. 

 

 

Lovkravet 

Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport 
om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at 
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til 
kvaliteten på 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, fylkestinget og den øverste 
ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i 

privatskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i 
disse skolene. 

Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten: 

 Kommuner 

 Fylkeskommuner 
 Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12 
 Private skoler med rett til statstilskudd 

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. Når det gjøres 
vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes målsetninger 
som danner grunnlag for vurderingen. 

Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De 
dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke data om voksne. Skoleeieren skal derfor 
benytte andre kilder for datainnhenting på dette området. 

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. 

Kvalitetsvurderingssystemet 

Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille 
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informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i en 
kommune/fylkeskommune, 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. 

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 og privatskoleloven § 5-2 tredje 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. 

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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1. Sammendrag 
Lærertettheten i Spydeberg er lav.  Den ligger på et lavere nivå enn skoleåret 2010-11.  Dette henger 

sammen med at Spydeberg har hatt behov for å kjøpe tjenester til ressurskrevende elever ute.  Vi har 

også brukt Mortenstua mye de siste årene. 

Spydeberg kommune hr fått tilskudd fra staten for å øke lærertettheten på småskoletrinnet.  Tilskuddet 

vil gjelde fra høsten 2015 og utgjør ca en lærerstilling fordelt på de to barneskolene. 

Det gjøres en ressursgjennomgang av Mortenstua som IKS våren 2015. De foreløpige tallene tyder på at 

elevprisen kan gå noe ned i framtida, noe som  vil gi oss mulliget til å bedre lærertettheten i skolene i 

egen kommune hvis ressursene ikke fjernes fra skolebudsjettet.  

Spydeberg kommune har en kultur hvor lærerne oppleves støttende emosjonlt og faglig.  Det er likevel 

en liten forskjell mellom barnetrinn og ungdomstrinn. Den forskjellen er noe som går igjen i landet 

forøvrig også, men det er viktig for skolen å ha fokus på at ungdomsskoleelever trenger denne støtten i 

enda større grad enn de opplever den i dag.  

Skolen er fornøyd med resultatene innenfor "Vurdering for læring" på tross av at det ikke har vært jobbet 

spesielt med dette som utviklingsområde. Hele kommunen kommer til å følge Udir sitt opplegg innenfor 

dette feltet, fra og med  våren 2016. 

Vi er godt fornøyd med å ha en læringskultur som er på nivå med landet forøvrig, men vi ønsker  

ytterligere å fremme en læringskultur som kjennetegnes ved at skolesrbeidet er viktig ut 10. klasse. 

Når det gjelder opplevelse av mestring hos elevene, ligger vi også omtrent på nvå med landet forøvrig. 

Innenfor dette området ønsker vi å ligge godt over landet forøvrig.Høy mestringsopplevelse hos elevene 

vet vi er en viktig suksessfaktor i forhold til gjennomføring av hele skoleløpet ut videregående. 

Demokratiforståelse er viktig. Opplevd medvirkning både faglig, sosialt og gjennom elevrådsarbeid bør 

ligge på nivå med landet forøvrig eller høyere.  Elevundersøkelsen på 10. trinn viser noe lavere resultater 

enn 7. trinn.  Det kan være en indikasjon på at elevene bør få enda mer påvirkning på egen læring og 

eget læringsarbeid. Framovermeldinger og ansvarliggjøring blir viktig framover. 

Nulltoleranse for mobbing står fast for Spydeberg, men siste elevundersøkelse viser at vi ikke har 

oppnådd det  på alle trinn. Det er et negativt funn på 7. trinn, noe som er alvorlig.  Det er foretatt 

ytterligere kartlegginger for å lokaliser funnene, og tiltak er iverksatt.  Tiltakene gjelder enkeltelever og 

grupper av elever.  Foreldre og annet fagpersonell er også koblet inn. Ungdomstrinnets 10. trinn har 

gode resultater i forhold til mobbing.  Det er klar framgang fra forrige elevundersøkelse. 

Resultatene fra nasjonale prøver er veldig bra på 5. trinn sammenlignet med landet forøvrig. Resultatene 

på ungdomstrinnet er også bra sammenlignet med andre, men Spydeberg har noe færre elever som 

skårer på de høyeste mestringsnivåene enn det mange andre kommuner har. 

5. trinn har vært med på målrettet satsing på lesing og grunnleggende ferdigheter så godt som hele  

skoleløpet..  Vi mener det er en sammenheng her.  De gode resultatene kommer ikke bare i lesing som 

har hatt spesiell fokus, men også i de andre fagene.  Lesing som grunnleggende ferdighet er viktig for å 

mestre også andre fag på et høyere nivå. 

Karakterresultatene for 10.trinn ligger over, på  eller litt under  Østfold nivå( engelsk skriftlig).  

Matematikk ligger over. 
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Det er samsvar mellom standpunktkarakterer og eksamen i samme grad om ellers i 

landet.Standpunktkarakterene ligger litt over eksamenskarakterene. 

Kvalitetslosen har bidratt til langt bedre oversikt i forhold til alle kravene i Opplæringsloven. 

Det hele bør samles i et årshjul sånn at oppfølging sikres på alle områder.  Dette arbeidet gjenstår. 
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2. Hovedområder og indikatorer 
 

2.1. Elever og undervisningspersonale 

Om Elever og undervisningspersonale 

Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med disse indikatorene i tilstandsrapporten: 

 tallet på elever og lærerårsverk (sum årsverk for undervisningspersonalet) 

 lærertetthet (lærertetthet 1.-7. trinn, lærertetthet 8.-10. trinn) 

 

2.1.1. Lærertetthet 

Lærertetthet 1.-7. trinn 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned 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 8.-10. trinn 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 8.-10. trinn ned 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 

 

 

Lokale mål 
Lærertettheten bør ligge på Østfoldnivå. 
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Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Lærertettheten er for lav på ungdomstrinnet og på de laveste klassetrinnene. Spydeberg kommune har 

fått statstilskudd for å øke lærertettheten på de laveste trinnene.  Dette er veldig bra for vi ville fått en 

enda lavere lærertetthet hvis vi skulle flyttet ytterligere ressurser fra ungdomstrinnet til småskoletrinnet 

for å ivareta tidlig innsats. Den statlige støtten utgjør en lærerstilling tilsammen fordelt på de to skolene.  

Midlene er fordelt forholdsmessig etter elevtall på den enkelte skole. 

 

2.1.2. Antall elever og lærerårsverk 

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. 
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I denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. 

 

 

Lokale mål 
Lærertettheten bør opp på samme nivå som skoleåret 2010-2011. 

  

 

 

Spydeberg kommune skoleeier | Fordelt på periode 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Grunnskole 

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

Talet på elevar  673  670  708  693  690  

Årsverk for undervisningspersonale  58,9  56,0  56,8  56,0  57,6  

Spydeberg kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, 2010-2015 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Lærertettheten i egen kommune har gått noe ned i en periode med høye utgifter til eksterne tjenester. Vi 

må kjøpe tjenester til noen av våre elever i andre kommuner eller i spesialinstitusjoner. Spydeberg har 

fått noe statlige midler for å øke lærertettheten på småskoletrinnet. Støtten vil avhjelpe situasjonen noe. 

Det blir full ressursgjennomgang av Mortenstua våren 2015.  Gjennomgangen kan gi funn som virker inn 

på elevprisen i framtida. Hvis elevprisen på Mortenstua blir lavere vil vi kunne øke ressursinnsatsen i 

skolene hjemme slik at lærertettheten vil øke. Det er viktig at likeverdighetsprinsippet ivaretas sånn at 

tjenesten som gis borte og hjmme ligger på samme nivå. Kvalitet og faglig forsvarlighet må ivaretas for 

den enkelte elev. 

2.2. Læringsmiljø 

Om Læringsmiljø 

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

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

 Vurdering for læring 

 Læringskultur 

 Mestring 
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 Elevdemokrati og medvirkning 

 Mobbing på skolen 

 Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 

 

2.2.1. Støtte fra lærer 

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

positivt resultat. 

 

 

Lokale mål 
Spydeberg ønsker å ha en læringskultur hvor elevene opplever emosjonell og faglig støtte fra lærere på 
nivå med landet for øvrig. 
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Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Lærerne oppleves mer støttende på barnetrinnet enn på ungdomstrinnet.  Det er ikke signifikante 

forskjeller mellom Spydeberg og landet forøvrig. Det er naturlig at elevene i ungdomsskolen opplever 

lærerne mindre støttende fordi de blir utsatt for formell vurdering i en helt annen grad på ungdomstrinnet 

enn på barnetrinnet. 

Vi registrerer med glede at ungdomstrinnet har en positiv utvikling i forhold til fjorårets undersøkelse. 

 

2.2.2. Vurdering for læring 

Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring. Skala: 1-5. Høy 

verdi betyr positivt resultat. 
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Lokale mål 
Spydeberg ønsker å være på nivå med landet for øvrig. 

Skolen i Spydeberg skal starte opp arbeidet med vurdering for læring våren 2016.  Vurdering for læring 
er et utviklingsarbeid som ledes av Utdanningsdoirektoratet. Arbeidet vil gi kompetanseheving og 
bevisstgjøring hos lærere i forhold til hvordan vurdering og læring henger sammen. 

  

 

 

Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Skolen er godt fornøyd med resultatet på tross av at det ikke har vært jobbet systematisk med 

"Vurdering for læring". 

Vi forventer enda bedre resultater når bevisstgjøringen kommer gjennom arbeidet med neste 

satsingsområde. 

Det kan se ut som arbeidet med lokale læreplaner har gjort mye med lærernes bevisshet allerede.  Vi har 

også mange lærere som enten har gjennomført lærerutdanning i nyere tid eller har gjennomført 

videreutdanning i ulike fag.  Vurdering for læring inngår både i grunnutdanning og videreutdanning for 

lærere. 
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2.2.3. Læringskultur 

Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å gjøre 

feil i læringsarbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. 

 

 

Lokale mål 
Spydeberg ønsker å ligge på nivå med landet forøvrig. 

  

 

 

Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Vi er godt fornøyd med å ha en læringskultultur som er på nivå med landet forøvrig, men vi må jobbe for 

å bevare en læringskultur som kjennetegnes ved at skolearbeid er viktig ut 10. trinn. 

 

2.2.4. Mestring 

Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på 

skolen.Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. 
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Lokale mål 
Spydeberg ønsker at elevene skal oppleve høy grad av mestring i forbindelse med undervisning, lekser 
og arbeid på skolen på alle trinn. Skolen i Spydeberg vil helst ligge over landet forøvrig.  

  

 

 

Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Spydeberg ligger omtrent på nivå med landet forøvrig, men vi ønsker å skåre enda høyere på 

mestring.  Vi vet at  mestring på grunnskolenivå er svært viktig for evnen til å gjennomføre videregående 

skole seinere. Tidlig innsats, videreutvikling av mestringsprosjekt, arbeid på tvers av fagområder og 

arbeid med overganger må stå sentralt de kommende år. 

 

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

resultat. 
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Lokale mål 
Elevene i Spydeberg skal oppleve høy grad av medvirkning, både faglig, sosialt og gjennom 
elevrådsarbeid. 

Spydeberg bør ligge på nivå med landet forøvrig eller høyere. 
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Skoleeiers egenvurdering 

Barnetrinnet ligger på nivå med landet for øvrig, men 10. trinn ligger litt under. Det blir viktig å ta 

elevene på alvor i planlegging og oppfølging av læringsarbeid. Det ser ut som eleven har  god 

medvirkning i sosiale sammenhenger og gjennom elevrådsarbeid og muligheten til å påvirke egen 

hverdag gjennom Ungdommens kommunestyre. 

 

2.2.6. Mobbing på skolen 

Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbing på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at 

de blir mobbet og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes. En og 

samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes sjelden eller at færre krysser av at 

de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. 
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Lokale mål 
Nulltoleranse for mobbing. 
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Skoleeiers egenvurdering 

Vi har fortsatt forekomster av mobbing.  Elevundersøkelsen viser en økning på 7. trinn i forhold til året 

før.  Økningen på dette trinnet er altfor stor, men det er viktig å legge merke til at  funn er gjort på ett 

trinn. Ungdomstrinnets 10. trinn har mindre forekomst av mobbing nå enn året før.  Trinnet viser 

resultater på nivå med Østfold forøvrig.  Her er vi fornøyd både med utviklingen og sammenligningen 

med andre. 

Funnene på barnetrinnet jobbes med kontinuerlig.  Ytterligere kartlegginger er gjort for å lokalisere 

funnene.  Det er satt inn tiltak på individnivå og i grupper.  Foreldre er koblet inn og man jobber i 

fellesskap for å bedre miljøet. 

Skolen er avhengig av samhandling med foreldre og tillatelse til å henvise elever videre til andre 

hjelpeinstanser for å komme i mål. Overgangen til ungdomsskolen blir spesielt viktig denne våren.  

Ressursene er lagt slik at basisgruppene på 8. trinn blir oversiktlige i størrelse, og det vil bli arbeidet 

grundig med sammensetningen av gruppene. 
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Resultatene viser at det er viktig å holde trykket på det systematiske forebyggende arbeidet.  Mitt valg 

har sin selvsagte plass sammen med Trivselsledere og ulik helsekompetanse inn i skolen. Det tverrfaglige 

arbeidet vil bli styrket framover gjennom arbeidet med Sjumilssteget og arbeidet med overganger. 

Initiativet fra foreldreene med å etablere foreldregrupper vil også bli et fint bidrag inn i det 

helhetlige arbeidet med å sikre et godt oppvekst og skolemiljø for barn og unge i Spydeberg. 

 

2.2.7. Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i 

måneden eller oftere (prosent) 

Andelen Mobbing på skolen viser andelen elever som opplever å bli mobbet 2 eller 3 ganger i måneden 

eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing på skolen 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 Mobbede på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli 

mobbet. 

 

 

Lokale mål 
Nulltoleranse for mobbing. 
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Skoleeiers egenvurdering 

Se vurdering under forrige punkt. 

2.3. Resultater 

Om Resultater 

Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som 

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

I tilstandsrapporten er disse resultatindikatorene obligatoriske: 

 nasjonale prøver på 5. og 8. trinn i lesing og regning 

 standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk 

 grunnskolepoeng 
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Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med følgende indikatorer i tilstandsrapporten: 

 nasjonale prøver i engelsk på 5. og 8. trinn 

 

2.3.1. Nasjonale prøver lesing 5. trinn 

Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 

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

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 

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. og 8. trinn plasseres elevene på henholdsvis 3 og 5 

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

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Spydeberg ønsker å være på nivå med landet forøvrig. 

Spydeberg skal ha en jevn farmgang med tanke på resultater i lesing på 5.trinn. 
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Skoleeiers egenvurdering 

Skolen er godt fornøyd med resultatene i lesing på 5. trinn.  De viser forholdsvis liten spredning og ligger 

over landet forøvrig. Vi mener å se resultater av flere års systematisk arbeid og satsing på leseopplæring 

og lesing i alle fag ( lesing som grunnleggenmde ferdighet). 

 

2.3.2. Nasjonale prøver lesing ungd. trinn 

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 

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. og 8. trinn plasseres elevene på henholdsvis 3 og 5 

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

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Resultaten på 8. trinn skal vise en jevn framgang fra prøvene på 5. trinn. 

Isolert sett bør resukltatene fra nasjonale prøver i lesing på 8. trinn ligge på nivå med nasjonen for øvrig 
både når det gjelder spredning i resultater og snittskåre. 
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Skoleeiers egenvurdering 

Skolen er godt fornøyd med resultatene på 8. trinn.  det er liten spredning og få elever med lav skåring. 

Utfordringen blir å løfte flere elever fra middels skåring til skåring på mestringsnivå fire og fem. 

Det blir viktig å analysere skåringene på neste års 9. trinn når elevene får nasjonal prøve etter samme 

vurderingskriterier som på 8. trinn. 

Årets niende trinn er ikke lagt ved her da den ikke er direkte sammenlignbar med den prøven de tok på 

8. trinn. 

Vi bruker likevel resultatene internt for å gi en god tilpasset opplæring. 
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2.3.3. Nasjonale prøver regning 5. trinn 

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for 

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

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

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 

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. og 8. trinn plasseres elevene på henholdsvis 3 og 5 

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

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Spydeberg bør ligge på nivå med landet forøvrig når det gjelder gjennomsnittsresultater.  Det bør vises 
en framgang over tid, dvs at vi ønsker å se så liten spredning som mulig, jevnt gode resultater med få 
elever på laveste nivå og flest elever på nivå 2 og 3. 
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Skoleeiers egenvurdering 

Resultatet av nasjonale prøver i regning på 5. trinn viser et svært godt resultat.  Det er liten spredning i 

resultatene, få elever befinner seg på laveste mestringsnivå mens hovedparten befinner seg på 

mestringsnivå 2 og 3. Hele 31,1 prosent befinner seg på mestringsnivå 3, noe som ligger godt over 

landet forøvrig. 

Vi ser en sammenheng mellom gode resultater i lesing, regning og engelsk. Dette kan være et resultat av 

systematisk jobbing med lesing som grunnleggende ferdighet. Gjennom denne jobbingen settes eleven i 

bedre stand til å løse probølemløsingsoppgaver.  De blir flinkere til å hente ut viktig informasjon fra 

tekstoppgavene sånn at de blir i stand til å regne riktig. Gode leseferdigheter i norsk vil også virke 

positivt på innlæring av et fremmedspråk. 

Skoleeier må sikre at lærere som skal undervise i matematikk på barnetrinnet har  tilstrekkelig og riktig 

kompetanse i faget. 

 

2.3.4. Nasjonale prøver regning ungd. trinn 

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

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. og 8. trinn plasseres elevene på henholdsvis 3 og 5 

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

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Spydebergs resultater bør ligge på nivå med landet forøvrig, men enda viktigere er det å gå jevnt 
oppover i resultater i forhold til egen kommune. 
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Skoleeiers egenvurdering 

Spydeberg har omtrent like mange elever på mestringsnivå 1 og 2 som landet forøvrig.  Vi har derimot 

færre elever på de øverste mestringsnivåene. Det blir viktig å løfte elever fra mestrtingsnivå 3 til 4 og 

elever fra mestringsnivå 4 til mestringsnivå 5. 

 

2.3.5. Nasjonale prøver engelsk 5. trinn 

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

er knyttet til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 
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 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. og 8. trinn plasseres elevene på henholdsvis 3 og 5 

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

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Spydeberg bør ligge på nivå med landet forøvrig.  Spydeberg bør ha en positiv utvikling i forhold til egne 
resultater over tid. 
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Skoleeiers egenvurdering 

Skolen er godt fornøyd med resultatene også her, liten spredning og få elever på mestringsnivå 1. Vi ser 

sammenhengen mellom gode resultater i lesing og gode resultater i engelsk. Det må likevel fortsatt 

jobbes med å få flere elever opp på mestringsnivå 3. Skolen i Spydeberg må sørge for at lærere som 

underviser i engelsk på barnetrinnet har rett og tilstrekkelig kompetanse. 

 

2.3.6. Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for 

ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 

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

 beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner 

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

 forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper 

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. og 8. trinn plasseres elevene på henholdsvis 3 og 5 
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mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Skolen i Spydeberg bør ligge på nivå med landet forøvrig og vise framgang i forhold til egne resultatar. 
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Skoleeiers egenvurdering 

Vi er ikke fornøyd med resultatet i engelsk på 8. trinn. Spredningen i resultatyer er for stor, og for mange 

elever ligger på mestringsnivå 1. Resultatene har lagt føringer for undervisningsplanlegging og 

gjennomføring på dette trinnet. Undervisningen må tilpasses den enkelte elevs ståsted og behov. 

For skoleeier er det viktig å sikre rett kompetanse for lærere som skal undervise i engelsk på 

ungdomstrinnet. 

 

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

 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 

 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 

 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 

 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 

 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 

 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget 

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

 

Lokale mål 
Spydeberg bør ligge på nivå med landet forøvrig. 
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Spydeberg ligger på nivå med Østfold i engelsk, noe under nasjonalt nivå.  Spydeberg ligger på nasjonalt 

nivå i matematikk. I norsk ligger Spydeberg under både Østfold og landet forøvrig. Det siste er vi ikke 

fornøyd med. 

Standpunktkarakterene ligger  over eksamenskarakterene, noe som er  tilfelle i landet forøvrig også. Det 

er vanlig at standpunktkarakterer ligger noe høyere enn eksamenskarakterer. 
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Elevene som gikk ut i 2014 har ikke vært med på satsing i lesing før på slutten av skoleløpet, så vi 

forventer at resultatene blir jevnt bedre på noe sikt. 

 

2.3.8. 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 
Spydeberg bør ligge på nasjonalt nivå under forutsetning av at standpunktkarakterer og 
eksamensresultater harmonerer innenfor det som er akseptabelt. 
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Vi er fornøyd med resultatet når vi ser at Spydeberg har samme grad av sammenfall mellom 

standpunktkarakterer og eksamensresultater som landet forøvrig. 

2.4. Gjennomføring 

Om 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 

2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO 
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Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra 
grunnskolen. 

 

Lokale mål 
Spydeberg bør ligge på nasjonalt nivå. 

  

 

 

Spydeberg kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2013 | Grunnskole 

Indikator og nøkkeltall  Spydeberg 

kommune 

skoleeier 

Kommunegruppe 

11 

Østfold 

fylke 

Nasjonalt 

Elever (16 år) som er registrert i 

videregående opplæring samme år som 

avsluttet grunnskole  

97,3  98,1   97,9  

Spydeberg kommune skoleeier, Grunnskole, Overgangen fra grunnskole til VGO, 2013-2013 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Spydeberg ligger 0,6 prosent  under nasjonalt nivå. Tallene for Spydeberg viser at  2,7% av elevene ikke 

fortsatte på videregående skole høsten 2014. I antall utgjør dette 2 elever. det kan likevel tyde på at 

flere elever har falt fra underveis. 

Spydeberg har nylig fått statistikk fra oppfølgingstjenesten som sier noe om antall elever som har fått 

 opfølging av tjenesten og årsaker til oppfølgingen. 

2.5. Voksenopplæring 

Om Voksenopplæring 

Voksenopplæring: 
 Voksenopplæringen er nå i sin helhet, lagt inn under virksomhet skole. Det er godt samarbeid mellom 
virksomhet for funksjonshemmede når det gjelder voksenopplæring for denne gruppen. Det har vært 

bemanningsproblemer pga sykdom en periode, men tjenesten vil bli ivaretatt av en privat aktør i 
framtida fordi det er vanskelig å få tak i rett kompetanse. 
  Flyktninger og asylsøkere som trenger norskopplæring får sin undervisning på Delta, men det er mange 
vedtak og saker som må følges opp administrativt i kommunen. Det gjøres et arbeid for å få oversikt 

over omfang av oppgaver og behov for samordning av oppgaver virksomheter i mellom. 
Statstilskuddet til undervisning av asylsøkerne dekker ikke de reelle kostnadene. 
  

2.6. Ressursgjennomgang 

Om Ressursgjennomgang 
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IKT strategi 
Som følge av ressursgjennomgangen i alle virksomheter, kom det opp et behov for en IKT strategi for 
barnehage og skole. Dokumentet er godt påbegynt og vil ferdigstilles tidlig høsten 2015. 
Planen bør behandles politisk da den anbefaler et ambisjonsnivå for digitalisering av skolen i Spydeberg 
og vil inneholde forslag til investeringsplan som gjør det mulig å nå ambisjonsnivået. 
Arbeidet med å utrede alternativ modell for spesialundervisning med vekt på tidlig innsats, starter opp 

tidlig høst 2015. 
Spes.ped. strategi 
I ressursgjennomgangen kom det fram at Spydeberg bruker forholdsvis mye ressurser på årskullene høyt 
opp sammenlignet med de laveste årstrinnene. Det er behov for å utrede bruk av spesialundervisning 
med tanke på tidlig innsats. Arbeidet settes igang til høsten, og det vil være behov for økt ressursinnsats 
en periode for å få snudd på prioriteringene innenfor spes.ped. 

 
Organisasjonsutvikling 
I ressursgjennomgangen ble det også stilt spørsmål ved om ledelsesressursene brukes på beste 
måte. Ledelsesressursen som brukes i skolen er ikke stor sammenlignet med andre, men kan den brukes 

annerledes?  Det blir stadig mer klart at ledelse tett på er avgjørende for å oppnå gode resultater faglig 
og menneskelig. Skolen vurderer å søke OU-midler og benytte en ekstern konsulent for å jobbe mer med 
dette neste skoleår. 

  

2.7. Ressursgjennomgang Mortenstua 

Om Ressursgjennomgang Mortenstua 

Våren 2015 gjøres det en ressursgjennomgang av driften på Mortenstua skole.  Spydeberg kommune 
benytter seg for tiden relativt mye av Mortenstua skole.  Det er viktig at tjenestetilbudet er et likeverdig 
tilbud i forhold til tjenester som ytes i egen kommune. 

Foreløpige tall viser at det kan være noe ressurser å hente fra Mortenstua. elevprisene kan gå noe ned i 
framtida.  Dette kan gi skolene i hjemkommunen bedre lærertetthet hvis ressursene beholdes i skolen. 

2.8. Skolebruksplan 

Om Skolebruksplan 

Oppfølging av skolebruksplanen blir en stor og viktig utfordring framover siden Spydeberg er en 
kommune i rask vekst, og barneskolebyggene er gamle og slitt. Det foreligger en mulighetstudie av 
tomta ved ungdomsskolen som legges fram i egen politisk sak i juni. 
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3. System for oppfølging (internkontroll) 
Skolen i Spydeberg har lagt inn prosedyrer i Kvalitetslosen som sikrer at  Opplæringslovens krav ivaretas 

generelt og Opplæringslovens krav til  system for kvalitetssikring (13,10) ivaretas spesielt. 

Det skal lages et årshjul som ivaretar kvalitetssikringen ytterligere. 
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4. Konklusjon 
Spydeberg bør følge med på lærertettheten i kommunen, spesielt på de laveste årstrinnene.  Hvis 

ressursgjennomgangen på Mortenstua gir en økonomisk gevinst bør man vurdere å øke lærertettheten i 

egne skoler. Det blir også viktig å komme igang med utredning av organisering av spesialundervisning 

sånn at ressursutnyttelsen blir så god som mulig og tidlig innsats blir i ivaretatt enda bedre enn i dag.  

Selv om Spydeberg allerede ser ut til å ha en god læringskultur, er det viktig å videreutvikle den.  Fokus 

på relasjonsbygging, klasseledelse og undrvisningsplanlegging/ gjennomføring blir viktige områder for 

ledelsen å følge opp. 

Vi ser at behovet for ledelse tett på øker, og vi kommer til å jobbe noe mer med organisasjonen internt i 

skolen det nærmeste året. 

Mestringsopplevelse hos elevene er svært viktig for å lykkes i skolesammenheng.  Mestringsprosjeketet 

vi har startet opp med vil videreutvikles framover, og vi kommer til å ta initiative til tettere samarbeid på 

tvers av etater.  Oppfølgng av sjumilssteget føyer seg naturlig inn her. Mestring oppleves også gjennom 

å få til det skolefaglige, derfor er tidlig innsats og en målrettet spesialundervisning sammen med tilpasset 

opplæring svært viktige faktorer for å lykkes.  Her må vi ha høye ambisjoner. 

Skolen i Spydeberg har god rytme når det gjelder elevrådsarbeid, men kan nok bli enda bedre på å 

trekke elevene med i faglig sammenheng.  Strukturerte elevsammtaler og framovermeldinger hvor 

elevenselv utfordres på vekst må stå sentralt. 

Nulltolerans for mobbing står fast som et mål.  Vi vet at resultatene på elevundersøkelsen vil naturlig 

variere noe fra år til år, men vi må alltid ta negative funn på alvor sånn at konkrete tilfellesr av mobbing 

avdekkes og motarbeides.  Når tilfellene er avdekket skal prosedyren for arbeid med mobbesaker 

følges. Dette har vært praksis på skolene i flere år allerede. Det systematiske, forebyggende arbeidet 

skal fortsette.  Både "Mitt valg" og "Trivselsledere" vil fortsette som tiltak sammen med at sosiallærere, 

sosionomer og helsesøstere er til stede for elevene på  skolene. Alle de helsefaglige som er inne i skolen, 

opplever stor pågang av elever som sliter med smått og stort. Skolen opplever et voksende antall barn 

som sliter med lettere psykiske lidelser. I denne sammenhengen er det et svært godt tilskudd å ha 

helsefagarbeidere inne i skolene. Skolen ser med forventning fram til videre utvikling av samarbeidet 

gjennom "Sjumilssteget". Denne våren har det blitt gjennomført en brukerundersøkelse av "Mitt valg". 

Resultatene vil gi oss retning for å videreutvikle samarbeidet med Lions videre. Det hat også kommet et  

initiativ fra foreldre om å danne foreldrenettverk. Skolen er svært positivt til  initiativet og tror det kan ha 

god effekt på barnas oppvekstmiljø når foreldre kjenner hverandre og får til god samhandling. SLT stiller 

seg bak initiativet og ulike aktører i gruppa stiller sin kompetanse til disposisjon i noen grad. 

Skolen i Spydeberg har kommet langt med å bygge opp Kvalitetslosen som et tilfredsstillende 

kvalitetsikringssystem, men det kan også videreutvkles til å fungere som et kvalitetsutviklingssystem. 

Sammen med Ståstedsanalyse, elevundersøkelse og faglige resultater har vi et godt datagrunnlag for å 

kunne videreutvikle vår organisasjon. Skolefaglig er vi fornøyd med de positive tegnene vi ser som følge 

av systematisk sating på leseooplæring og lesing i alle fag.  Det viser samtidig hvor viktig det er å holde 

trykket på arbeidet og overføre gode erfaringer til andre fagområder. Arbeidet med de lokale læreplanene 

med vekt på grunnleggende ferdigheter må på plass.  Som en god oppfølging kommer arbeidet med " 

Vurdering for læring". Tidlig innsats må stå sentralt. For å få høyt læringstrykk trengs det noen 

endringer, og vi mener ledelse tett på er svært sentralt for å få til gode endringsprosesser og utvikling i 

riktig retning. Det er det som skjer i det enkelte klasserom som har betydning for læring.  I denne 

sammenheng er det også viktig å sikre god kompetanse blant lærerne.  Den statlige ordningen med 

videreutdanning for lærere gir osss gode muligheter for å sikre tilstrekkelig kompetanse på de ulike 

trinnene. 
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Tidlig høst 2015 vil det foreligge en IKT strategi for barnehage og skole. I denne sammenheng kan det bli 

behov for investeringsmidler for å få digitaliseringen opp på øsket nivå.  Det er viktig at det politiske nivå 

sier noe om ønsket ambisjonsnivå i nær framtid. 

Utredningsarbeid innenfor spesialpedagogikk settes igang høsten 2015.  Formålet er å tenke alternativ 

bruk av ressurser for å få satt inn målrettede tiltak tidlig i skoleløpet sånn at behov for 

spesialundervisning blir mindre på de høyeste klassetrinnene. 

Videre arbeid med gjennomføring av skolebruksplan blir viktig, og arbeidet kan haste hvis Spydeberg 

vokser raskt. 
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Saken gjelder: 
 
Politisk saksordfører:  
 
Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 

Saksopplysninger 
 
I sak 35/2014 foreligger følgende vedtak: 

1.  Det bevilges 3,2 millioner kr i nødvendig oppgradering av dagens to barneskoler for en 5-
10 års periode. 

2. Ny barneskole utredes først inntil ungdomsskolen.  Utredningen skal avklare hvor stor 
kapasitet tomten maksimalt har mht. elever/ kvm. Bygg, grunnundersøkelser, infrastruktur 
som gang –og sykkelvei og parkering, økonomiske beregninger( investering, vedlikehold og 
drift) finansiering og framdriftsplan for når en kan forvente byggestart og når ny skole kan 
tas i bruk.  Utredningen skal foreligge innen juni. 

3. Hovin skole vurderes solgt til boligformål. 
4. Spydeberg skole: Offentlig/ privat samarbeid med mulighet for å opprettholde den som 

alternativ skole. 
5. Rådmannen bes om å utarbeide et notat om kapasiteten for ungdomstrinnet for perioden 

2014-2025. 
6. Kommunestyret vil medvirke til selve skoleutformingen gjennom detaljregulering og fysisk 

utforming.  Utforming og arkitektur skal møte opplæringslovens krav, gi et godt og trygt 
skolemiljø for barna, samt en dynamisk arbeidsplass for ansatte.  Det skal legges til rette 
for medvirkning av brukere og ansatte. 

7. Skolebruksplanen vedtas som styringsdokument for skoleutvikling i Spydeberg for perioden 
2014-2025 med de endringer som fremgår av punktene ovenfor 
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Denne saken har til hensikt å besvare punkt 2,3 og 5 i vedtaket. 

Punkt 3, se avsnittet om finansiering. 

Punkt 5: 

I følge Norconsults elevtallsprognoser vil elevtallet på ungdomstrinnet utgjøre 265 elever i 2023/24 
for så å gå ned til 256 i 2025.  Kapasiteten på ungdomsskolebygget er satt til 270 elever(i følge 
programutredning for rehabilitering av skolen).  Det vil altså i følge deres beregninger være kapasitet 
til å ta imot veksten på ungdomstrinnet i planperioden. Noen av de seinere beregningen sier at 
veksten kan bli større enn dette.  Da vil ikke ungdomsskolebygget ha kapasitet til å ta imot veksten 
etter 2030. 

Nyere materiale viser at Spydeberg må påregne en større vekst enn det som ligger i 
skolebruksplanen.  Cowi har utarbeidet framskrivninger for hele kommunen. Med et forsiktig anslag i 
befolkningsvekst vil Spydeberg sannsynligvis ha 700-800 elever på barnetrinnet i 2030. Et skolebygg 
til 600 elever vil a kunne ta opp i seg elevtall fram t.o.m. 2025, men Spydeberg vil få et behov for 
ytterligere en barneskole i siste del av planperioden. 

Et skolebygg til 600 elever vil gi tid til planlegging av skole nr.to.  Skole nr. to kan løses på flere måter: 

 

1. Ungdomsskolen konverteres til barneskolebygg, f.eks 5.- 7. trinn.  Ungdomsskole bygges 
sammen med nabokommune i ny kommunestruktur. 

2. En av de eksisterende barneskolene rustes opp som barneskole nr. 2 
3. Ny barneskole bygges sammen med nabokommune i ny kommunestruktur 

 
Punkt 2: 

Spydeberg kommune har engasjert Rambøl Norge til å foreta en mulighetsstudie av tomta ved 
ungdomsskolen. Dokumentet foreligger i sin helhet som vedlegg til saken. 

Vurdering 

Vurderingene i saken er basert på Norconsults skolebruksplan 2013-2025. 
 
Tomtas maksimale kapasitet i forhold til elever og kvadratmeter bygg: 

Tomta er karakterisert ved et platå mot Spydeberg Ungdomsskole og en skråning ned mot 
idrettsbanen.  Areal tomt ca. 8,5 dekar.  Dersom man legger til tomt i krysset Griniveien/ Villaveien 
og arealet som Villaveien utgjør, har man ca. 11 dekar til disposisjon. Hovedideen med konseptet 
som er utredet er at man utnytter det skrånende terrenget til plassering av bygningsmassen, slik at 
man beholder størst mulig del av det plane arealet til uteområde. Rambøl har valgt å visualisere 2 
alternativer som illustrerer dette, men de sier at det selvsagt er flere muligheter. 

De har også vurdert en plassering i nord-sør retning med åpning for uteområde mot syd eller nord 
Legger man bygget i sør vil man få god avstand til nabobebyggelsen i nord, men man vil få en 
uskjermet nordvendt skolegård. 
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Begge prinsippene vil fungere avhengig av hvilke faktorer man vektlegger. Når an har valgt å gå 
videre med alternativene som er visualisert har det blant annet å gjøre med at denne plasseringen gir 
en positiv effekt for idrettsplassen.  Skolebygget vil danne en vegg i uterommet. 
 
Som underlag for utredningen av tomtens egnethet ligger det til grunn en skole med 3 paralleller 1-7  

Klasse og base for SFO.  Det gir et elevtall på 600. 

I følge gjeldene arealstandarder for skolebygg vil man trenge følgende bruttoarealer: 

 

       1.-4. klasse  Ca 2400 m2 BTA 

 5.-7.klasse Ca 1800m2 BTA 

 Spesialrom Ca 1000 m2 BTA 

 Idrettsareal Ca   900 m2 BTA 

 Personal/ administrasjon Ca   500 m2 BTA 

 Andre funksjoner Ca   500 m2 BTA 

Sum totalt   Ca  7600m2 BTA  

   

 

Alternativ 1 ( Se vedlegg) 

Dette forslaget baserer seg på en u-formet bygningskropp med gymnastikksal, administrative arealer 
og spesialrom i de to nederste etasjene.  Øvrige undervisningsrom for de ulike klassetrinnene er 
plassert i to fløyer a 2 etasjer over dette.  Mellom disse fløyene blir det et uteareal på høyde med det 
øvre platået.  Fra dette blir det innganger til klassetrinnene.  Det er vist et amfi som forbinder dette 
nivået med etasjen under.  Hovedinngangen med innvendig vrimleareal vil bli her. Dette nivået kan 
man evnt. også nå fra syd.  Herfra vil vestibylen fortsette ned til nederste plan som bla blir adkomst 
til gymnastikksal og tilhørende funksjoner.  Dette vil også være en naturlig adkomst utenom    

skoletiden. 

Bebygget areal for alternativ 1 blir ca 2100 m2 dersom man ser bort fra arealer under terreng. 

Alternativ 2 (Se vedlegg) 

Bygningskroppen er vinkel formet, basert på samme prinsipp med gymnastikksal og administrative 
arealer i de to nederste etasjene.  Spesialrom og klasserom blir liggende i de to etasjene over.  
Innganger til disse fra nivå med øvre platå.  Dette alternativet vil kunne ha hovedinngang på samme 
nivå, men vil ikke få et indre gårdsrom med utsikt til idrettsplassen.  Kontakten mellom gymnastikksal 
og uteområdet mot idrettsplassen blir som alternativ 1.   

Bebygget areal for alternativ 2 blir ca 2700 m2. 

Utomhusområdet 

Skissen for utomhus er i all hovedsak basert på alternativ 1 med u-formet bygningskropp (Se skisse 
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over uteområdet i vedlegg 1) Plassering av skolebygget i skråningen mot idrettsplassen vil frigi de 
plane flatene til etablering av skolegård. Slik unngår vi fordyrende støttemurer til opparbeidelse av 
ballplasser og plassering av lekeapparater som ikke kan stå i skrånende terreng. Hovedadkomsten til 
skolen i «alternativ 1» vil ligge én etasje under skolegården.            

En universell utformet rampe- og trappeløsning vil ta opp høydespranget på ca. 3,5m. Med denne 
løsningen vil man få et spennende rom mellom bygningskroppene, som vil bli en lun samlingsplass 
med amfi, uteklasserom og scene for større sammenkomster og anledninger.   

Skolegården vil bli delt inn i ulike soner etter alderstrinn, aktivitetsnivå og hvor barna har tilhørighet i 
bygget. 1-4 klasse og SFO vil plasseres i den nordre fløyen og vil disponere arealer i tilknytning til det. 
Uteareal som ligger på tak ved inngangssoner skal avsettes til oppholdsarealer for roligere lek og 
rekreasjon. Ballplasser for de yngste plasseres ved dagens ballbinge da dette er arealer som ligger 
sentralt og lett oversiktlig i skolegården. Ungdomsskolens ballbinge vil erstattes på nordsiden av u-
skolebygget, da vi anbefaler at dette flotte området tas i bruk med en adkomstmulighet ut fra 
skolens nordside. Det bør tilstrebes en løsning som unngår at dette blir «baksiden», da denne plassen 
nå må opparbeides til et attraktivt lekeareal for de største barna.  

5-7. klasse plasseres i den søndre fløyen, og lekearealer for disse barna etableres i søndre del av 
skolegården. Sentralt plasseres felles arealer for alle klassetrinn. Det ligger stor verdi i veletablert 
vegetasjon på skoletomten. Dette bør bevares i størst mulig grad da det er vanskelig å reetablere 
vegetasjon i områder med stor slitasje av barneføtter.  

Grunnforhold på tomta: 

Vedlagte geotekniske rapport tilsier at bygget kan fundamenteres på korte peler direkte til fjell.  I 
enkelte områder kan det være aktuelt med direkte fundamentering på fjell. 

Grunnen består av en middelfast leire over morenelag over fjell med total tykkelse på ca. 2-11 m.  
Høydeforskjellen på tomten er slik at det vil bli nødvendig med noe stabiliserende arbeider på 
tomten i byggeperioden.  Det vil også sannsynligvis være nødvendig med spuntarbeider for å 
etablere nødvendige graveskråninger.  Setningsrisiko for tilgrensende eiendommer vurderes som 
svært liten.  

Infrastruktur som gang- og sykkelvei og parkering: 

Trafikktilpasset infrastruktur vil bli en utfordring i prosjektet, da det ved skolens start og slutt vil bli 
stort press på de trange «boliggatene» i området. For å kunne motta ca. 850 elever i en periode på 
30 minutter ved skolens start og slutt, så anbefaler vi enveiskjøring i Griniveien fra øst til vest. Det er 
avsatt areal til en busslomme der fire busser kan stå samtidig. Bussadkomsten ligger på samme sted 
som i dag. Den er noe utvidet i lengde, men strammet inn i bredden for en mer ryddig og oversiktlig 
adkomst situasjon.  

«Kiss n’ ride» situasjonen krever mye plass for å oppnå tilstrekkelig antall av- og påstigningsplasser 
og samtidig fremstå som trygg og oversiktlig for brukerne. Løsningen medfører rivning av kommunalt 
bygg som ligger på tomten i dag. Dette er den mest hensiktsmessige plasseringen i forhold til 
avstander til skolebygg og annen trafikk infrastruktur. Det blir 12 av- og påstigningsplasser, samt 14 
p-plasser for HC, el-biler og gjester. Utrykningskjøretøy har adkomst til begge skolebygg fra denne 
avkjøringen. Sykkelparkering for barneskolen ligger i nærhet til «Kiss n’ ride».  
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Parkeringsplasser for ansatte vil etableres på hjørnet mellom Arnolds vei og Griniveien 
som i dag, men i et parkeringshus med underetasje. P-huset har som vist i planen 82-
plasser, og 18 plasser på mark. Til sammen 100 p-plasser for ansatte og gjester. 

Miljøambisjoner: 

Spydeberg kommune og NCE 

NCE Smart Energy Markets-klyngen i Østfold omfatter industri- og forskningspartnere innenfor 
forskjellige deler av verdikjeden knyttet til IT, energi og klima hovedsaklig i Østfold, samt høyskoler, 
universiteter og andre forsknings- og utviklingsmiljøer både i Norge og internasjonalt. 

Spydeberg kommune er nettverksdeltager og vil derfor ha stort fokus på energsiden av prosjektet.  

Visjon for ny skole i Spydeberg kommune 

«Skolen skal være en bærekraftig bauta for elever, ansatte og innbyggere og et markant signalbygg i 
Spydeberg kommune» 

Bakgrunn 

Spydeberg har i en årrekke fremstått som miljøkommune og ønsker at når det nå vurderes å bygge 
ny skole, så skal denne fremstå som en fremtidsrettet og bærekraftig skole med en tydelig grønn 
profil. 

Spydeberg kommune er en landbrukskommune med de forpliktelsene dette innebærer med tanke på 
miljø. 

Kommunen ønsker å fremstå som en ansvarlig kommune og ta miljø på alvor og ser dette som en 
mulighet til å tenke miljø, og smart for å redusere kostnader.  

Med den plasseringen som her er foreslått så ligger det veldig godt til rette for at overproduksjon av 
energi kan benyttes til de øvrige kommunale bygg i området (Fjellheim,kommunehuset og Grinitun). 

Målsettning 

Det er et mål at bygget skal klassifiseres minimum BREEAM Very good (Building Research 
Establishment’s Environmental Assessment Method)  og en energimerking på minimum klasse B.  

Med en god tilgang til fornybar energi vil energimerke A trolig være oppnåelig og vil også være godt 
på vei mot en god BREEAM klassifisering. BREEAM vil bidra til å sikre inneklima. 

Tiltaksområder 

Bærekraftige energi- og miljøløsninger gjenom 

· smart arkitektur og smarte bygningsmessige løsninger 
· energieffektiv teknisk utstyr og installasjon 
· muliggjøring av mobilitet, smart bruk og smart drift av bygg 
· fornybar grønn energiprodukjson 
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Økonomiske beregninger: 

Kostnadsestimat hensyntat bygging tidligst 2016 (alt i eks. mva.): 

Nr.  Estimert kostnad 
Lavenergistandard 

Estimert kostnad 
Passivhusstandard 

1. Lavenergistandard 212 mill.  

2. Passivhusstandard  233 mill. 

3. Infrastruktur og energisentral, 
NCE 

8 mill 8 mill 

4. Indrettsareal (Gymsal) 25 mill 25 mill 

  

5. Opparbeidelse av uteområder og 
trafikkal infrastruktur. Estimat 

10 mill. 10 mill. 

6. Parkeringshus, 2.etg, 100 plasser. 7,5 mill. 7,5 mill 

SUM  Ca. 262mill. 284 mill. 

Kr/m2 7600m2 (parkhus kun kost, med) Ca. 34.500 kr/m2 37.300 kr/m2 

 

Sannesundsveien skole, Sarpsborg (ferdig høst 2015) estimert kost. kr. 30.400 kr/m2 eks.mva.. 
(7600m2). De har ikke parkeringshus med i sine overslag. 

 

 

Finansiering:  

Forutsatt at 2016 brukes til innføring av eiendomsskatt på boliger og fritidseiendom anslås det ved 
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bruk av 2 promille, en inntekt på ca. 12 mill. i 2017.  Dersom man skal dekke foreliggende forslag bør 
Spydeberg kommune legge seg på 3 promille. Mulighetsstudiet foreslår en rente på 4 % med 
nedbetalingstid på 60 år. 

Ved salg av fast eiendom(boliger og tomter) kan salgsinntektene settes på kapitalfond og benyttes til 
investeringer. 

 Som bidrag til finansiering vil det være mulig å få en inntekt fra tomta hvor Hovin skole ligger i dag, 
men det avhenger av at man får opphevet tinglyst klausul på tomta.  

Det er opprettet kontakt med grunneier for å komme i dialog om bortfall av klausulen. Dersom det 
blir aktuelt med avvikling av skoledrift på Hovin er grunneier og administrasjonen i Spydeberg 
kommune innstilt på å finne en løsning om bortfall av klausulen knyttet til annen bruk av tomta hvor 
Hovin skole ligger i dag.  

Oppgradering fra gymsal til flerbrukshall vil kunne gi en delfinansiering av idrettsarealet ved hjelp av 
tippemidler (1/3 av investeringsbeløp, ca. 10 millioner kroner). 

Forskning innenfor bygningsfysikk utfordrer TEK.10 med hensyn på energiforbruk.  Presentasjonen er 
nært forestående, og resultater av forskningen kan føre til lavere byggekostnader.  

Framdriftsplan: 

Mulig oppstart byggearbeider juni 2017.  Ferdigstillelse des. 2018.  Se fullstendig framdriftsplan i 
vedlegg 2. 
 
Konklusjon:   

Prosjektet er levert i tråd med kommunestyrets bestilling. 

Videre arbeid med bygging av skole ville vært iverksetting av skisseprosjekt for å kunne realiser 
prosjektet. De økonomiske forutsetningene rådmann har  i inneværende  fireårsperiode, gir ikke rom 
for å anbefale at skisseprosjektet iverksettes. 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
 
Mulighetsstudien for ny skole plassert ved ungdomsskolen tas til orientering. 

 
 
 
 

Vedlegg: 
Mulighetsstudie Spydeberg kommune ny barneskole (3) 
Framdriftsplan 
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NOTAT 

Oppdrag Mulighetsstudie vedr. ny barneskole på tildelt tomt i Spydeberg Kommune 

Kunde Spydeberg kommune 

Notat nr. 001 

Dato 2015/03/27 

Til Odd Strand 

Fra Rambøll Norge AS, avdeling Fredrikstad 

Kopi Erik Flobakk 

 

1. Sammendrag 

Rambøll Norge AS har fått i oppgave å gjennomføre en mulighets-

studie for ny barneskole på tildelt tomt i mellom idrettsplass og 

ungdomsskole i Spydeberg kommune. Gnr: 25, Bnr.: 104. Arkama 

AS har vært engasjert av Rambøll Norge AS, med sin lokalkunnskap 

og erfaring, som konseptutvikler og arkitekt. 

 

”Høringsutkastet på «Skolebruksplan Spydeberg kommune 2013 -

2025, Strukturutredning for barnetrinnet» utarbeidet av Norconsult 

er lagt til grunn for mulighetsstudien. Høringsutkastet beskriver 

dagens situasjon med to barneskoler og vekter for og i mot å bygge 

en ny barneskole eller tilpasse dagens skoler etter den antatt 

kommende situasjon. Rambøll oppgave i dette er å kun se på mu-

ligheten for en ny barneskole. 

 

En ny barneskole bør ha en tidshorisont på minst 50 år og bør der-

for tilpasses kommunens forventede utvikling og vekst. Kommunen 

bør derfor vurdere tomtens egnethet i forhold til trafikal infrastruk-

tur i forhold til elevvekst, framkommelighet og dermed redusert 

trafikksikkerhet. Man vil få utfordringer vedr trafikkavvikling ved 

skolens start og slutt. Skoleområdet, inkl. ungdomsskolen, estimert 

etter Norconsult sine prognoser, må kunne motta ca. 850 elever i 

løpet av ca. 30 minutter. Ungdomskolen er da med i totalbildet. 

 

Det er prognostisert en utvikling i elevantallet i trinnene 1.-4. med 

en økning fra ca. 270 elever til i 2031 på ca.325 elever. I trinnene 

5.-7. er det en forventet økning fra i dag på ca. 225 elever til i 

2031 på ca. 255 elever.  

Med en innlagt margin bør skolen vurderes bygd for ca. 600 elever. 

Det er en økning på ca. 105 fra dagens elevantall.  
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Oppsummering 

Vår vurdering er at det er teknisk mulig å etablere en skole for 1.-7. trinn fordelt på hen-

holdsvis 1.-4.trinn og 5.-7.trinn.  

 

Totalkostnaden for den anbefalte løsning er inklusive bearbeiding for trafikktilpassede løs-

ninger. Vi har vurdert både lavenergi og passivhusstandard på bygget i kalkylen.  

Hva som ligger inne i kostnadsbilde er beskrevet i kapitelet, kalkyle. 

 

Lavenergistandard: 262mill. eks. mva. eller ca. 327,5 mill. inkl. mva.  

 

Passivhusstandard:284 mill. eks. mva. eller ca. 355 mill. inkl. mva. 

 

2. Romprogram og konsept 

 

Romprogram 

Som underlag for utredningen av tomtens egnethet ligger det til grunn en skole med 3 

paralleller 1-7 klasse og base for SFO. Det gir et elevtall på ca 600. 

 

I denne utredningen har vi forenklet arealene som følger: 

 

 1-4 klasse ca 2400 m2 BTA 

 5-7 klasse ca 1800 m2 BTA 

 Spesialrom ca 1000 m2 BTA 

 Idrettsareal  ca 1000 m2 BTA 

 Personal/adm  ca   900 m2 BTA 

 Andre funksjoner ca   500 m2 BTA 

Sum totalt   ca 7600 m2 BTA 

    

    

Konsept 

Tomta er karakterisert ved et platå mot Spydeberg Ungdomsskole og en skråning ned mot 

idrettsbanen. Areal tomt ca 8,4 da. Dersom man legger til tomt i krysset 

Griniveien/Villaveien og arealet som Villaveien utgjør, har man ca 11 da til disposisjon.  

Hovedideen med konseptene er at man utnytter det skrånende terrenget til plassering av 

bygningsmassen, slik at man beholder størst mulig del av det plane arealet til uteområde. Vi 

har valgt å visualisere 2 alternativer som illustrerer dette, men det er selvsagt flere 

muligheter enn dette.  

 

Vi har også vurdert plassering av bygningsmassen i nord-syd retningen. Ved å plassere 

bygget i nord vil man åpne for at uteområdet til skolen blir sydvendt og at bygget skjermer 

mellom uteaktivitet og nabobebyggelsen i nord. En plassering i syd vil medføre større 

avstand mellom bygget og nabobebyggelsen, men resulterer i at uteaktivitet ikke blir 

skjermet mot nord. Begge prinsippene vil fungere avhengig av hvilke faktorer man 

vektlegger. En positiv effekt for idrettsplassen er at bygningsmassen, slik den er foreslått 

plassert, vil danne en vegg i uterommet. 
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Alternativ 1, (Se også vedlegg under Alternativ 1 ): 

Dette forslaget baserer seg på en u-formet bygningskropp med gymnastikksal, 

administrative arealer og spesialrom i de to nederste etasjene. Øvrige undervisningsrom for 

de ulike klassetrinnene er plassert i to fløyer a 2 etasjer over dette. Mellom disse fløyene blir 

det et uteareal på høyde med det øvre platået. Fra dette blir det innganger til 

klassetrinnene. Det er vist et amfi som forbinder dette nivået med etasjen under. 

Hovedinngangen med innvendig vrimleareal vil bli her. Dette nivået kan man evt også nå fra 

syd. Herfra vil vestibylen fortsette ned til nederste plan som bla blir adkomst til 

gymnastikksal og tilhørende funksjoner. Dette vil også være en naturlig adkomst utenom 

skoletiden. 

Bebygget areal for alternativ 1 blir ca 2100 m2 dersom man ser bort fra arealer under 

terreng. 

 

Alternativ 2, (Se også vedlegg under Alternativ 2): 

Bygningskroppen er vinkelformet, basert på samme prinsipp med gymnastikksal og 

administrative arealer i de to nederste etasjene. Spesialrom og klasserom blir liggende i de 

to etasjene over. Innganger til disse fra nivå med øvre platå. Dette alternativet vil kunne ha 

hovedinngang på samme nivå, men vil ikke få et indre gårdsrom med utsikt til 

idrettsplassen. Kontakten mellom gymnastikksal og uteområdet mot idrettsplassen blir som i 

alternativ 1. 

Bebygget areal for alternativ 2 blir ca 2700 m2. 

 

3. Grunnforhold 

Vedlagte geotekniske rapport tilsier at bygget kan fundamenteres på korte peler direkte til 

fjell. I enkelte områder kan det være aktuelt med direktefundamentering på fjell. 

 

Grunnen består av en middelfast leire over et morenelag over fjell med total tykkelse på ca. 

2 – 11 m. Høydeforskjellen på tomten er slik at det vil bli nødvendig med noe stabiliserende 

arbeider på tomten i byggeperioden. Det vil også sannsynligvis være nødvendig med 

spuntarbeider for å etablere nødvendige graveskråninger. 

 

Setningsrisiko for tilgrensende eiendommer vurderes som svært liten. 

 

4. Konstruksjon 

Vi antar at byggets konstruksjon vil være en bygningskropp med plasstøpte konstruksjoner 

under terreng. Konstruksjoner under terreng bør utføres vanntett da det er angitt at 

morenen under tørrskorpeleiren kan være vannførende og grunnvannstanden kan ligge helt 

oppe i terrengnivå ved fyllingsfoten. 

 

Over terreng vil vi anbefale en bygningskropp i stål og prefabrikert betong. Over gymsalen 

kan dette løses med DT-elementer. 

 

Tak anbefales utført flatt med innvendige nedløp og ytterveggkonstruksjoner kan utføres 

med de fleste løsninger innenfor den aktuelle energiklassen for bygget. 
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5. Utomhusområder og trafikktilpasset infrastruktur  

(Se også vedlegg under Alternativ 1, utomhusplan) 

Skissen for utomhus er i all hovedsak basert på alternativ 1 med u-formet bygningskropp. 

Plassering av skolebygget i skråningen mot idrettsplassen vil frigi de plane flatene til etable-

ring av skolegård. Slik unngår vi fordyrende støttemurer til opparbeidelse av ballplasser og 

plassering av lekeapparater som ikke kan stå i skrånende terreng. Hovedankomsten til sko-

len i «alternativ 1» vil ligge én etasje under skolegården.   

En universell utformet rampe- og trappeløsning vil ta opp høydespranget på ca. 3,5m. Med 

denne løsningen vil man få et spennende rom mellom bygningskroppene, som vil bli en lun 

samlingsplass med amfi, uteklasserom og scene for større sammenkomster og anledninger.   

 

Skolegården vil bli delt inn i ulike soner etter alderstrinn, aktivitetsnivå og hvor barna har 

tilhørighet i bygget. 1-4 klasse og SFO vil plasseres i den nordre fløyen og vil disponere 

arealer i tilknytning til det. Uteareal som ligger på tak ved inngangssoner skal avsettes til 

oppholdsarealer for roligere lek og rekreasjon. Ballplasser for de yngste plasseres ved da-

gens ballbinge da dette er arealer som ligger sentralt og lett oversiktlig i skolegården. Ung-

domsskolens ballbinge vil erstattes på nordsiden av u-skolebygget, da vi anbefaler at dette 

flotte området tas i bruk med en adkomstmulighet ut fra skolens nordside. Det bør tilstrebes 

en løsning som unngår at dette blir «baksiden», da denne plassen nå må opparbeides til et 

attraktivt lekeareal for de største barna.  

5-7. klasse plasseres i den søndre fløyen, og lekearealer for disse barna etableres i søndre 

del av skolegården. Sentralt plasseres felles arealer for alle klassetrinn. Det ligger stor verdi 

i veletablert vegetasjon på skoletomten. Dette bør bevares i størst mulig grad da det er 

vanskelig å reetablere vegetasjon i områder med stor slitasje av barneføtter.  

 

Trafikktilpasset infrastruktur vil bli en utfordring i prosjektet, da det ved skolens start og 

slutt vil bli stort press på de trange «boliggatene» i området. For å kunne motta ca. 850 

elever i en periode på 30 minutter ved skolens start og slutt, så anbefaler vi enveiskjøring i 

Griniveien fra øst til vest. Det er avsatt areal til en busslomme der fire busser kan stå sam-

tidig. Bussadkomsten ligger på samme sted som i dag. Den er noe utvidet i lengde, men 

strammet inn i bredden for en mer ryddig og oversiktlig adkomst situasjon.  

 

«Kiss n’ ride» situasjonen krever mye plass for å oppnå tilstrekkelig antall av- og påstig-

ningsplasser og samtidig fremstå som trygg og oversiktlig for brukerne. Løsningen medfører 

rivning av kommunalt bygg som ligger på tomten i dag. Dette er den mest hensiktsmessige 

plasseringen i forhold til avstander til skolebygg og annen trafikk infrastruktur. Det blir 12 

av- og påstigningsplasser, samt 14 p-plasser for HC, el-biler og gjester. Utrykningskjøretøy 

har adkomst til begge skolebygg fra denne avkjøringen. Sykkelparkering for barneskolen 

ligger i nærhet til «Kiss n’ ride».  

 

Parkeringsplasser for ansatte vil etableres på hjørnet mellom Arnoldts vei og Griniveien som 

i dag, men i et parkeringshus med underetasje. P-huset har som vist i planen 82-plasser, og 

18 plasser på mark. Til sammen 100 p-plasser for ansatte og gjester. Se også kalkyle. 
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6. ENØK, Fornybar energi og oppvarming 

 

Spydeberg kommune og NCE 

NCE Smart Energy Markets-klyngen i Østfold omfatter industri- og forskningspartnere 

innenfor forskjellige deler av verdikjeden knyttet til IT, energi og klima hovedsaklig i Østfold 

samt høyskoler, universiteter og andre forsknings- og utviklingsmiljøer både i Norge og 

internasjonalt. 

Spydeberg kommune er nettverksdeltager og vil derfor ha stort fokus på på energsiden av 

prosjektet. Mulighetsstudien vil derfor ta med noen av de alternative energikildene som i 

dag kan brukes i denne typen prosjekter. 

 

Mulighetsstudie oppvarmingsprinsipper: 

Det er tatt utgangspunkt i byggets plassering/utforming og hvilke prinsipper for oppvarming 

det ligger til rette for. Krav iht TEK10 er at min. 60% av oppvarmingsbehovet skal dekkes 

av ikke fossilt brensel. Vurderingene er gjennomført uavhengig av investering og payback. 

Om man skal gå fra TEK 10, mot lavenergistandard eller passivstandard må evt. vurderes i 

forprosjektet før besluttning. Kalkyle vurderer disse mot hverandre. 

 

Før en går videre er det viktig å definere byggets ambisjoner. Skal en lage et bygg som 

oppfyller NS3701 passivhus/lavenergihus, eller er en tilfreds med f.eks Energimerke B. Det 

må også velges oppvarmingsprinsipper tilpasset energikilde (gulvvarme/radiatorer). 

 

Solfangere plassert på tak: 

Solfangere har best virkningsgrad når de plasseres med front mot syd. Byggets plassering 

og utforming ligger godt til rette med hensyn til dette. Panelene kan plasseres i takflatens 

lengderetning noe som er best når det gjelder det visuelle. Omfang må vurderes ut fra 

investering, payback og ønsket utbytte. Tilført effekt kan f. eks benyttes til oppvarming 

samt forvarming av forbruksvann. 

 

Bergvarme: 

Tomta har gode muligheter for å opprette brønnpark. Det er foretatt grunnboringer og det 

er 5- 10 meter til fjell. Denne løsningen er godt utprøvd og er driftssikker. Frikjøling om 

sommeren medfører oppladning av borehull for å hindre permafrost og gir samtidig bedre 

virkningsgrad på varmepumpen i fyringssesong.  

Denne løsningen vil erfaringsmessig kunne dekke opp mot 85% av energibehovet til 

oppvarming. 

 

Luft/vann: 

Denne løsningen har en vesentlig lavere investeringskost enn bergvarme. Løsningen er 

imidlertid mer avhengig av utetemperatur enn bergvarmeløsningen. Ved utetemperaturer 

lavere enn ca. -10°C stopper denne varmepumpen og oppvarming vil være med f.eks en 

elektrokjel. Plassering av varmepumpen kan være på tak, alternativt på bakkenivå. En slik 

varmepumpe kan også benyttes til kjøling av ventilasjonsluften, ved å produsere isvann til 

kjølebatterier (eller kombibatterier). 

Denne løsningen vil erfaringsmessig kunne dekke 60% av energibehovet til oppvarming. 

Sambruk med nærliggende anlegg:  
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Må utredes nærmere. 

 

Vindturbiner/ vindmøller: 

Dette er et konsept som er på stor fremmars i verden. Norge er et godt egnet land med mye 

kyst og er derfor godt egnet. Det å bruke denne type fornybar energi vil ikke være lønnsomt 

når man ser på hva man får igjen for investeringen. Fra pedagogisk synspunkt kunne man 

vurdere å innstaller en mindre innstallasjon på et egnet sted på eiendommen og ha en 

visuell informasjonstavle inne i skolen/ skolene for å øke interessen for denne type energi. 

Denne type innstallsjon er søknadspliktig siden de skaper støy, kan forstyrre radarsignaler, 

drepe eller skade fugl. Det finnes også en type vindturbiner der vingebladene  ikke er 

synlige, men da forsvinner vel den pedagogiske delen av dette. 

 

Når det gjelder innvendige energitiltak må det tas utgangspunkt byggets energiforbruk. 

Innvendige tiltak er bl. a  

- Ventilasjonsstyring (VAV-løsning) 

- Solavskjerming (gjelder spesielt ift. kjølebehov om sommeren) 

- Lysstyring, Smart-løsninger. 

-  VAV styring kontra VAC. 

- SD anlegg for energioptimalisering 

 

Grønn energi har en positiv synergieffekt pedagogisk og det vil være nyttig å ha dette i 

tankene i forbindelse med visualisering av forbruk mot elvene på f. eks infotavler sentralt 

plassert i bygget. 
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7. Kalkyle(alle tall eks.mva.): 

Vi har her gjort en enkel kalkyle med en nøyaktighet på ca. ±25% med forbehold om at 

områdestabilitet er tilfredsstillende. Tallene er basert på at bygging evt. først vil bli 

gjennomført tidlligst 2016. 

 

Underliggende tabell er tatt ut fra ”Høringsutkastet på «Skolebruksplan Spydeberg kommu-

ne 2013 -2025, Strukturutredning for barnetrinnet» og viser arealnormen for skoler. 

 

 

 

I hht. Norcosult rapport og Rambøll`s egne erfaringer, er rettledende kommunal arealnorm 

for denne størrelse av skole på ca. 11,4 m2 pr. elev. Denne arealnormen er basert på 

nasjonale erfaringer og skolebyggprosjekter over hele Norge.  

Enkelte kommuner velger, av økonomiske årsaker, og redusere arealet  fra disse 

arealnormene, men vi velger å følge denne ved denne kalkylen. Konsekvensen av slike 

arealreduksjoner må vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle, da man kan oppnå reduksjon i 

fleksibilitet og utviklingsmuligheter. 

 

Denne type utbyggingsprosjekter bør dimensjoneres for ca. 10% flere elever enn 

estimatene tilsier. Dette er først og fremst for å sikre fleksibilitet og mulighetene for 

variasjoner i bygget. Krav i Kunnskapsløftet om tilpasset, individuell og differensiert 

undervisning stiller også noen funksjonskrav til den fysiske utformingen av skolene.  
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Som tidligere henvisninger i rapporten rundt energi har Spydeberg kommune til hensikt 

vektlegge  energieffektive løsninger og være med på å påvirke både miljø og brukere. 

Vi har derfor valgt å gjøre to vurderinger lavenergistandard og passivhusstandard.  

 

Den økonomiske differansen mellom disse to standardene er på  5- 7% og kan derfor være 

avgjørende for gjennomføring av prosjektet og valg av energimerking. Erfaringen tilsier at 

LCC (energikostnaden) reduseres i såpass grad at denne merkostnaden er lønnsom. 

 

1. Ny barneskole i hht. Lavenergistandard (Energimerket B): 

 

Arealnormtall x estimert antall elever x prosjektkostnad pr. m2 for lavenergibygg = 

11,4m2/ elev x 600 elever x 31.000,- m2 i prosjektkostnad lavenergibygg = ca. 212 mill. 

 

2. Ny barneskole i hht. Passivhusstandard (Energimerket A): 

 

Arealnormtall x estimert antall elever x prosjektkostnad pr. m2 for passivhusbygg = 

11,4m2/ elev x 600 elever x 34.000,- m2 i prosjektkostnad passivhusbygg =ca. 233 mill. 

 

3. Infrastuktur har følgende kostnadsestimat: 

 Anleggbidrag for strøm (høyspent med trafo) kr. 500.000,- 

 Energisentral til bygget basert på bergvarme kr. 5 mill. 

 Kostnader forbundet med NCE og SMART-løsninger kr. 3 mill. 

 

4. Idrettsareal (Gymsal i samme bygg som skolen) 

Bruttoareal etter arealnormen er på ca. Netto 700m2 x 1,4b/N faktor = ca. 1000m2.  

Byggekostnader forbundet med idrettsarealet er noe lavere enn skolearealet, men fordi det 

ligger i etasjen under skolearealet inn i skråbakken vurderer vi kostnaden til å ligge rundt 

kr. 25.000,- pr. m2. 

 

5. Utomhusområder og trafikktilpassetil infrastruktur. 

Er bekrevet i eget kapittel. 

 

6. For å klare å tilfredstille behovet for parkeringsplasser har vi tatt med et parkeringshus 

oppe ved ungdomskolen. Dette er basert på ca. 150 ansatte og ca. 60% dekningsgrad. 

Dette er en ”grønn” linje i forhold til at kommunen ønsker at flere benytter seg av 

gange, sykkel og kollektivtransport. Arealnorm for parkering er 21,5 m2 pr. 

parkeringsplass. 100 biler gir 2150m2 a kr. 3500 kr/ pr. kvm.  

Arealet er ikke tatt med i totalregnestykket siden kostnaden er signifikant med tanke på 

kostnaden pr. m2 for skolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9/12 

 

 

Kostnadsestimat hensyntat bygging tidligst 2016 (alt i eks. mva.): 

Nr.  Estimert kostnad 

Lavenergistandard 

Estimert kostnad 

Passivhusstandard 

1. Lavenergistandard 212 mill.  

2. Passivhusstandard  233 mill. 

3. Infrastruktur og energisentral, NCE 8 mill 8 mill 

4. Indrettsareal (Gymsal) 25 mill 25 mill 

5. Opparbeidelse av uteområder og 

trafikkal infrastruktur. Estimat 

10 mill. 10 mill. 

6. Parkeringshus, 2.etg, 100 plasser. 7,5 mill. 7,5 mill 

SUM  Ca. 262mill. 284 mill. 

Kr/m2 7600m2 (parkhus kun kost, med) Ca. 34.500 kr/m2 37.300 kr/m2 

 

Sannesundsveien skole, Sarpsborg (ferdig høst 2015) estimert kost. kr. 30.400 kr/m2 

eks.mva.. (7600m2). De har ikke parkeringshus med i sine overslag.  

 

 

 

Vedlegg: 

1. Alternativ 1 med 3D perspektiv og tegninger. 7 sider. 

2. Utomhusplanforslag knyttet til Alternativ 1. 1 side. 

3. Alternativ 2 med 3D perspektiv  og tegninger. 6 sider. 

4. Geoteknisk rapport fra Inhouse Tech. 10 sider. 

 

(Alle tegninger blir vedlagt mailen i pdf format. Dette for å kunne bruke disse i 

presentasjoner og videre arbeide.) 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrikstad 27.03.2015 

 

 

______________________ 

Anders Strekerud 

Avdelingsleder PA 

  



 

 

10/12 

 

 

 

Mulighetsstudie 

vedr. ny barneskole 
 
Spydeberg kommune 
 

 
 

Utarbeidet av Rambøll Norge AS, 27.03.2015 

 

 
 



 

 

11/12 

 

 

 
 

 

 
 

Alternativ 1:  

 

 
 

 
 



 

 

12/12 

 

 

 
 

 

 
 

Alternativ 2:  

 

 

 
 





SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 

 

Organisering av poltisk struktur 2015 - 2019 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Hans Moesgaard FE - 014 
 

15/1011 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

50/2015 
 

Formannskap PS 03.06.2015 

12/2015 
 

Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS 02.06.2015 

34/2015 
 

Komite for miljø. plan og teknikk PS 02.06.2015 

 
 

Kommunestyre PS  

 
 
 
Saken gjelder: 
Politisk saksordfører: 
 
Kommunestyret inviteres i denne saken til å ta stilling til om det er ønskelig å innføre endringer i den 
politiske styringsstrukturen i Spydeberg kommune. Dette vil da danne grunnlaget for konstitueringen 
etter kommunevalget i 2015.  
 
Rådmannen innstiller på en overgang fra dagens komitemodell til en utvalgsmodell med 
formannskap og to faste utvalg. I tillegg foreslås politisk representasjon i administrasjonsutvalget 
(partssammensatt utvalg) og enkelte av dagens utvalg/komiteer foreslås ikke videreført. 

Denne saken fremmes for formannskapet og skal endelig avgjøres av kommunestyret. Saken skal 
også behandles av eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og råd for flyktninger 
og integrering. 

Saksopplysninger 
Kommuneloven gir klare føringer for valgmuligheter knyttet til politisk organisering i kommunene. 
Reglene for dette finnes i kapittel 2 i kommuneloven §§ 6 til 10. I følge reglene i § 6 skal en kommune 
med mellom 5 og 10 000 innbyggere ha minst 19 representanter i kommunestyret. Spydeberg 
kommune har i dag 21 medlemmer. Dette kan ikke endres for neste valgperiode, da vedtak om slik 
endring skal fattes senest 31. desember i nestsiste år før valget. 

Når det gjelder formannskapet så er det et lovpålagt organ som i henhold til kommunelovens § 8 nr. 
1 skal ha minimum fem medlemmer. Dette tallet er i følge loven ikke knyttet til kommunestørrelse. 
Ved valg til formannskapet er kun kommunestyrerepresentanter valgbare. Etter kommuneloven er 
det ingen hindringer for at antallet medlemmer i formannskapet kan reduseres ved førstkommende 
valg. Det er tre oppgaver som skal ivaretas av formannskapet. Det dreier seg om behandling av 
økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Utenom dette kan formannskapet tildeles 
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avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. 

I forhold til den øvrige politiske strukturen opererer kommuneloven med to alternativer. Den ene er 
en struktur med faste utvalg som reguleres i lovens § 10 og den andre en struktur med 
kommunestyrekomiteer som reguleres av lovens § 10 a. 

Faste utvalg etter kommunelovens § 10 nr. 1. kan opprettes enten for kommunale formål eller for 
deler av kommunens virksomhet. Faste utvalg skal uavhengig av kommunestørrelse ha minimum tre 
medlemmer. Det er ingen krav om når endring i antall medlemmer skal skje for å være gyldig til et 
kommende kommunevalg. Det er ikke krav til at medlemmer av faste utvalg også må være medlem 
av kommunestyret. Utvalget kan på linje med formannskapet gis avgjørelsesmyndighet i alle saker 
hvor ikke annet følger av lov. I henhold til § 10 nr. 5 kan kommunestyret også opprette komiteer til 
forberedende behandling av saker og til å utføre særskilte verv. Her kan det tildeles myndighet til å 
avgjøre enkeltsaker som har direkte sammenheng med komiteens oppdrag. Her reguleres forholdet 
til ad hoc komiteer som for eksempel byggekomiteer. 

Kommunestyrekomiteer opprettes som saksforberedende organer for kommunestyret. Komiteer skal 
også ha minimum tre medlemmer. I motsetning til faste utvalg åpner ikke loven for å delegere 
avgjørelsesmyndighet til komiteer. I § 10 a nr. 2 heter det følgende: «Kommunestyret og fylkestinget 
deler selv alle kommunestyrets og fylkestingets medlemmer inn i kommunestyrekomiteer og 
fylkestingskomiteer, og velger leder og nestleder til komiteene. Medlemmer av kontrollutvalget som 
også sitter i kommunestyret eller fylkestinget, er utelukket fra valg til komiteene. Ordfører og 
fylkesordfører kan fritas fra valget dersom kommunestyret eller fylkestinget bestemmer det.» En 
konsekvens av dette er at det ikke kan velges medlemmer til komiteer som ikke er medlemmer av 
kommunestyret, og at med nevnte unntak må alle kommunestyrets representanter delta. 

Spydeberg kommune har i dag en politisk styringsstruktur som skjematisk kan fremstilles på følgende 
måte:

I denne strukturen er det slik at formannskapet, komite for oppvekst omsorg og kultur (KOOK), 
komite for plan, miljø og teknikk (KMPT) samt kontrollutvalget (KU) kan foreta innstilling til 
kommunestyret.  

Folkehelsekomiteen behandler saker knyttet til trafikksikkerhet, samlokaliserte 
kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) og folkehelse. Komiteen har en begrenset vedtaksrett som 
knytter seg til tiltak innen for en økonomisk ramme fastsatt i kommunens budsjettbehandling. For 
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øvrig skal prinsipielle saker på disse områdene til kommunestyret. Dette foregår ved at sakene 
fremmes for kommunestyret via enten KOOK eller formannskapet. 

Kommunene står fritt i forhold til antall utvalg det opprettes. Et utvalg som Spydeberg kommune har 
valgt å opprette er Næringsutvalget. Dette utvalget har et eget reglement og er et rådgivende organ 
overfor formannskapet. Det består av fem medlemmer. 

Det er ikke noe krav i norsk lov at kommunene skal ha en egen viltnemd. Spydeberg kommune har 
likevel til nå valgt å ha en slik nemd bestående av fem medlemmer 

I henhold til kommuneloven § 25 skal kommunen ha et partssammensatt utvalg 
(administrasjonsutvalg) for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som 
arbeidsgiver og de ansatte. I dette utvalget skal kommunen ha flertallet av representanter. 
Kommunestyret skal velge kommunens representanter og bestemmer selv om disse representantene 
kommer fra administrasjonen eller er politikere. Spydeberg kommune har i dag et utvalg med 
administrative representanter. 

Kontrollutvalget er et lovpålagt organ og skal etter loven bestå av minst tre medlemmer. 
Kommunestyret velger medlemmer, leder og nestleder. Det skal være et medlem som også er 
medlem av kommunestyret. Kontrollutvalget har i dag fem medlemmer. 

I henhold til forvaltningslovens § 28 skal kommunen ha en klageinstans for klage på enkeltvedtak 
fattet av et organ som er opprettet i medhold av kommuneloven. Det er i utgangspunkt 
kommunestyret som står fritt til å velge om dette skal delegeres til en klagenemd. I Spydeberg er 
denne myndigheten delegert til klagenemda som i sammensetning er lik formannskapet. 

Vurdering 

Strukturen for politisk virksomhet har betydning for utviklingen av lokaldemokratiet og den har 
betydning for forholdet mellom politikk og administrasjon i kommunen. I denne saken fremmer 
rådmannen forslag til en struktur på politisk virksomhet. Det vil ikke i denne saken bli foreslått vedtak 
om reglement for politisk virksomhet eller delegering av myndighet til de politiske organer. Disse 
vedtakene vil rådmannen fremme forslag om i første møte etter sommeren. Rådmannen viser også 
til kommunestyremøte hvor rådmannen gjennomførte en drøfting med kommunestyret om politisk 
styringsstruktur. 

Da Spydeberg kommune for noen år tilbake innførte komitemodellen, var det ingen 
beslutningsmyndighet hos komiteene og rådmannen fremmet ikke innstilling i sakene. Det gjorde 
komiteene selv. Det har gjennom årene blitt gjort endringer slik at det fremmes innstilling fra 
rådmannen i alle saker, og det er lagt beslutningsmyndighet til komiteene. KMPT har langt mer 
delegert myndighet enn KOOK. 

Dagens politiske styringsstruktur med delegert beslutningsmyndighet og uten gjennomgående 
representasjon tilsier at juridisk har Spydeberg kommune en struktur med faste utvalg, men har valgt 
å kalle utvalgene for komiteer.  

I gjeldende reglement for folkevalgte organer vedtatt av kommunestyret i 2009 slås det fast at det 
ikke er fullt ut gjennomgående representasjon i komiteene. Etter rådmannens vurdering er 
gjennomgående representasjon en fordel.  
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Når det gjelder å vurdere hvilken politisk struktur som er hensiktsmessig, kan det være flere aktuelle 
løsninger. Noen kommuner har en løsning med et fast utvalg med delegert myndighet i forhold til 
deler av plan og bygningsloven, og resterende kommunestyrerepresentanter fordelt på komiteer. 
Noen har da nummererte komiteer mens andre har komiteer knyttet til fagområder. Uansett er da 
komiteene rene saksforberedende organ for kommunestyret uten delegert myndighet. Spydeberg 
kommune forsøkte denne ordningen for noen år tilbake, men har delvis forlatt den til fordel for en 
løsning med delegert myndighet og ikke fullt ut gjennomgående representasjon. Med denne 
utviklingen som bakgrunn foreslår rådmannen den løsningen som ikke krever gjennomgående 
representasjon og hvor delegering av myndighet er mulig, nemlig en modell med faste utvalg. 

Spørsmålet blir da hvilke utvalg som er hensiktsmessig å ha? I den sammenheng ønsker rådmannen 
først å gi noen vurderinger i forhold til noen av dagens komiteer og utvalg i forhold til om det anses 
hensiktsmessig med en videreføring: 

· I henhold til Folkehelseloven skal kommunen fremme folkehelse innen de oppgaver og 
med de virkemidler kommunen har, herunder kommer lokal planlegging og utvikling, 
forvaltning og tjenesteyting. Med andre ord betyr det «folkehelse i alt vi gjør». For å 
gjennomføre dette mener rådmannen at planlegging knyttet til dette skal inngå i arbeidet 
med økonomi- og strategiplaner og sikres sin rettmessige plass gjennom lokale målekart. 
Da folkehelse ikke kan skilles fra den øvrige virksomheten i kommunen anbefaler 
rådmannen at denne komiteen legges ned og oppgaven ivaretas gjennom en ny 
utvalgsstruktur. 
 

· Næringsutvikling er viktig for Spydeberg kommune. Det er viktig at rådmannen legger til 
rette for de administrative og politiske oppgaver som knytter seg til ivaretakelse og 
utvikling av kommunens næringsliv. De politiske oppgaver knyttet til dette fagfeltet kan 
enten ivaretas som i dag, eller oppgavene kan overføres til et annet fagutvalg eller 
formannskapet. Rådmannen vurderer det slik at disse oppgavene best kan ivaretas i et 
sterkt fagutvalg sammen med miljømessige og tekniske spørsmål. Rådmannen anbefaler 
derfor ikke en videreføring av Næringsutvalget i sin nåværende form. 
 

· Viltnemda behandler i dag høringsuttalelser, kommunale målsetninger for 
hjorteviltforvaltningen, årlige minstearealer for fellingstillatelse av elg, rådyr og bever og 
andre aktuelle saker innen viltforvaltning. Leder av nemda organiserer i dag en gruppe som 
utfører den praktiske delen av fallvilthåndtering ved viltulykker. Rådmannen anbefaler at 
viltnemda ikke føres videre i sin nåværende form og at saker som krever politisk 
behandling behandles av et av de faste utvalg. Det bør vurderes muligheter for å 
organisere fallvilthåndtering i en interkommunal sammenheng. 

Som tidligere omtalt har kommunen et administrasjonsutvalg uten politisk deltakelse. Etter 
rådmannens vurdering vil politisk deltakelse bety en klar styrking at den politiske rollen som 
arbeidsgiver og foreslår en endring på dette området.  

Rådmannen foreslår ingen endringer hva angår kontrollutvalget og for resterende deler av strukturen 
velger rådmannen å foreslå en løsning med formannskap og to faste utvalg: 

· Formannskapet med syv medlemmer vil da naturlig få oppgavene som hører hjemme 
under ansvarsområde for politikk (herunder kirke og tilskudd til trossamfunn), 
administrasjon (herunder personalpolitiske spørsmål) og oppgaver knyttet til det finansielle 
området. 
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· Fast utvalg for helse, oppvekst og kultur med syv medlemmer. Dette utvalget er tiltenkt 
politiske oppgaver og beslutninger knyttet til de områder som i dag hører inn under 
virksomhetene Grinitun pleie- og omsorg, skole, barnehage, familierelaterte tjenester samt 
den del av stab, servicetorg og kultur som dreier seg om folkehelse og kulturelle spørsmål. 
 

· Fast utvalg for miljø, næring og teknikk med syv medlemmer. Dette utvalget er tiltenkt 
politiske oppgaver som knytter seg til områder som i dag hører inn under virksomhetene 
Eiendom og teknisk drift og teknisk forvaltning. Herunder ligger myndighet i forhold til 
deler av plan og bygningsloven og sikring av at folkehelse inngår i all kommunalt planarbeid 
og utvikling. 

Det foreslås ingen endringer knyttet til råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet, 
rådet for flyktninger og integrering og ungdommens kommunestyre. 

Konklusjon 
Det nærmer seg tiden for et nytt kommunevalg. For å lage forutsigbarhet i forhold til den politiske 
konstitueringen etter valget fremmes en sak til kommunestyret om fremtidig politisk styringsstruktur 
i kommunen. Dette har vært drøftet i et kommunestyremøte og rådmannen fremmer på bakgrunn av 
dette samt de vurderinger som fremkommer i saksfremlegget følgende forslag til ny struktur:

 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1. Ny politisk styringsstruktur vedtas som vist under konklusjonen i denne saken. 
 

2. Administrasjonsutvalget består av syv medlemmer hvorav 4 er valgt av kommunestyret 
blant kommunestyrets medlemmer. Tre medlemmer velges av organisasjonene. 
 

3. Rådmannen fremmer sak om delegering til utvalgene i august 2015. 
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