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Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
Hovedutvalget tar til orientering og slutter seg til rådmannens anbefalninger i tabell 2, i tilstandsrapport 
for oppvekstsektoren for 2012. Hovedutvalget har følgende tilføyelser:  
- rådmannen sørger for at samtlige barnehager (kommunale og private) inngår i kunnskapsløft Frøya 
- rådmann etablerer et system for informasjonsflyt mellom barnehage (kommunale og private) og skole, 
med fokus på tidlig innsats, språk og begrepskompetanse 
 
Enstemmig 
 
Hovedutvalgets behandling i møte 19.11.12: 
 
Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 
 
”Hovedutvalget tar til orientering og slutter seg til rådmannens anbefalninger i tabell 2, i tilstandsrapport for 
oppvekstsektoren for 2012. Hovedutvalget har følgende tilføyelser:  
- rådmannen sørger for at samtlige barnehager (kommunale og private) inngår i kunnskapsløft Frøya 
- rådmann etablerer et system for informasjonsflyt mellom barnehage (kommunale og private) og skole, med 
fokus på tidlig innsats, språk og begrepskompetanse.” 
 
Innstilling: 
 
Rådmannen legger fram sin tilstandsrapport for oppvekstsektoren 2012 til resultat- og måldebatt uten forslag til 
vedtak. 
 
Vedlegg: 
 

1. Tilstandsrapport 2012 – oppvekst  
2. Målstruktur oppvekst 2012 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 

1. Handlingsplan for 2013-2016 Rammeområde oppvekst  
2. Virksomhetenes styringsdokumenter 

Saksopplysninger: 
 
Rådmannen legger med dette fram årets tilstandsrapport for oppvekstsektoren for kommunestyret.  
Rapporten som er et element i utviklings- og kvalitetssikringsprogrammet Kunnskapsløft Frøya, er utviklet og 
presentert for kommunestyret i lys av Opplæringslovens § 13-10 som krever at kommunen både skal ha system 
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for vurdering om kravene i lov og forskrifter blir oppfylt, og system for å følge opp resultatene fra disse 
vurderingene.  
Tilstandsrapporten er utviklet med bakgrunn både i virksomhetenes styringsdokumenter, spesielt hva gjelder 
virksomhetsanalysene og rådmannens styringsdialog, og tilgjengelige resultater for øvrig. 
Virksomhetenes styringsdokumenter legges i sin helhet rutinemessig fram for Hovedutvalg for drift to ganger for 
året, supplert med reviderte utviklingsplaner og ressursanalyse om våren, og årets virksomhetsanalyse tidlig på 
høsten.  
Rådmannens tilstandsrapport legges fram for hovedutvalget/kommunestyret etter at rådmannens styringsdialog er 
gjennomført etter intensjonene i Kunnskapsløft Frøya. 
Barnehagesektoren er ikke underlagt tilsvarende lovmessige rapporteringskrav som skolene, men tas likevel med 
i rådmannens tilstandsrapport som konsekvens av at Kunnskapsløft Frøya omfatter hele oppvekstsektoren. 
Kommunestyret og Hovedutvalg for drift forutsettes med bakgrunn i bl.a. rådmannens anbefalinger i den 
vedlagte tilstandsrapporten å gi styringssignaler for videreutvikling og kvalitetssikring i oppvekstsektoren 
gjennom å fastsette mål og gi politiske føringer. 
Rådmannen viser til Handlingsplan 2013-16 Oppvekst hva gjelder rådmannens 
budsjettrelaterte innspill for øvrig. 
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KUNNSKAPSLØFT FRØYA - TILSTANDSRAPPORT 2012 FOR 
OPPVEKSTSEKTOREN  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannen legger fram sin tilstandsrapport for oppvekstsektoren 2012 til resultat- og 
måldebatt uten forslag til vedtak. 
 
 
Vedlegg: 
 

1. Tilstandsrapport 2012 – oppvekst  
2. Målstruktur oppvekst 2012 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 

1. Handlingsplan for 2013-2016 Rammeområde oppvekst  
2. Virksomhetenes styringsdokumenter 

Saksopplysninger: 
 
Rådmannen legger med dette fram årets tilstandsrapport for oppvekstsektoren for 
kommunestyret.  
Rapporten som er et element i utviklings- og kvalitetssikringsprogrammet Kunnskapsløft 
Frøya, er utviklet og presentert for kommunestyret i lys av Opplæringslovens § 13-10 som 
krever at kommunen både skal ha system for vurdering om kravene i lov og forskrifter blir 
oppfylt, og system for å følge opp resultatene fra disse vurderingene.  
Tilstandsrapporten er utviklet med bakgrunn både i virksomhetenes styringsdokumenter, 
spesielt hva gjelder virksomhetsanalysene og rådmannens styringsdialog, og tilgjengelige 
resultater for øvrig. 
Virksomhetenes styringsdokumenter legges i sin helhet rutinemessig fram for Hovedutvalg 
for drift to ganger for året, supplert med reviderte utviklingsplaner og ressursanalyse om 
våren, og årets virksomhetsanalyse tidlig på høsten.  
Rådmannens tilstandsrapport legges fram for hovedutvalget/kommunestyret etter at 
rådmannens styringsdialog er gjennomført etter intensjonene i Kunnskapsløft Frøya. 



Barnehagesektoren er ikke underlagt tilsvarende lovmessige rapporteringskrav som skolene, 
men tas likevel med i rådmannens tilstandsrapport som konsekvens av at Kunnskapsløft 
Frøya omfatter hele oppvekstsektoren. 
Kommunestyret og Hovedutvalg for drift forutsettes med bakgrunn i bl.a. rådmannens 
anbefalinger i den vedlagte tilstandsrapporten å gi styringssignaler for videreutvikling og 
kvalitetssikring i oppvekstsektoren gjennom å fastsette mål og gi politiske føringer. 
Rådmannen viser til Handlingsplan 2013-16 Oppvekst hva gjelder rådmannens 
budsjettrelaterte innspill for øvrig. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilstandsrapport 2012 – 

oppvekst 

Innhold 

 Oversikt over gjeldende målstruktur (tabell 1) 

 Rådmannens oppsummering knyttet til mål og resultat for sektoren (tabell 2) 

 Rådmannens oppsummering om tilstanden i grunnskolen basert på virksomhetsanalyser og styringsdialog (tabell 3) 

 Skolenes egne tilstandsanalyser (tabellene 3-9) 

 Resultater med sammenligninger fra Elevundersøkelsen (tabell 10) 

 Standpunkt- og eksamenskarakterer med sammenligninger (tabell 11) 

 Resultater med sammenligninger fra Nasjonale prøver (tabell 12) 

 Grunnskolepoeng med sammenligninger (tabell 13) 

 Nøkkeltall for ressurser i grunnskolen med sammenligninger (tabell 14) 

 Rådmannens oppsummering om tilstanden i de kommunale barnehagene basert på virksomhetsanalyser og styringsdialog (tabell 15) 

 Barnehagenes egne tilstandsanalyser (tabellene 16-19) 

 Nøkkeltall for kvaliteter og ressurser i barnehagene med sammenligninger (tabell 20) 
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Tab 1  
Fokus 

KOMMUNENIVÅ VIRKSOMHETSNIVÅ 

Sektormål 2008-17 Utviklingsmål 2011-14 Utviklingsmål 2012 Delmål Indikatorer for måloppnåelse 
Fra KLF Fra kommuneplanens 

samfunnsdel (oppvekst) 
Vedtatt av HFD 
07.12.10 

Vedtatt av HFD 15.05.12 HFD har godkjent at skolene - og barnehagene - har felles delmål og indikatorer 
for måloppnåelse i 2012. Dette er et unntak fra «Kunnskapsløft Frøya gjeldende 
for 2012. 

Sk
o

le
 

Læ
ri

n
g 

 Opprettholde 

desentralisert 

skolestruktur, og 

holde på og 

rekruttere 

dyktige lærere 

 Alternative 

læringsarenaer; 

styrke skolenes 

grensesnitt mot 

nærmiljø og lokal 

næring. 

Opplæringen skal preges av 
helhet og sammenheng, være 
målrettet og tilpasset det enkelte 

barn. 
 

Elevene skal beherske 
grunnleggende ferdigheter. 
 

Øke leseferdigheten 
 

 5.trinn: Andel elever på nivå 3 er økt 
med 10% (av tidligere 5-årssnitt) 

 8.trinn: Andel elever på nivå 4 og 5 
er økt med 10% (av tidligere 5-
årssnitt) 

 

Øke regneferdigheten 
. 
 

Vurdering for læring skal 
være sentral i opplæringen. 
 

Elevene skal ha tydelige læringsmål 
i basisfagene. 
 

 

Elevene skal få trening i å sette seg 
realistiske mål og vurdere eget 
arbeid. 

 

Læ
ri

n
gs

-

m
ilj

ø
 

Barn og voksne skal møte 
hverandre med gjensidig respekt, 
og foreldre skal oppleve dialog 
med virksomheten som relevant 

Elevene skal beherske 
sosiale ferdigheter 
 

Elevene i Frøyaskolen skal ha høy 
måloppnåelse  

 

K
va

lit
e

ts
-

si
kr

in
g 

 Virksomhetene skal analysere, 
drøfte og følge opp ulike resultat 
og undersøkelser. 

Foreldrene skal være kjent med og involvert i læringsarbeidet / 
Felles årshjul for gjennomføring av brukerundersøkelser / ”Vokal” 
skal være tatt i bruk som redskap for praksisendring. 

 

B
ar

n
eh

ag
e 

Læ
ri

n
g 

 Opplæringen skal preges av 
helhet og sammenheng, være 
målrettet og tilpasset det enkelte 
barn. 
 

Barna skal beherske 
grunnleggende ferdigheter.. 

Øke basisferdigheter i forhold til 
området ”Kommunikasjon, språk 
og tekst”. 
 

80% av alle førskolebarn skal mestre 
alle punkter under områdene 
”Kommunikasjon, språk og tekst” og 
”Antall rom og form” i skjemaet 
”Registrering av førskolebarn før 
skolestart” 

Læ
ri

n
gs

-

m
ilj

ø
 

Barn og voksne skal møte 
hverandre med gjensidig respekt, 
og foreldre skal oppleve dialog 
med virksomheten som relevant 

Barna skal beherske 
grunnleggende sosiale 
ferdigheter. 
 

Øke barns medvirkning i 
hverdagsrelasjoner 

 

K
va

lit
et

s

-s
ik

ri
n

g 

Virksomhetene skal analysere, 
drøfte og følge opp ulike resultat 
og undersøkelser 

Felles årshjul for gjennomføring av brukerundersøkelser skal være 
innført. 
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Tab 2 TILSTANDSRAPPORT 2012 – RESULTATER OG ANBEFALINGER 

Se tabellene 3og 15, samt 4-9 og16-19  for rådmannens og virksomhetsledernes virksomhetsanalyser hhv. Nøkkeltall for ressurser grunnskole finnes i tab. 14 

 Resultater for Frøya kommune oppsummert Anbefalinger 

 [Resultater sammenlignet med gjennomsnitt for fylket og landet] Aktiviteter Mål- og målstruktur 

S
k
o
le

r 

Resultater ved avsluttet grunnskole 

 Resultat ved avsluttet grunnskole (grunnskolepoeng) viser at kommunen for 

2011/12 fortsatt ligger godt under gjennomsnittet, og at dette gjelder for gutter 

spesielt (tab.13) 

 Eksamens- og standpunktkarakterer understreker dette (tab 11). 

 Med unntak for muntlige eksamener viser eksamenskarakterene et lavere resultat 

enn standpunktkarakterene.(tab.11) 

Nasjonale prøver (NP) 

 Resultatet fra årets prøver er kun kjent for lesing, og her viser 9.trinn et vesentlig 

bedre resultat enn året før, mens 8.trinn viser et svakt lavere resultat men samtidig 

godt over snittet fra tidligere år. 5.trinn viser et klart lavere resultat enn i fjor og 

omtrent på nivået fra tidligere år. Årets NP for lesing viser ingen vesentlige 

forskjeller mellom gutter og jenter (tab 12). 

 Fjorårets resultater i matematikk og engelsk på ungdomstrinnet viser lavere 

resultater enn snittet for fylke/land. (tab 12). 

Elevundersøkelsen 

 Årets undersøkelse viser at elevene er stort sett litt mindre fornøyd med skolen 

enn tilsvarende for fylke/land, og da slik at elevene på 10.trinn er mindre fornøyd 

enn elevene på 7.trinn. Spesielt gjelder dette for jentene (tab 10) 

 Jenters trivsel med lærerne er vesentlig lavere på 10.trinn enn på 7.trinn.(tab 10) 

Foreldreundersøkelsen 

 Det har vært problematisk for skolene å få gjennomført foreldreundersøkelse, og 

status er derfor ukjent når det gjelder foreldreengasjement og brukertilfredshet. 

Gutter/jenter 

 Det kan se ut til at jentene med stigende alder stiller større krav til skolen enn 

guttene.  

 Skolene må fortsatt ha fokus på 

læringsstrategi, tidlig innsats og 

kvalitetsanalyse. 

 Skolene må fortsatt ha 

oppmerksomhet knyttet til tilpasset 

opplæring for alle og 

enkeltvedtaksproblematikk ved 

spesialundervisning. 

 Skolene må i 2013 ha et spesielt 

fokus på formalitetene omkring 

§9a i opplæringsloven om elevenes 

skolemiljø. 

 Skolene må ha operative og aktive 

formelle brukerorgan.  

 Den enkelte skole må ha system 

for å kunne beskrive eget ståsted i 

forhold til mål. 

 For å spare tid og ressurser, og for 

å lette informasjonstilgangen for 

miljøet utenfor virksomhetene, må 

skolens og barnehagens ledelse gis 

kompetanse til å beskrive sitt 

analysearbeid og utviklingsståsted 

på en kort og konsis måte. 

 

[Mål i kursiv er merket med stjerne i tabell 

1] 

 Utviklingsmålet om at elevene skal 

beherske grunnleggende ferdigheter bør 

videreføres 

 Utviklingsmålet om at vurdering for 

læring skal være sentralt i opplæringen 

bør videreføres i 2013. 

 Skolene bør i 2013 ha et utviklingsmål 

om økt elevtilfredshet tilsvarende 

nasjonalt snitt.  

 Skolene bør i 2013 ha utviklingsmål 

som er innrettet mot mer 

brukerengasjement. 

B
ar

n
eh

ag
er

 

Utvalgte data for beskrevet kvalitet i følge Kostra 

 Frøya har ikke full barnehagedekning i 2011, kanskje evt. i forhold til 

etterspørselsgrad. 

 Frøya har til dels mange ufaglærte barnehageansatte 

 Dersom en ser bort fra minoritetsspråklige barn, er det prosentvis færre barn i 

barnehagene på Frøya som får/har behov for et styrket tilbud sammenlignet med 

fylket/landet. 

(Se tabell 20) 

 Barnehagesektoren bør ha strategi 

for foreldresamarbeid som 

grunnlag for lokale målsettinger. 

 Barnehagene må ha operative og 

aktive formelle brukerorgan.  

 Den enkelte barnehage må ha 

system for å kunne beskrive eget 

ståsted i forhold til mål. 

 Utviklingsmålet om at barn skal 

beherske grunnleggende ferdigheter bør 

videreføres i 2013. 

 Utviklingsmålet om at barn skal 

beherske grunnleggende sosiale 

ferdigheter bør videreføres i 2013. 

 Barnehagene må fortsatt ha fokus på 

utfordringer knyttet minoritetsspråklige. 
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Tab 3 

SKOLER 

 

UTVIKLINGSMÅL TILSTANDSRAPPORT 

2011-2014 

(HFD 07.12.10) 

2012 

(HFD 15.05.12) 

Tilstanden i skolesektoren med hovedblikk på 

lokalpolitiske målsettinger 

Rådmannens anbefalinger for oppfølging 

FOKUS-

OMRÅDER 

[Skolene har i sine utviklingsplaner for 2012 valgt felles 

fokusrelaterte delmål. Se skoleskjemaene] 

Rådmannen baserer i hovedsak sin oppsummering på analyser og resultater fra Styringsdokumentet og 

høstens gjennomførte styringsdialog.  

 LÆRING 

 

Opplæringen skal 

preges av helhet og 

sammenheng, være 

målrettet og 

tilpasset det enkelte 

barn. 

 

Elevene skal beherske grunnleggende 

ferdigheter. 

[Felles delmål om å øke lese- og 

regneferdigheten.  Felles indikatorer 

for måloppnåelse] 

 Skolene melder om økt læringstrykk, og med 

analyser av status med tanke på oppfølging. 

 Skolene arbeider med veiledet lesing gjennom 

stasjonsundervisning og arbeid med fagtekster. 

 Skolene melder om oppmerksomhet knyttet til tidlig 

innsats og tilpasset opplæring for alle. 

. 

 Utviklingsmålet om at elevene skal beherske 

grunnleggende ferdigheter bør videreføres. 

 Skolene må fortsatt ha fokus på 

læringsstrategi og tidlig innsats. 

 Skolene må fortsatt ha oppmerksomhet 

knyttet til tilpasset opplæring for alle og 

enkeltvedtaks problematikk ved spes.underv. 

 Den enkelte skole må ha system for å kunne 

beskrive eget ståsted i forhold til mål. 

Vurdering for læring skal være 

sentral i opplæringen. 

[Felles delmål om at elevene skal ha 

tydelige læringsmål i basisfagene, og 

at elevene skal få trening i å sette seg 

realistiske mål og vurdere eget 

arbeid. Indikatorer mangler] 

 Skolene melder om sterkt fokus på at elevene skal 

ha tydelige læringsmål, og at elevene skal reflektere 

som grunnlag for læring skal reflektere over gen 

praksis. 

. 

 Utviklingsmålet om at vurdering for læring 

skal være sentralt i opplæringen bør 

videreføres i 2013. 

 Den enkelte skole må ha system for å kunne 

beskrive eget ståsted i forhold til mål. 

 

LÆRINGS-

MILJØ 

Barn og voksne 

skal møte hverandre 

med gjensidig 

respekt, og foreldre 

skal oppleve dialog 

med virksomheten 

som relevant 

Elevene skal beherske sosiale 

ferdigheter 

[Felles delmål om at elevene skal ha 

høy måloppnåelse. Indikatorer 

mangler] 

 Skolene melder at elevundersøkelser blir fulgt opp. 

(Se for øvrig tab 13 nedenfor) 

 

 Skolene bør i 2013 ha et utviklingsmål om 

økt elevtilfredshet tilsvarende nasjonalt snitt.  

 Den enkelte skole må ha system for å kunne 

beskrive eget ståsted i forhold til mål. 

 Skolene må i 2013 ha et spesielt fokus på 

formalitetene omkring §9a i opplæringsloven 

om elevenes skolemiljø. 

KVALITETS

- 

SIKRING / 

INTERN- 

KONTROLL 

Virksomhetene skal 

analysere, drøfte og 

følge opp ulike 

resultat og 

undersøkelser. 

Foreldrene skal være kjent med og 

involvert i læringsarbeidet. 

[Indikatorer på måloppnåelse 

mangler] 

 Det har vært problematisk for skolene å få 

gjennomført foreldreundersøkelse, og status for 

Frøyaskolen er derfor ukjent når det gjelder 

foreldreengasjement og brukertilfredshet. 

 Skolene bør i 2013 ha utviklingsmål som er 

innrettet mot mer brukerengasjement. 

 Skolene må ha aktive formelle brukerorgan.  

 For å spare tid og ressurser, og for å lette 

informasjonstilgangen for miljøet utenfor 

skolen, må skolens ledelse gis kompetanse til 

å beskrive sitt analysearbeid og 

utviklingsståsted på en kort og konsis måte. 

Felles årshjul for gjennomføring av 

brukerundersøkelser skal være innført 
 Årshjulet er på plass og vil bli innfaset i 

Kunnskapsløft Frøya. 

 

”Vokal” skal være tatt i bruk som 

redskap for praksisendring. 
 Kartleggingsprogrammet «Vokal» er tatt i bruk i 

skolene. 
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Tab 4 UTVIKLINGSMÅL TILSTANDSANALYSE 

SISTRANDA 

SKOLE 

Utviklingsplan (01.03.12) 

(felles for alle skolene i 

2012) 

Indikatorer for måloppnåelse 

(felles for alle skolene i 2012) 

Ressursanalyse 

(01.03.12) 

(folk og kompetanse) 

Virksomhetsanalyse (01.07.12) 

(Oppsummering fra styringsdialogen) 

Status måloppnåelse. 

Virksomhetsleders 

oppsummering okt/nov. 

LÆRING 

 

Øke leseferdigheten. 

 
 5.trinn: Andel elever på nivå 

3 er økt med 10% (av 

tidligere 5-årssnitt) 

 8.trinn: Andel elever på nivå 

4 og 5 er økt med 10% (av 

tidligere 5-årssnitt) 

 Endret ressursbruk 

med tanke på økt 

lese- og 

regneferdighet. 

Sette av 

undervisningstimer 

til å gjennomføre 

styrkingstiltak i 

grunnleggende 

ferdigheter. 

 Endret 

ressursbehov for 

økt lærertetthet på 

barnetrinnet i norsk 

og matematikk 

 Skolens pedagogisk plattform viser fokus på 

læring og læringstrykk, tidlig innsats og sosial 

kompetanse 

 Skolen er usikker på effekten av å utarbeide 

lokale læreplaner 

 Skolen har «ståstedsanalyse» for det enkelte barn 

til bruk bl.a. i utviklingssamtalen. 

Arbeidet er godt i gang. 

Veiledet lesing er en av 

metodene som er innført 

for 1.-4.trinn. ekstra 

ressurser inn mht tidlig 

innsats, jmf.  kommunal 

plan for tidlig innsats. 

Øke regneferdigheten.  5.trinn: Andel elever på nivå 

3 er økt med 10% (av 

tidligere 5-årssnitt) 

 8.trinn: Andel elever på nivå 

4 og 5 er økt med 10% (av 

tidligere 5-årssnitt) 

Tidkrevende. Ikke alle 

planer er ferdige. Skal 

evalueres i samarbeid med 

Hitra. Lignede arbeid er 

gjort i andre kommuner, 

for eksempel Oslo. 

Elevene skal ha tydelige 

læringsmål i basisfagene. 

 Gjelder spesielt 

småtrinnet. Skal 

videreføres også til andre 

trinn. 
Elevene skal få trening i å 

sette seg realistiske mål og 

vurdere eget arbeid. 

 

LÆRINGS-

MILJØ 

Eleven i Frøyaskolen skal ha 

høy måloppnåelse (jmf. 

komm.standard) 

  Tilstrekkelig 

kompetanse mht 

psykiske lidelser 

hos barn, må inn, et 

stadig økende prob. 

 Elevundersøkelsen følges opp, og det tas også tak 

i elevenes demokratiforståelse. 

 Elevenes motivasjon skal økes ved bl.a. alt. 

læringsarenaer og varierte undervisningsopplegg. 

 Undersøk. følges opp. 

 Naust er kommet i gang.  

Ønsker NMK Frøya, 

økonomi en utfordring. 

Har fokus på variasjon 

KVALITETS-

SIKRING / 

INTERN- 

KONTROLL 

(Som politiske føringer fra 

15.05.12) 
 Foreldrene skal være kjent 

med og involvert i 

læringsarbeidet. 

 Felles årshjul for 

gjennomføring av 

brukerundersøkelser skal 

være innført 

 ”Vokal” skal være tatt i bruk 

som redskap for 

praksisendring. 

   Skolen ønsker å bruke tid på lovpålagte ting, og 

kan derfor ikke ha for mange «baller i lufta». 

 Skolen skal gjøre noe med lav deltakelse i 

«Foreldreundersøkelsen» 

 Skolen har laget tiltaksplan for å følge opp både 

Medarbeiderundersøkelsen og sykefraværet. 

 Skolens (og kommunens) infrastruktur på IKT er 

ikke tilfredsstillende.  

 Skolen skal ha fokus på problematikken rundt 

tilpasset opplæring og spesialundervisning. 

 Bruke tid på 

læringsmiljø og fagfokus 

 Undersøkelsen gjøres i 

forb. med foreldre-

samtaler på skolen. 

 Brukes aktivt av 

virksomhetsleder 

 Må finne økonomi til 

innkjøp av flere elev pc 

 Bla. i samarb. med PPT 
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Tab 5 UTVIKLINGSMÅL TILSTANDSANALYSE 

NABEITA 

SKOLE 

Utviklingsplan (01.03.12) 

(felles for alle skolene i 2012) 

Indikatorer for måloppnåelse 

(felles for alle skolene i 2012) 

Ressursanalyse 

(01.03.12) 

(folk og kompetanse) 

Virksomhetsanalyse (01.07.12) 

(Oppsummering fra styringsdialogen) 

Status måloppnåelse. 

Virksomhetsleders 

oppsummering okt/nov. 

LÆRING 

 

Øke leseferdigheten. 

 
 5.trinn: Andel elever på nivå 

3 er økt med 10% (av 

tidligere 5-årssnitt) 

 8.trinn: Andel elever på nivå 

4 og 5 er økt med 10% (av 

tidligere 5-årssnitt) 

 Ingen endring i 

ressursbruk som 

konsekvens av 

utviklingsplanen, 

men elevtallet/lærer 

har økt. 

 Endret ressursbehov 

ved at deler av 

lønnsbudsjettet må 

settes av til vikar. 

 Skolen har et spesielt fokus på temaet 

Vurdering for læring. 

 Skolen arbeider aktivt med tilpasset 

opplæring, også innrettet mot de 

faglig dyktige elevene. 

 Skolen er opptatt av tidlig innsats. 

 Skolen har et resultatfokus. 

Et foreløpig resultat viser at 

vi ikke når mål for lesing i 

5.kl. Resultat for de andre 

klassene er tilfredsstillende.  

Skolen har sterkt fokus på 

veileda lesing både gjennom 

stasjonsundervisning og 

arbeid med fagtekster. 

Øke regneferdigheten.  5.trinn: Andel elever på nivå 

3 er økt med 10% (av 

tidligere 5-årssnitt) 

 8.trinn: Andel elever på nivå 

4 og 5 er økt med 10% (av 

tidligere 5-årssnitt) 

Resultatet av nasjonale 

prøver 2012 foreligger ikke. 

Vi vurderer at skolen ligger 

bra an. Guttene klarer seg 

også bra hos oss. 

 

Elevene skal ha tydelige læringsmål i 

basisfagene. 

  

Elevene skal få trening i å sette seg 

realistiske mål og vurdere eget arbeid. 

 Skolen er i gang med 

planlagt arbeid der 

egenvurdering har fokus 

LÆRINGS-

MILJØ 

Eleven i Frøyaskolen skal ha høy 

måloppnåelse (jmf. komm.standard) 

   Skolen har et generelt godt 

læringsmiljø dokumentert gjennom 

elevundersøkelser 

 Skolen har et mestringsfokus når det 

gjelder elevene, og nevner 

kantinearbeid, valgfag m.m. 

Skolen arbeider systematisk 

og planlegger styrking i 

forhold til tematikk i 

elevsamtaler med klart 

fokus på læringsmiljøet. 

KVALITETS

-SIKRING / 

INTERN- 

KONTROLL 

(Som politiske føringer fra 15.05.12) 

 Foreldrene skal være kjent med og 

involvert i læringsarbeidet. 

 Felles årshjul for gjennomføring av 

brukerundersøkelser skal være 

innført 

 ”Vokal” skal være tatt i bruk som 

redskap for praksisendring. 

   Skolen har tatt i bruk 

kartleggingsredskapet Vokal 

 Skolen har relativt mange elever med 

behov for spesialpedagogisk hjelp 

 Skolen har lav deltakelse når det 

gjelder brukerundersøkelse/foreldre, 

og har konkrete planer for å øke 

svarprosenten 

[Rektor har ingen 

kommentarer utover hva 

som står i kolonne til 

venstre] 
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Tab 6 UTVIKLINGSMÅL TILSTANDSANALYSE 

NORDSKAG 

SKOLE 

Utviklingsplan (01.03.12) 

(felles for alle skolene i 2012) 

Indikatorer for måloppnåelse 

(felles for alle skolene i 2012) 

Ressursanalyse 

(01.03.12) 

(folk og kompetanse) 

Virksomhetsanalyse (01.07.12) 

(Oppsummering fra styringsdialogen) 

Status måloppnåelse. 

Virksomhetsleders 

oppsummering okt/nov. 

LÆRING 

 

Øke leseferdigheten. 

 

 5.trinn: Andel elever på nivå 3 

er økt med 10% (av tidligere 5-

årssnitt) 

 8.trinn: Andel elever på nivå 4 

og 5 er økt med 10% (av 

tidligere 5-årssnitt) 

 Endret ressursbruk 

både med tanke flere 

fremmedspråklige, 

og 

vurderingsarbeidet i 

skolen. 

 Endret ressursbehov 

både hva gjelder 

voksenrollen (høyt 

læringstrykk og 

endret innhold i 

hverdagen), og 

voksentetthet 

(kvalifiserte voksne 

for språkopplæring) 

 

 Skolen kan vise til gode resultater på 

nasjonale prøver og kartleggingsprøver.  

 Alle barn får tilpasset opplæring, og 

andelen elever med spesialundervisning 

er lav. 

 Skolen sier at den er god på tilpasset 

opplæring for de svakeste elevene. 

Skolen har fokus på lesing. 

Foreldremøte om dette 

etter jul. Starter veiledet 

lesing på småtrinnet Alle 

jobber med begrepsplan. 

Konkrete tall for lesing 

foreligger ikke. 

Øke regneferdigheten.  5.trinn: Andel elever på nivå 3 

er økt med 10% (av tidligere 5-

årssnitt) 

 8.trinn: Andel elever på nivå 4 

og 5 er økt med 10% (av 

tidligere 5-årssnitt) 

Skolen jobber kontinuerlig 

med tilpasset opplæring og 

å forbedre sine sterke 

sider.  

Elevene skal ha tydelige 

læringsmål i basisfagene. 

 Læringsmål er innført på 

alle ukeplaner. 

Elevene skal få trening i å sette 

seg realistiske mål og vurdere 

eget arbeid. 

 Skolen jobber godt med 

vurderingsarbeid. 

LÆRINGS-

MILJØ 

Eleven i Frøyaskolen skal ha høy 

måloppnåelse (jmf. 

komm.standard) 

   Skolen sier at den må få mer «dreis» på 

elevrådsarbeidet. 

 Faglig veiledning ser ut til å skåre 

spesielt lavt på elevundersøkelsen, og at 

det er tatt tak i dette gjennom skolens 

vurderingsarbeid.  

Skolen har iverksatt tiltak 

for å bli bedre på 

elevrådsarbeid. 

Elevundersøkelsen vil bli 

analysert og drøftet i 

personalet.  

KVALITETS-

SIKRING / 

INTERN- 

KONTROLL 

(Som politiske føringer fra 

15.05.12) 
 Foreldrene skal være kjent med og 

involvert i læringsarbeidet. 

 Felles årshjul for gjennomføring av 

brukerundersøkelser skal være 

innført 

 ”Vokal” skal være tatt i bruk som 

redskap for praksisendring. 

   Oppvekstsenteret har tatt tak i resultatet 

av medarbeiderundersøkelsen 

 Skolen mener at deler av støtteapparatet 

har for lang saksbehandlingstid (lege, 

helsestasjon, ppt) 

 Brukerundersøkelsen ga liten respons, og 

dette skal skolen ta tak i. 

Meget gode resultater på 

medarb.undersøkelsen. 

IKT og nettilgang må 

utbedres snarest!! Dette er en 

kjent problematikk. 

Mye nytt utstyr er kjøpt inn 

uten at det har bedret 

situasjonen.Neste års 

brukerundersøkelser skal 

gjennomføres i forb. med 

kontaktmøter. 
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Tab 7 UTVIKLINGSMÅL TILSTANDSANALYSE 

DYRØY 

SKOLE 

Utviklingsplan (01.03.12) 

(felles for alle skolene i 2012) 

Indikatorer for måloppnåelse 

(felles for alle skolene i 2012) 

Ressursanalyse 

(01.03.12) 

(folk og kompetanse) 

Virksomhetsanalyse (01.07.12) 

(Oppsummering fra styringsdialogen) 

Status måloppnåelse. 

Virksomhetsleders 

oppsummering okt/nov. 

LÆRING 

 

Øke leseferdigheten. 

 
 5.trinn: Andel elever på nivå 

3 er økt med 10% (av 

tidligere 5-årssnitt) 

 8.trinn: Andel elever på nivå 

4 og 5 er økt med 10% (av 

tidligere 5-årssnitt) 

  Skolen har fokus på tilpasset opplæring, 

grunnleggende ferdigheter og sosial 

kompetanse 

 Skolen registrer dårligere resultat på nasjonale 

prøver enn tidligere, men at en slik svingning 

ikke er unaturlig ved en liten skole med få 

barn 

Resultat fra nasjonale 

prøver ikke kommet. 

Tiltak fra Tidlig innsats tatt 

i bruk. Både ressurs og 

materiell. 

Øke regneferdigheten.  5.trinn: Andel elever på nivå 

3 er økt med 10% (av 

tidligere 5-årssnitt) 

 8.trinn: Andel elever på nivå 

4 og 5 er økt med 10% (av 

tidligere 5-årssnitt) 

Restultat fra nasjonale 

prøver ikke kommet. 

Tiltak fra tidlig innsats tatt i 

bruk. Både ressurs og 

materiell. 

Elevene skal ha tydelige 

læringsmål i basisfagene. 

 Det jobbes tett opp mot 

enkeltelever daglig hvor 

dette blir gjort. 

Elevene skal få trening i å 

sette seg realistiske mål og 

vurdere eget arbeid. 

 Det jobbes tett opp mot 

enkeltelever daglig hvor 

dette blir gjort. 

LÆRINGS-

MILJØ 

Eleven i Frøyaskolen skal ha 

høy måloppnåelse (jmf. 

komm.standard) 

   Skolen mener at skolebarna er blitt mer 

egenrådige, og setter inn relevante tiltak. 

 Skolen må ha et spesielt fokus på §9a i 

Opplæringsloven om skolemiljøet til elevene 

og håndtering av bl.a. uønsket atferd. 

Tett samarbeid med elever 

og foreldre for å løse samt 

forebygge uønsket adferd. 

KVALITETS

-SIKRING / 

INTERN- 

KONTROLL 

(Som politiske føringer fra 

15.05.12) 
 Foreldrene skal være kjent med 

og involvert i læringsarbeidet. 

 Felles årshjul for 

gjennomføring av 

brukerundersøkelser skal være 

innført 

 ”Vokal” skal være tatt i bruk 

som redskap for 

praksisendring. 

   Skolen har prosentvis mange barn med 

spesialundervisning, men registrer likevel at 

lærere ved mottakerskolen mener at enda flere 

barn skulle ha vært oppmeldt. Skolen må ha 

fokus på problemstillingene rundt tilpasset 

opplæring og spesialundervisning. 

 Skolen må finne gode rutiner for innhenting 

av data om brukertilfredshet. 

 Skolen savner tilstrekkelig IKT-support 

SU og FAU er aktivert. 

Opplæring i vokal og visma 

er gjennomført. 

Lav tilstedeværelse av 

virksomhetsleder. 
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Tab 8 UTVIKLINGSMÅL TILSTANDSANALYSE 

MAUSUND 

SKOLE 

Utviklingsplan (01.03.12) 

(felles for alle skolene i 

2012) 

Indikatorer for måloppnåelse 

(felles for alle skolene i 2012) 

Ressursanalyse (01.03.12) 

(folk og kompetanse) 

Virksomhetsanalyse (01.07.12) 

(Oppsummering fra styringsdialogen) 

Status måloppnåelse. 

Virksomhetsleders 

oppsummering okt/nov. 

LÆRING 

 

Øke leseferdigheten. 

 
 5.trinn: Andel elever på nivå 

3 er økt med 10% (av 

tidligere 5-årssnitt) 

 8.trinn: Andel elever på nivå 

4 og 5 er økt med 10% (av 

tidligere 5-årssnitt) 

 Endret ressursbruk med 

tanke på økt lese- og 

regneferdighet realisert 

gjennom styrkingstiltak i 

grunnleggende 

ferdigheter. 

 Endret ressursbruk i 

forhold 

spesialundervisning 

 Økt ressursbehov med 

tanke på økt lærertetthet 

på barnetrinnet i norsk 

og matematikk. 

 Skolen vil sette økt læringstrykk på 

mellomtrinnet siden resultatene - målt 

over 5 år - ikke er som forventet. Skolen 

vil som konsekvens også ha et sterkt fokus 

på basisfagene på småskoletrinnet. 

 Skolen har aktive rutiner for oppfølging av 

elevenes ståsted (årshjul). 

 Skolen vil fremdeles ha fokus på tilpasset 

opplæring, og nå med spesiell tanke på de 

sterke elevene. 

 Skolen har ingen flerkulturell 

problematikk  

 Skolen har lite fagmiljø, og har som 

konsekvens et sterkt behov for samarbeid 

med kolleger ved andre skoler. 

Resultat av nasjonale prøver 

og carlsten foreligger ikke 

enda. 

Aktiv refleksjon over egen 

og skolens praksis foregår 

fortløpende. 

Øke regneferdigheten.  5.trinn: Andel elever på nivå 

3 er økt med 10% (av 

tidligere 5-årssnitt) 

 8.trinn: Andel elever på nivå 

4 og 5 er økt med 10% (av 

tidligere 5-årssnitt) 

Resultat av nasjonale prøver 

foreligger ikke. 

Refleksjon over egen og 

skolens praksis foregår 

fortløpende. 

Elevene skal ha tydelige 

læringsmål i basisfagene. 

 Alle elever har det på 

ukeplanen. 

Elevene skal få trening i å 

sette seg realistiske mål og 

vurdere eget arbeid. 

 Ligger inne på ukeplanen 1-

7 trinn. 

LÆRINGS-

MILJØ 

Eleven i Frøyaskolen skal 

ha høy måloppnåelse (jmf. 

komm.standard) 

   Skolen mener å være god på klasseledelse, 

og på å være tydelige voksne. 

 Elevundersøkelsen viser stort sett greie 

tilbakemeldinger. 

Er som under 

styringsdialogen.  

Er stadig på jakt etter 

forbedringer. 

KVALITETS-

SIKRING / 

INTERN- 

KONTROLL 

(Som politiske føringer fra 

15.05.12) 

 Foreldrene skal være 

kjent med og involvert i 

læringsarbeidet. 

 Felles årshjul for 

gjennomføring av 

brukerundersøkelser 

skal være innført 

 ”Vokal” skal være tatt i 

bruk som redskap for 

praksisendring. 

   Foreldreundersøkelsen har meget god 

respons. 

 Lærerundersøkelsen gir positive 

tilbakemeldinger 

 Sykefraværet er meget lavt 

 Skolen har intensjon om å aktivisere 

brukerorganene SU og FAU så tidlig på 

høsten som mulig. 

 

SU og FAU er nå aktivisert. 

Vokal brukes aktivt. 

Årshjulet som inkluderer 

brukerundersøkelsene 

brukes aktivt. 
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Tab 9 UTVIKLINGSMÅL TILSTANDSANALYSE 

SØRBURØY 

SKOLE 

Utviklingsplan (01.03.12) 

(felles for alle skolene i 

2012) 

Indikatorer for måloppnåelse 

(felles for alle skolene i 2012) 

Ressursanalyse (01.03.12) 

(folk og kompetanse) 

Virksomhetsanalyse (01.07.12) 

(Oppsummering fra styringsdialogen) 

Status måloppnåelse. 

Virksomhetsleders 

oppsummering okt/nov. 

LÆRING 

 

Øke leseferdigheten. 

 
 5.trinn: Andel elever på nivå 

3 er økt med 10% (av 

tidligere 5-årssnitt) 

 8.trinn: Andel elever på nivå 

4 og 5 er økt med 10% (av 

tidligere 5-årssnitt) 

 Endret ressursbruk 

gjennom total omlegging 

av dagsrutine, timeplan 

og arbeidsplansystem. 

 Endret ressursbruk som 

konsekvens av økt 

stillingsramme i 2012 

 Endret ressursbehov 

gjennom å gå over til 

kjernetid med to-

lærersystem. 

 Endret ressursbehov 

knyttet til et 

ungdomsskoletilbud med 

faglig tilpasning, 

språklig assistanse og 

tilbud om valgfag. 

 Ny organisering med bl.a. læringsøkter i 

stedet for undervisningstimer har gitt 

høyere læringstrykk og bedre tilpasset 

opplæring. 

 Skolen har gode læringsresultat, og da 

spesielt når det gjelder lesing. 

Hovedfokuset er nå innrettet mot 

matematikk og engelsk. 

Gode resultater på nasjonal 

prøve i lesing. 

Fokus på veileda lesing i 

fag, studieteknikk for 

forberedelse, digital lesestue 

og begrepslæring. 

Øke regneferdigheten.  5.trinn: Andel elever på nivå 

3 er økt med 10% (av 

tidligere 5-årssnitt) 

 8.trinn: Andel elever på nivå 

4 og 5 er økt med 10% (av 

tidligere 5-årssnitt) 

Har styrket lærertimetallet i 

matematikk for de minste. 

Mer vekt på muntlig og 

begrepslæring i regning. 

Har kjøpt inn mye materiell 

gjennom tidlig innsats. 

Elevene skal ha tydelige 

læringsmål i basisfagene. 

 Har innført individuelle 

fokusmål og arbeidsmål. 

Elevene skal få trening i å 

sette seg realistiske mål og 

vurdere eget arbeid. 

 Mestringsbeskrivelse for 

egenvurdering er laget. 

Ukentlige samtaler med 

måldiskusjoner. 

LÆRINGS-

MILJØ 

Eleven i Frøyaskolen skal ha 

høy måloppnåelse (jmf. 

komm.standard) 

   Skolen har fått på plass et positivt sosialt 

miljø for oppvekst på Sørburøy 

 Elevene gir skolen gode tilbakemeldinger 

når det gjelder læringsmiljøet 

Har utarbeidet sett med 

forventninger til elevene. 

Har kjøreregler for 

kommunikasjon sentralt i 

klasserommet. Brukes. 

KVALITETS-

SIKRING / 

INTERN- 

KONTROLL 

(Som politiske føringer fra 

15.05.12) 
 Foreldrene skal være kjent 

med og involvert i 

læringsarbeidet. 

 Felles årshjul for 

gjennomføring av 

brukerundersøkelser skal 

være innført 

 ”Vokal” skal være tatt i bruk 

som redskap for 

praksisendring. 

   Skolen har pga av sin størrelse problemer med 

å få relevante data fra Bruker- og 

Medarbeiderundersøkelser, og har tatt tak i 

dette. 

 Skolen har spesielt lavt sykefravær 

 Skolen etterlyser bl.a. et koordinerende ledd for 

skolesaker på eiernivå, og bedre rutiner for 

tekniske tjenester. 

 Virksomhetsleder vil ha større fokus på 

enkeltvedtaksproblematikken. 

 

Arbeider i SU med 

undersøkelsene. Nettversjonen 

av undersøkelsene går etter 

årshjulet. 

Foreldre er mer inne i daglige 

læringsprosesser gjennom nytt 

arbeidsplansystem. 

Vokal er i bruk ved samtaler og 

evaluering. 
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Tab 10 ELEVUNDERSØKELSEN  SKOLER - FRØYA 

Resultat 2011/2012 Sammenligninger Oppsummering 

Vurderingsområder 

**) 

7 trinn 10.trinn 7.trinn 10.trinn 

 

Undersøkelsen for 2011/12 gir i hovedtrekk bl.a. 

slike tilbakemelding fra elevene på Frøya 

Sosial trivsel 4,3 4,2 *) men gutter litt lavere *) Samtlige data er hentet fra Skoleporten 

(Utdanningsdirektoratet). 

 

 Elevene er stort sett litt mindre fornøyd med 

skolen enn tilsvarende for fylke/land 

 Elevene på 10.trinn er stort sett mindre 

fornøyd enn elevene på 7.trinn, og spesielt 

gjelder dette for jentene. 

 Jenters trivsel med lærerne synker fra høye 

4,5 på 7.trinn til lave 3,3 på 10.trinn. Gutters 

tilsvarende data er hhv. 4,1 og 3,5. 

Trivsel med 

lærerne 

4,3 3,4 Litt bedre enn snitt fylke/land, og 

spesielt hva gjelder jenter 

Lavere enn fylket/landet, spesielt hva 

gjelder jenter. 

Mestring 3,7 3,7 Litt lavere enn snitt fylke/land *) bortsett fra gutter som scorer litt 

lavere 

Faglig utfordring 3,8 4,1 Lavere enn snitt fylke/land, og 

spesielt hva gjelder gutter 

*) 

Elevdemokrati 3,7 3,1 *) *) men lavt 

Fysisk 

læringsmiljø 

3,6 2,6 Over gjennomsnittlig fornøyd *) men lavt 

Mobbing på skolen  1,3 1,4 *) *) 

Motivasjon 4,2 3,5 *) Lavere snitt enn fylket/landet 

Faglig veiledning 3,5 3,2 *) *) gutter er bedre fornøyd, jenter ikke 

Medbestemmelse - 2,0 [ingen undersøkelse] Lavere enn fylket/landet, spesielt hva 

gjelder jenter. 

Karriereveiledning - 3,6 ---«--- *) gutter er bedre fornøyd, jenter ikke 

*) = Som gjennomsnitt for fylket og landet. **) Skala: 1-5, hvor høy verdi viser mest positivt resultat. Unntak for mobbing der lav verdi viser liten forekomst av mobbing. 
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Tab 11 STANDPUNKTKARAKTERER SKOLER FRØYA  

EKSAMENSKARAKTERER (i kursiv) 

Resultat 2011/2012 Standpunktkarakterer: 

Sammenligninger med fylket/land / Sammenligninger for perioden 

2007/12. 

Oppsummering 

Vurderingsområder  Frøya Gutter Jenter Oversikten for 2011/12 gir i hovedtrekk et slikt 

resultatmessig situasjonsbilde 

Engelsk skriftlig 3,5 

3,2 

2,8 4,0 

3,6 

Lavere snitt enn fylket/landet (3,9), der guttene trekker ned 

/Ingen vesentlig endringer for Frøya over tid. 

Samtlige data er hentet fra Skoleporten 

(Utdanningsdirektoratet). 

 

 Elevene fra Frøya får i snitt dårligere 

standpunktkarakterer enn tilsvarende for 

fylket/landet, spesielt gjelder dette for 

matematikk og norsk. 

 Med unntak for engelsk og muntlige fag, viser 

2011/2012 stort sett nedgang i forhold til 

tidligere år hva gjelder standpunktkarakterer. 

 Jentene får til dels vesentlig bedre karakterer 

enn guttene. 

 Med unntak for muntlig eksamener, viser 

eksamensresultatene lavere karakter enn 

standpunktkarakteren. 

Engelsk muntlig 4,0 

4,0 

3,4 4,4 Lavere snitt enn fylket/landet (4,1), der guttene trekker ned / 

Bedring siden 2010/11 (3,7). 

Matematikk  

(skriftlig) 

2,6 

2,1 

2,2 

1,9 

2,8 

2,3 

Vesentlig lavere snitt enn fylket/landet (3,5)/ Dårligste resultat 

i perioden. Beste resultat i perioden 3,3 

Norsk hovedmål 2,9 

2,8 

2,3 3,4 

3,0 

Vesentlig lavere snitt enn fylket/landet (3,9) / Dårligste resultat 

i perioden. 

Norsk sidemål 3,1 

2,3 

2,4 3,7 

2,5 

Lavere snitt enn fylket/landet (3,7), der guttene trekker ned/ 

Dårligste resultat i perioden. 

Norsk muntlig 3,3 

4,5 

2,8 3,6 Vesentlig lavere snitt enn fylket/landet (4,1) / Dårligste resultat 

i perioden 

Naturfag 3,4 

4,3 

2,8 3,8 Lavere snitt enn fylket/landet (4,0) / Omtrent som snitt for 

perioden 

RLE 3,2 

4,2 

2,4 3,7 

 

Vesentlig lavere snitt enn fylket/landet (4,0) / Omtrent som 

snitt for perioden 

Samfunnsfag 3,7 

3,5 

3,4 3,9 Lavere snitt enn fylket/landet (4,0) / Omtrent som snitt for 

perioden 
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Tab 12 NASJONALE PRØVER FRØYA 2011/12 

[Tilgjengelige resultater 2012/13 i kursiv) 

Resultat 2012/2013 

Resultat 2011/2012 (under) 

Sammenligninger:  

Nasjonalt snitt 2012/13 / Nasjonalt snitt 2011/12 / Snitt 

for Frøya i perioden 2008/10 (nasjonalt snitt) 

Oppsummering: 

Oversikten gir i hovedtrekk et slikt resultatmessig situasjonsbilde 

Vurderingsområder  Frøya Gutter Jenter  

Engelsk 5 

 

*) 

*) 

*) 

*) 

*) 

*) 

Nasjonalt: ikke tilgjengelig / Nasjonalt: ikke tilgjengelig/ 

Snitt Frøya 2008/10 (begge kjønn): 1,8 (2,0) 

Samtlige data er hentet fra Skoleporten (Utdanningsdirektoratet). 

5.trinn 

 Årets nasjonale prøver (NP) i lesing viser et klart lavere resultat 

enn i fjor, men omtrent som snittet for perioden 2008-10. 

 Fjorårets resultater i regning er på landsgjennomsnitt og 

vesentlig bedre enn snittet for perioden 2008/10 (Frøya). 

8.trinn  

 Årets nasjonale prøver i lesing viser svakt lavere resultat enn i 

fjor, men godt over snittet for perioden 2008-10 (Frøya). 

 Fjorårets resultat i regning er noe under landsgjennomsnittet, 

men vesentlig bedre enn året før. 

 Fjorårets resultat i engelsk ligger godt under 

landsgjennomsnittet, men bedre enn eget snitt for 2008/10. 

9.trinn  

 Årets nasjonale prøver i lesing viser et vesentlig bedre resultat 

enn i fjor og ikke langt fra landsgjennomsnittet.  Resultatet er 

også betraktelig bedre enn i fjor og tidligere år. 

 Fjorårets resultat i regning ligger godt under 

landsgjennomsnittet, men på høyde med året før (2009/10) 

Engelsk 8 

 

*) 

2,7 

*) 

2,8 

*) 

2,5 

Nasjonalt: ikke tilgjengelig / Nasjonalt: 3,0-3,0-3,1/ Snitt 

Frøya 2008/10 (begge kjønn): 2,4 (3,0) 

Engelsk 9 

 

*) 

*) 

*) 

*) 

*) 

*) 

Ingen data tilgjengelig 

Lesing 5 1,7 

2,1 

1,8 

2,1 

1,6 

2,1 

Nasjonalt: 2,0-1,9-2,0 / Nasjonalt: 2,0-2,0-2,1/ Snitt 

Frøya 2008/10 (begge kjønn): 1,8 (2,0) 

Lesing 8 2,9 

3,0 

2,8 

3,1 

2,9 

3,0 

Nasjonalt: 3,1-2,9-3,2 / Nasjonalt: 3,1-3,0-3,3/ Snitt 

Frøya 2008/10 (begge kjønn): 2,6 (3,1) 

Lesing 9 3,4 

3,0 

3,4 

2,6 

3,4 

3,3 

Nasjonalt: 3,5-3,3-3,6 / Nasjonalt: 3,5-3,3-3,7/ Snitt 

Frøya 2008/10 (begge kjønn): 2,9 (3,5) 

Regning 5 

 

*) 

2,0 

*) 

2,1 

*) 

1,9 

Nasjonalt: ikke tilgjengelig / Nasjonalt: 2,0-2,0-1,9 / 

Snitt Frøya 2008/10 (begge kjønn): 1,8 (2,0) 

Regning 8 

 

*) 

2,9 

*) 

3,1 

*) 

2,8 

Nasjonalt: ikke tilgjengelig / Nasjonalt: 3,1-3,2-3,1/ 

Frøya 2009/10 (begge kjønn): 2,7 (3,1) 

Regning 9 

 

*) 

2,8 

*) 

2,7 

*) 

2,9 

Nasjonalt: ikke tilgjengelig / Nasjonalt: 3,4-3,5-3,3 / 

Frøya 2009/10 (begge kjønn): 2,8 (3,4) 

*) Data ikke tilgjengelig 
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Tab 13 GRUNNSKOLEPOENG 2011-12 

Med sammenligninger for fylket/landet – kjønn – perioden 2008/11 

2011-12 2007/08 2008/09 2009/2010 2010/11 Oppsummering: 

Oversikten gir i hovedtrekk et slikt situasjonsbilde 

Vurderingsområder  Frøya Gutter Jenter  

Frøya 34,9 29,4 38,7 37,1 36,5 37,7 34,6  Resultatene for Frøya ligger under gjennomsnittet for fylket og 

landet, noe som har vært tilfellet i hele perioden. 

 De to siste årene 2010/11 og 2011/12 viser for Frøyas 

vedkommende en betydelig avstand til gjennomsnittet for 

sammenligning. 

 Guttene scorer overalt lavere enn jentene, spesielt gjelder dette 

for Frøya kommune. 

Sør-Trøndelag 39,8 37,7 42,0 39,3 39,5 39,7 39,7 

Norge 40,0 38,0 42.0 39,7 39,5 39,9 39,9 

 

Datafangsten er hentet fra Utdanningsdirektoratet som gir følgene informasjon og forklaring (bl.a): 

 

Grunnskolepoeng regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet, legges sammen og deles på antall karakterer slik at en får et gjennomsnitt. Deretter ganges 

gjennomsnittet med 10 (..) 

Standpunktkarakterer og eksamensresultater inngår i elevenes sluttvurdering og skal gi informasjon om elevenes kompetanse ved avslutningen av grunnopplæringen. (..) 

Gjennomsnittskarakterer for et fylke eller for landet endrer seg lite fra år til år. Gjennomsnittskarakterer for en skole eller en kommune kan derimot endre seg mye fra år til år. Dette er 

fordi gjennomsnittskarakteren i større grad vil påvirkes av enkeltelevers resultat når det er få elever på en skole eller i en kommune. (..) 
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Tab 14 NØKKELTALL SKOLER – SAMMENLIGNINGER 2011/12 

[Data fra 2010/11  i kursiv under] 

  Forklaringer Rådmannens oppsummering 

Vurderingsområder  Frøya Fylket Landet  

Årsverk 

undervisningspers. 

59,8 

69,5 

  Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. 

Summen inkluderer beregnede årsverk til undervisning og 

beregnede årsverk til annet enn undervisning. 

Å sammenligne ressurssituasjonen bør gjøres med stor 

varsomhet siden ressurssituasjonen påvirkes av ulike 

forhold som skolestruktur og kommunestørrelse. 

Samtlige data er hentet fra Skoleporten 

(Utdanningsdirektoratet) med unntak av siste rad som er 

hentet fra KOSTRA) 

Med ovennevnte forbehold kan dataene rent matematisk 

bl.a. leses slik: 

 Frøya har hatt en til dels stor ressursreduksjon fra 

2010/11 til 2011/12. 

 Frøya har flere årsverk til undervisning i forhold til 

elevtallet enn gjennomsnitt for fylket og landet, og 

dermed noe mindre størrelse på undervisningsgruppene. 

 Antall undervisningstimer per elev viser at Frøya bruker 

mer enn gjennomsnittet (fylket/landet) til 

spesialundervisning og/eller fremmedspråklige elever. 

Hva gjelder spesialundervisning, bekreftes dette av egen 

oversikt i nest siste rad. 

 Frøya nærmer seg snitt for fylket og landet når det 

gjelder lærere med godkjent utdanning. 

 Frøya er stort sett en gjennomsnittskommune når det 

gjelder assistentbruk 

 

Antall elever per 

årsverk til 

undervisning 

11,5 

9,1 

12,6 

12,7 

12,1 

12,7 

Indikatoren baserer seg på antall årsverk til undervisning og 

årsverk til annet enn undervisning. Indikatoren sier litt om 

skolens tilgjengelig personalressurser, men ikke om størrelsen på 

undervisningsgruppene. 

 

Antall elever per 

assistentårsverk i 

undervisningen 

71,2 

90,2 

78,8 

92,2 

72,2 

73,1 

 

Lærertetthet 1.-7.trinn 11,6 

9,2 

13,5 

13,5 

12,9 

13,0 

Indikatoren gir informasjon om størrelsen på 

undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til 

spesialundervisning og timer til særskilt norskopplæring for 

språklige minoriteter. 

 

Lærertetthet 8.-10.trinn 15,1 

12,0 

14,7 

14,9 

14,4 

14,3 

Lærertetthet i ordinær 

undervisning 

15,3 

12,0 

16,9 

16,9 

16,9 

16,9 

Indikatoren inkluderer her ikke timer til spesialundervisning og 

timer til særskilt norskopplæring for språklige minoriteter. 

Andel årstimer gitt av 

personale med 

godkjent utdanning 

95 % 

86 % 

98 % 

98 % 

96 % 

96 % 

 

Undervisningstimer 

totalt per elev 

62 

78 

57 

56 

59 

58 

Indikatoren viser totalsum for antall undervisningstimer per elev. 

I denne indikatoren inngår bl.a. følgende delskåre:  

- ordinære undervisningstimer per elev  
- undervisningstimer til spesialundervisning per elev 
- undervisningstimer til språkopplæring per elev 

Andel elever med 

spesialundervisning 

(2011 og 2010) 

11,9 % 

10,9 % 

8,1 % 

7,7 % 

8,6 % 

8,2 % 

Indikatoren kan kanskje si noe om graden av tilpasset opplæring 
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Tab 15 

BARNEHAGER 

UTVIKLINGSMÅL TILSTANDSRAPPORT 

2011-2014 

(HFD 07.12.10) 

2012 

(HFD 15.05.12) 

Tilstanden i barnehagesektoren med hovedblikk på 

lokalpolitiske målsettinger 

Rådmannens anbefalinger for oppfølging 

FOKUS- 

OMRÅDER 

[Barnehagene har i sine utviklingsplaner for 2012 valgt 

felles fokusrelaterte delmål. Se barnehageskjemaene] 

Rådmannen baserer i hovedsak sin oppsummering på analyser og resultater fra Styringsdokumentet og 

høstens gjennomførte styringsdialog.  

 LÆRING 

 

Opplæringen skal 

preges av helhet 

og sammenheng, 

være målrettet og 

tilpasset det 

enkelte barn. 

 

Barna skal beherske grunnleggende 

ferdigheter. 

[Felles delmål om å øke 

basisferdighetene i forhold til 

området «Kommunikasjon, språk 

og tekst». Felles indikatorer for 

måloppnåelse].  

 Barnehagene har et pedagogisk fokus som handler 

om å se det enkelte barn og å legge til rette for 

individuelt tilpasset utvikling og læring. 

 Barnehagene har et skoleforberedende fokus på 

språkutvikling og forberedende skriveopplæring. 

 

 Utviklingsmålet om at barn skal 

beherske grunnleggende ferdigheter bør 

videreføres i 2013. 

 Barnehagene må fortsatt ha fokus på 

utfordringer knyttet til et økende antall 

minoritetsspråklige. 

 Den enkelte barnehage må ha system 

for å kunne beskrive eget ståsted i 

forhold til mål. 

LÆRINGS-

MILJØ 

Barn og voksne 

skal møte 

hverandre med 

gjensidig respekt, 

og foreldre skal 

oppleve dialog 

med virksomheten 

som relevant 

Barna skal beherske grunnleggende 

sosiale ferdigheter. 

[Felles målsetting om å øke barns 

medvirkning i hverdagssituasjoner. 

Indikatorer for måloppnåelse 

mangler] 

 Barnehagene har fokus både på samspillet med 

foreldrene, og på barnas sosialiseringsprosess. 

 Barnehagene melder om fysiske utfordringer både 

ute og inne. 

 

 Utviklingsmålet om at barn skal 

beherske grunnleggende sosiale 

ferdigheter bør videreføres i 2013. 

 Barnehagesektoren bør ha strategi for 

foreldresamarbeid som grunnlag for 

lokale målsettinger. 

 Den enkelte barnehage må ha system 

for å kunne beskrive eget ståsted i 

forhold til mål. 

KVALITETS- 

SIKRING / 

INTERN- 

KONTROLL 

Virksomhetene 

skal analysere, 

drøfte og følge 

opp ulike resultat 

og undersøkelser 

Felles årshjul for gjennomføring av 

brukerundersøkelser skal være 

innført. 

[Indikatorer for måloppnåelse 

mangler] 

 

 Barnehagene analyserer og følger opp resultater og 

undersøkelser gjennom Styringsdokumentet og 

styringsdialogen. 

 Barnehagene vurderes å ha et kvalitativt godt tilbud 

til brukerne. 

 Barnehager i oppvekstsentrene nyttiggjør seg 

pedagogiske gevinster i et samspill med skolen. 

 Årshjulet er på plass og vil bli innfaset i 

Kunnskapsløft Frøya. 

 

 Barnehagene må ha aktive formelle 

brukerorgan.  

 For å spare tid og ressurser, og for å 

lette informasjonstilgangen for miljøet 

utenfor barnehagen, må barnehagens 

ledelse gis kompetanse til å beskrive sitt 

analysearbeid og utviklingsståsted på en 

kort og konsis måte. 
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Tab 16 UTVIKLINGSMÅL  TILSTANDSANALYSE 

NESSET 

BARNEHAGE 

Utviklingsplan 

(01.03.12) 

(felles for barne-

hagene  i 2012) 

Indikatorer for 

måloppnåelse 

(felles for barnehagene 

i 2012) 

Ressursanalyse (01.03.12) 

(folk og kompetanse) 

Virksomhetsanalyse (01.07.12) 

(Oppsummeringer fra styringsdialogen) 

Status måloppnåelse 

Virksomhetsleders 

oppsummering okt/nov-12 

LÆRING 

 

Øke basisferdigheter 

i forhold til området 

”Kommunikasjon, 

språk og tekst”. 

 

80% av alle 

førskolebarn skal 

mestre alle punkter 

under områdene 

”Kommunikasjon, 

språk og tekst” og 

”Antall rom og form” i 

skjemaet ”Registrering 

av førskolebarn før 

skolestart” 

 Avsatt økonomi til 

vikarressurs fra 

fastlønnspost / senket 

normalbemanningen for 

å gjennomføre daglig 

drift ved sykdom. 

 Har behov for 

vikarressurs for å 

ivareta barns utviklings- 

og læringsprogresjon 

 Barnehagen har et tydelig skoleforberedende fokus 

i sitt arbeid. 

 Barnehagen praktiserer en individuell tilrettelagt 

mestringspedagogikk, og med et tydelig fokus på 

sosial kompetanse. 

 Pedagogiske ledere skal få større ansvar for 

pedagogisk utviklingsarbeid. 

 

Vi har nå revidert skjemaet 

”Reg. av førsk.barn” og gitt 

dette nytt navn: 

”Dokumentasjon av 

basisferdigheter”. Utsendt 

alle barnehager og utdelt på 

alle avdelinger. Utregn. vil 

skje i mai. 

LÆRINGS-

MILJØ 

Øke barns 

medvirkning i 

hverdagsrelasjoner 

  Barnehagen har et tydelig fokus på samspillet med 

foresatte som skal møtes både med raushet og med 

en serviceinnstilling. 

 Barnehagen har fysiske utfordringer både inne og 

ute. 

Jobber mye med 

mestringsfølelse og at barn 

skal være mer selvhjulpne i 

hverdagen.  

KVALITETS- 

SIKRING / 

INTERN- 

KONTROLL 

(Som politiske 

føringer fra 15.05.12) 

Felles årshjul for 

gjennomføring av 

brukerundersøkelser 

skal være innført 

  En undersøkelse fra i vår viser stor 

brukertilfredshet basert på et godt frammøte (67%) 

 Ansatte synes godt fornøyd med 

arbeidsbetingelsene med unntak hva gjelder 

fysiske arbeidsforhold. 

 Sykefraværet i 2012 er vesentlig høyere enn året 

før, men at dette ikke skyldes det psykososiale 

miljøet (herunder HMS) 

 Barnehagen har fokus på «Tidlig innsats», men har 

utfordringer knyttet til mangel på folk. 

Bruk av mange nye vikarer 

er utfordrende. Føler vi har 

litt lite tid til refleksjoner og 

utvikling når vi sliter med å 

få hverdagene til å henge 

sammen. Vi gjør vårt beste 

med både den tiden og de 

ressurser vi har. Jobber med 

å kunne gi personalet påfyll 

og energi for å holde ut i en 

hektisk høst. 
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Tab 17 UTVIKLINGSMÅL  TILSTANDSANALYSE 

HAMARVIK 

BARNEHAGE 

Utviklingsplan 

(01.03.12) 

(felles for alle 

skolene i 2012) 

Indikatorer for måloppnåelse 

(felles for alle skolene i 2012) 

Ressursanalyse 

(01.03.12) 

(folk og kompetanse) 

Virksomhetsanalyse (01.07.12) 

(Oppsummeringer fra styringsdialogen) 

Status måloppnåelse 

Virksomhetsleders oppsummering 

okt/nov-12 

LÆRING 

 

Øke basisferdigheter 

i forhold til området 

”Kommunikasjon, 

språk og tekst”. 

 

80% av alle førskolebarn skal 

mestre alle punkter under 

områdene ”Kommunikasjon, 

språk og tekst” og ”Antall rom 

og form” i skjemaet 

”Registrering av førskolebarn 

før skolestart” 

 Behov for endret 

ressursbruk knyttet 

til større satsning på 

språkutviklingsarbei

det. 

 Endret ressursbehov 

knyttet til vikarer. 

Trenger voksne til å 

utføre arbeidet, slik 

at det blir 

kontinuitet. 

 Barnehagen har satt ekstra fokus på 

språkutvikling og forberedende 

skriveopplæring. 

 Barnehagen har opplegg for månedlig 

begrepsforståelse, tilsvarende Nordskag 

barnehage. 

Vi har sterkt fokus på språkarbeid i 

barnehagen. Arbeidet kan være noe 

skjørt i en situasjon med stort 

fravær. 

Vi skal over tid registrere 

basiskompetanse hos barna, men 

det er for tidlig nå. 

LÆRINGS-

MILJØ 

Øke barns 

medvirkning i 

hverdagsrelasjoner 

  Ansatte har blikk for det enkelte barn, og 

møter barnet der det er. Alle barn skal 

både skal bli sett, og oppleve mestring i 

hverdagen. Det er satt fokus på gutters 

utfordringer. 

 Ansatte fører rutinemessig notater med 

tanke på refleksjon for forbedring. 

 Barnehagen har utfordringer knyttet til 

kontakten med foreldrene , voksenrollen 

og «tilstedeværelse» i øyeblikket, og 

jobber med å få engasjerte foreldre. 

Vi har stort fokus på barns 

medvirkning og vår voksnes rolle i 

forhold til å følge opp barn. Vi 

mener selv at vi er gode på dette. 

Vi vil ha voksne som er reflektert i 

sitt arbeid og som har kompetanse i 

arbeid med barna. Derfor har vi 

prioritert det som et viktig 

utviklingsarbeid i barnehagen vår. 

 

KVALITETS- 

SIKRING / 

INTERN- 

KONTROLL 

(Som politiske 

føringer fra 15.05.12) 

Felles årshjul for 

gjennomføring av 

brukerundersøkelser 

skal være innført 

  Brukerundersøkelsen viser at barnehagen 

kan ha kommunikasjonsutfordringer med 

foreldrene når det gjelder barnehagens 

læringsstrategi. 

 Med unntak for fysiske arbeidsforhold, er 

ansatte stort sett fornøyd med arbeid og 

arbeidsvilkår. 

 Høyt sykefravær (som nå er på vei ned) 

skyldes bl.a. langtidssykdom og de 

fysiske arbeidsforholdene. 

 Virksomhetsleder savner tettere kontakt 

med barnehageeier. 

Brukerundersøkelsen gir oss en 

pekepinn om å forbedre 

informasjon og læringsbegrepet i 

barnehagen i forhold til 

foreldregruppa.  

Sykefraværet  er godt betraktelig 

ned, men ikke på et  nivå under 

6,3% Virksomhetsleder ser  positivt 

på å ha en styrings-dialog med 

rådmann, da det gir oss muligheter 

å vise hva vi står for ,hva vi 

arbeider med  og utfordringer vi har 

i barnehagen 
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Tab 18 UTVIKLINGSMÅL  TILSTANDSANALYSE 

NORDSKAG 

BARNEHAGE 

Utviklingsplan 

(01.03.12) 

(felles for barne-

hagene i 2012) 

Indikatorer for 

måloppnåelse 

(felles for barnehagene 

i 2012) 

Ressursanalyse 

(01.03.12) 

(folk og kompetanse) 

Virksomhetsanalyse (01.07.12) 

(Oppsummeringer fra styringsdialogen) 

Status måloppnåelse 

Virksomhetsleders oppsummering 

okt/nov-12 

LÆRING 

 

Øke basisferdigheter 

i forhold til området 

”Kommunikasjon, 

språk og tekst”. 

 

80% av alle 

førskolebarn skal 

mestre alle punkter 

under områdene 

”Kommunikasjon, 

språk og tekst” og 

”Antall rom og form” i 

skjemaet ”Registrering 

av førskolebarn før 

skolestart” 

 Endret ressursbruk i 

forhold til 

voksenrollen og 

kompetanseheving pga 

økt bevissthet og 

ansvar for å takle 

utfordringer, samt 

endrede forutsetninger 

som medfører en 

annen måte å drive 

barnehage på. 

 Økt ressursbehov med 

tanke på voksentetthet 

begrunnet i meget høy 

andel 

fremmedspråklige 

 Barnehagen har tilretteleggingsutfordringer 

på grunn av den store andel 

fremmedspråklige barn (80%). 

 Barnehagen har av samme grunn sterkt 

fokus på språk, og er fornøyd med 

læringsresultatet. 

 Ansatte sier at de er god på å se det enkelte 

barn, men at de har noe å lære av skolen 

når det gjelder organisering. 

Barnehagen skal hente inn kompetanse 

utenfor midt-Norge. 

Voksentettheten må styrkes betydelig 

for å gi tidlig hjelp, eller forhindre 

problemer senere. Forsøk med 

basisgrupper må iverksettes, 4 barn per 

voksen.  

Veien videre er avhengig av styrket 

voksentetthet!! 

LÆRINGS-

MILJØ 

Øke barns 

medvirkning i 

hverdagsrelasjoner 

  Barnehagen har partnerskapsavtaler med 

en rekke bedrifter/institusjoner 

 De midlertidige brakkene er i svært dårlig 

stand 

Det er avgjørende for arbeidsmiljøet for 

barn og voksne at det blir fortgang i 

utbyggings- prosessen.  

Alternative læringsarenaer er under 

revidering. 

KVALITETS- 

SIKRING / 

INTERN- 

KONTROLL 

(Som politiske 

føringer fra 15.05.12) 

Felles årshjul for 

gjennomføring av 

brukerundersøkelser 

skal være innført 

  Barnehagen arbeider med voksenkulturen 

som en forutsetning for kvalitetsarbeid. 

 Oppvekstsenteret har tatt i resultatet fra 

medarbeiderundersøkelsen 

 Barnehagen har kommentarer til hvordan  

hjelpetjenesten fungerer. 

Kulturarbeidet skal startes som et ledd 

av veksthus-utdanningen for lederne. 

Enheten har meget gode resultater på 

medarbeiderundersøkelsen. 

IKT og nettilgang må utbedres snarest!! 

Utfordringen er kjent for de som jobber 

innen IKT. 
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Tab 19 UTVIKLINGSMÅL  TILSTANDSANALYSE 

DYRØY 

BARNEHAGE 

Utviklingsplan 

(01.03.12) 

(felles for alle 

skolene i 2012) 

Indikatorer for 

måloppnåelse 

(felles for alle skolene i 

2012) 

Ressursanalyse (01.03.12) 

(folk og kompetanse) 

Virksomhetsanalyse (01.07.12) 

(Oppsummeringer fra styringsdialogen) 

Status måloppnåelse 

Virksomhetsleders oppsummering 

okt/nov-12 

LÆRING 

 

Øke basisferdigheter 

i forhold til området 

”Kommunikasjon, 

språk og tekst”. 

 

80% av alle 

førskolebarn skal 

mestre alle punkter 

under områdene 

”Kommunikasjon, 

språk og tekst” og 

”Antall rom og form” i 

skjemaet ”Registrering 

av førskolebarn før 

skolestart” 

1. Endret ressursbruk 

pga utvidet 

barnegruppe høsten 

2012. 

2. Behov for 

vikarressurs for å 

ivareta barns 

utviklings og 

læringsprogresjon 

 Barnehagen er opptatt av læringsstrategi Vi jobber daglig med å fremme 

barns læring. 

LÆRINGS-

MILJØ 

Øke barns 

medvirkning i 

hverdagsrelasjoner 

  Data fra Styringsdokumentet viser at 

barnehagen jevnt over har et godt 

læringsmiljø, med unntak av de rent fysiske 

forhold. 

Det jobbes med barns 

medvirkning daglig men 

virksomhetsleder ønsker å se 

nærmere på området. 

KVALITETS- 

SIKRING / 

INTERN- 

KONTROLL 

(Som politiske 

føringer fra 15.05.12) 

Felles årshjul for 

gjennomføring av 

brukerundersøkelser 

skal være innført 

  Barnehagen sliter bemanningsmessig 

 Barnehagen nyttiggjør seg oppvekstsenterets 

muligheter for pedagogiske gevinster i et 

samspill med skolen 

 Barnehagens folk føler seg lite involvert i 

opptaksprosessen 

Bemannings- og vikarsituasjonen 

er pr dags dato under kontroll. 

System på brukerundersøkelser 

ikke iverksatt. 
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Tab 20 NØKKELTALL BARNEHAGER – SAMMENLIGNINGER 2011 

[Data fra 2010  i kursiv under] 

  Forklaringer Rådmannens oppsummering 

Vurderingsområder  Frøya Fylket Landet  

Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold 

til innbyggere 1-2 år (%) 

81 

69 

93 

85 

90 

79 

 Samtlige data er hentet fra KOSTRA 

 Frøya har ikke full barnehagedekning i 2011, 

kanskje evt. i forhold til etterspørselsgrad. 

 Frøya har til dels mange ufaglærte 

barnehageansatte 

 Dersom en ser bort fra minoritetsspråklige barn, er 

det prosentvis færre barn i barnehagene på Frøya 

som får/har behov for et styrket tilbud 

sammenlignet med fylket/landet. 

Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold 

til innbyggere 3-5 år (%) 

81 

99 

98 

99 

97 

97 

 

Andel barnehager med åpningstid 9 timer og 

mer (%) 

71 

57 

91 

91 

91 

90 

 

Andel styrer og pedagogisk leder med godkjent 

førskolelærerutdanning (%) 

77 

72 

94 

93 

85 

85 

Andel barn som får ekstra ressurser til styrket 

tilbud til førskolebarn i forhold til alle barn i 

barnehage (%) (avrundet) 

23 

15 

13 

12 

16 

15 

 

Andel barn som får ekstra ressurser til styrket 

tilbud til førskolebarn i forhold til alle barn i 

barnehage – ekskl. minoritetsspråklige (%)  

2,0 

2,2 

3,7 

4,1 

3,5 

3,8 

 

 

 



 
Tillegg til sak: 
 
Kunnskapsløft Frøya – tilstandsrapport 2012 for oppvekstsektoren 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannen legger fram sin tilstandsrapport for oppvekstsektoren 2012 til resultat- og måldebatt uten forslag til vedtak. 
 
Tilleggsopplysninger: 
Til hjelp for måldebattprosessen i kommunestyret ønsker rådmannen å legge fram et utkast til drøfting av ny målstruktur. Intensjonen bak 
utviklings- og kvalitetssikringsprogrammet Kunnskapsløft Frøya forutsetter at virksomhetene skal konsentrere seg om få men viktige mål og 
satsningsområder. 
 
Prosessen, men ikke innhold, er drøftet med ordføreren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KOMMUNENIVÅ VIRKSOMHETSNIVÅ  

Fokus Sektormål 2008-17 Utviklingsmål 2013-16 Utviklingsmål 2013 Delmål Indikatorer for 
måloppnåelse 

 

 Fra kommuneplanens 

samfunnsdel (oppvekst) 

Måldrøfting for vedtak i 

kommunestyret 03.01.13 

(Ikke forslag til vedtak) 

Satsningsområder for drøfting og for 

målkonkretisering. 

Følges opp av HFD i jan-13. 

Den enkelte virksomhet utarbeider egne delmål og kjennetegn på 

måloppnåelse med utgangspunkt i utviklingsmål 2013 supplert med 

evt. føringer fra rådmannen. Legges inn i utviklingsplanen. 

Læ
ri

n
g

 

Elevene i Frøya kommune skal 

beherske grunnleggende 

ferdigheter på nivå med 

landsgjennomsnittet 

 

• Øke regne- og leseferdigheten 

• Tidlig innsats 

• Tilpasset opplæring for alle 

• Vurdering for læring 

• Alternative læringsarenaer 

• System for informasjonsflyt mellom 

barnehage og skole 

•  

 

  

Læ
ri

n
g

s-

m
ilj

ø
 

Elevene i Frøya kommune skal 

oppleve en tilfredshet med 

skoletilbudet på nivå med 

landsgjennomsnittet. 

• Sosiale ferdigheter 

• Demokratisk forståelse 

•  

 

  Sk
o

le
 

K
va

lit
e

ts

-s
ik

ri
n

g
  

• Opprettholde 

desentralisert 

skolestruktur, og 

holde på og 

rekruttere 

dyktige lærere 

• Alternative 

læringsarenaer; 

styrke skolenes 

grensesnitt mot 

nærmiljø og lokal 

næring 
Foreldrene skal være fornøyd 

med skoletilbudet 

 

 

• Vitalisering av samarbeidsutvalget 

• Brukerundersøkelse  

•  

  

Læ
ri

n
g

 

Opplæringen i barnehagen skal 

være målrettet og tilpasset det 

enkelte barn 

 

• Basisferdigheter i forhold til 

områdene ”Kommunikasjon, språk 

og tekst” 

•  

  

Læ
ri

n
g

s-

m
ilj

ø
 

Barna skal beherske 

grunnleggende sosiale 

ferdigheter 

• Øke barns medvirkning i sosiale 

relasjoner 

•  

  

B
a

rn
e

h
a

g
e

 

K
va

lit
e

ts

-s
ik

ri
n

g
 

 

Foreldrene skal være fornøyd 

med barnehagetilbudet 

 

• Vitalisering av samarbeidsutvalget 

• Brukerundersøkelse  

•  
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