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Forord
I henholdtil opplæringslova§ 13-10, plikter skoleeierå utarbeide en årlig rapport om tilstanden i
grunnskoleopplæringen
knyttet til læringsresultater,læringsmiljøog gjennomføring.
Kvalitetsmelding
en skalomhandlekvaliteten i gausdalsskolen
. Meldingen er ment som et
utgangspunktfor drøfting og skalvære et bidragfor videre arbeid med kvalitetsutvikling.Den
presentererresultater, og tiltak er formulert med bakgrunni disseog i henholdtil strategiplanfor
nevnte periode.
Rapportenskaldrøftesav skoleeier.Kommunestyreter øverstestyringsorganog politisk skoleeier.
Målet med rapporten er å sikreat skoleeierhar et bevisstog kunnskapsbasertforhold til sektoren,og
innsikt i sentraleområderinnen det arbeidet som i dag foregår i gausdalsskolen.Med bakgrunni
dette har skoleeiermulighet til å følge opp utviklingenog fatte vedtakpå riktig grunnlag,eksempelvis
utarbeidelseav strategiplan.Rapportenvil ogsåkunneværeet godt utgangspunktfor drøftinger i
formelle organeri skoleneog av interessefor foreldregruppafor øvrig.
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Grunnskoleni tall og navn
Forsetskole

Engjom/Fjerdumskole

Follebuskole

Antall elever: 105
Eleverper trinn:
1: 14
2: 15
3: 12
4: 17
5: 16
6: 11
7: 20

Antall elever: 208
Eleverper trinn:
1: 25
2: 26
3: 35
4: 34
5: 22
6: 36
7: 30

Antall elever: 177
Eleverper trinn:
1: 30
2: 30
3: 17
4: 28
5: 25
6: 22
7: 25

Antall elever med plassi
SFO:
29

Antall elever med plassi
SFO:
28
Gausdalungdomsskole

Antall elever med plassi
SFO:
42

Antall elever: 188
Eleverper trinn:
8: 57
9: 72
10: 59
Kilde:GSI

Ledelseper 1.6.2018
Administrativ skoleeier
Engjom/Fjerdumskole
Follebuskole
Forsetskole
Gausdalungdomsskole

KommunalsjefCathrineFuru
PedagogiskrådgiverGunhildHjelstuen
RektorHilde FurusethSlåen
Fungerenderektor Ida EliseKaltoft
RektorRichardHøgås
Fungerenderektor Aud JorunnHammershaugHagesveen
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Verdigrunnlagfor gausdalsskolen
Gausdalsskolenskal gi eleveneet godt og likeverdig opplæringstilbuduavhengigav hvilken
skolekretsde tilhører.
Grunnleggendeverdier for gausdalsskolen
Ansvarlig
Vi har et felles ansvarfor elevenei Gausdalsskolen,
og samarbeiderfor å sike god kvalitet på
opplæringen
Skolen,elevenog foreldrene har et felles ansvarfor elevenslæring og utvikling
Respektfull
Den enkelteblir sett og hørt
Vi respekterermangfoldog ulikheter
Omsorgsfull
Vi møter den enkelte der de er
Vi kjenner våre elever,vil dem godt, og møter dem med forståelse
Vi gir den enkelte mulighet til å utvikle sitt potensiale
Trygg
Alle eleverskalha et trygt og godt læringsmiljø
Vi har nulltoleransefor mobbing
Åpen
Vi inviterer til samarbeidog medvirkning
Vi leggertil rette for innsyn
Vi møter hverandremed raushet
Troverdig
Vi er forutsigbareog profesjonelle
Det er samsvarmellom ord og handling
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Resultater

Målsetting:
Eleveneutvikler kunnskapog grunnleggendeferdighetersom de kan bruke i praksis.
Kjennetegnpå måloppnåelsefastsatt i Strategiplanfor skole 2018-2021:
-

Gjennomsnittsresultaterfra nasjonaleprøver tilsvarer landsgjennomsnittet;50.
Andelelever på lavestenivå ved nasjonaleprøver er lavereenn 25%.
Stabilt høyegrunnskolepoeng
.

Fakta:
•
•
•
•
•

Resultaterfra nasjonaleprøver tilsvarer ikke landsgjennomsnittet.
Resultaterfra nasjonaleprøver viser at flere enn 25%av elevenescorerpå lavestenivå.
Resultateneviserat utviklingengår i riktig retning for elever på 5.trinn, mensdet er en
tilbakegangfor elever på 8.trinn.
Eksamensresultatet
for skoleåret2017/ 2018 er lit t bedre enn for skoleåret2016/2017.
Grunnskolepoengene
holder segstabilt.

Resultateneog tiltak for å følgeopp dette er gjenstandfor drøfting internt ved den enkelte
skole,samt mellom skoleneog skoleeieri rektormøter og resultatoppfølgingssamtaler.

Det er utfordrende å måle eleverslæring.For å gjøre dette er tre parameterevalgt.
• Nasjonaleprøver
• Skriftligeksamen
• Grunnskolepoeng

Informasjon om nasjonaleprøver
Nasjonaleprøver er normerte prøver innen lesing,regningog engelsksom gjennomførespå 5., 8. og
9. trinn. Engelskgjennomføresbare på 5. og 8.trinn. Prøven elevenefår på 9.trinn er identiskmed
prøvenelevenefår på 8.trinn. Den er laget etter kompetansemålenepå 7. trinn.
I år visesresultater for 5. og 8.trinn, da det er disseresultatenesom Utdanningsdirektoratethar
offentliggjort via Skoleporten.Med disseto resultatenefår vi et resultat som sier noe om læringpå
små- og mellomtrinnet, mensvi har skriftlig eksamenog grunnskolepoengsom sier noe om læring på
ungdomstrinnet.Påden måten har vi resultatmålingersom dekkerhele skoleløpettil elevenei
gausdalsskolen.
Alle eleveri Norgegjennomførersammeprøve,og vurderingsskalaen
tilpasseselevenesresultater.
Om lag 25 % plasseresi henholdsvisnedre og øvre ende av skalaenog 50 % plasseresi midtsjiktet.
Resultaterkan derfor ikke lesessom et mål på elevenesferdigheter, men bare som et mål på
elevenesferdigheteri forhold til andre elever.
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Resultateneer inndelt i tre mestringsnivåerfor barneskolenog fem nivåer for ungdomstrinnet.Til
hvert nivå er det laget en beskrivelseav hva eleverpå nivået typisk mestrer. Grensenemellom
nivåenei engelskog regningble fastsatt høsten2014og er nå de sammefra år til år. Det betyr at en
endringi andel eleverpå et gitt nivå fra et år til et annet kan tolkes som en reell endring.Enskolekan
for eksempelse om de klarer å løfte de svakesteeleveneved at det over tid blir færre eleverpå nivå
1. Fra2016ble det og mulig å gjøre denne sammenligningeninnenfor lesing.
Når resultateneskalvurdereskan en ikke bare lesetallene slik de står, men må ogsågå bak tallene.
Prøveresultatenemå alltid sesi sammenhengmed anneninformasjonom kommunen,skolenog
elevene. Enviktig faktor er at antall eleverer lavt lokalt sett, sammenlignetmed fylket og nasjonen.
Det må derfor forventesbetydeligstørre variasjonerlokalt enn man ser regionaltog nasjonalt.I all
statistikkvil resultater for småskolerog kommunervære sårbarefor enkeltprestasjoner.Énenkelt
elev som presterersværtgodt eller sværtdårlig vil påvirkegjennomsnittetmer på en liten skoleenn
på en stor skole.Med andre ord må vi være forsiktigenår vi sammenlignergjennomsnittbasert på
mindre elevgrupper. Lokaltmå en se etter trender og utvikling over flere år, og samtidigta hensyntil
særligeforhold ved enkeltetrinn. Kommentarenenedenfortar derfor utgangspunkti trender og
utvikling.

Gjennomsnittsresultaternasjonaleprøver 5. og 8.trinn
Gjennomsnittsresultatnasjonaleprøver 5.trinn
Gausdalkommune
Engelsk
Lesing
Regning

2015/2016

2016/2017

2017/2018

45
46
46

48
49
48

48
47
48

Gjennomsnittsresultatnasjonaleprøver 8.trinn
Gausdalkommune
Engelsk
Lesing
Regning

2015/2016

2016/2017

2017/2018

48
49
50

48
51
49

46
46
45

Gjennomsnittetviser en variasjonover de tre sisteår. For 5.trinn går utviklingeni riktig retning for
engelskog regning,mensvi for lesinghar hatt en tilbakegang.For 8.trinn visergjennomsnitteten
negativutvikling innenfor alle tre ferdigheter.

Nasjonalprøve i lesing
Utdanningsdirektoratetdefinerer lesekompetanseslik: «at elevenekan forstå, bruke,reflektereog
engasjeresegi skrevnetekster for å kunnenå sinemål, utvikle sinekunnskaperog evnerog delta i
samfunnet.»
Somde foregåendeår, har gausdalsskolen
fremdelesfokus på lesing.SOL(systematiskopplæringog
observasjoni lesing) brukessom verktøy.Nedenforvisesresultater for 5.trinn og 8.trinn. Til
sammenligningpresenteresresultater fra de tre sisteskoleår, samt fylkes- og landsgjennomsnittet
for sammeperiode.
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Lesing5.trinn,
mestringsnivå1

Lesing8.trinn,
mestringsnivå1 og 2
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Figur2.

Figur1 viser at noen flere eleverpå 5. trinn har scoretpå lavestenivå sist skoleår,sammenlignetmed
skoleåret2016/2017.Resultatetligger under skoleåret 2015/2016. Denne variasjonensom dissetre
skoleårenepresenterer,kan væreen naturlig variasjoni resultater som vi som liten kommunemed få
elever alltid vil ha. Uansetter det en for stor andeleleversom scorerunder kritisk grense.
Figur2 viser sammetrend for lesingpå 8.trinn. Men her var det langt flere som scoretpå lavestenivå
skoleåret 2017/18, sammenlignetmed de to foregåendeskoleårene.Over40 % er på lavestenivå,
noe som er meget bekymringsfullt.Påbåde5. og 8.trinn har vi dårligereresultat enn fylkes- og
landsgjennomsnittet.
Gjennomsnittsresultatetviser det samme.Vi har for mangeelever i gausdalsskolen
som ikke har
tilfredsstillendegrunnleggendeferdighet i lesing.Selvom vi nå har hatt fokus på systematisk
leseopplæringog brukt verktøyetSOLover flere år, har vi ikke klart å gi elevene den kompetansende
bør ha. Med bakgrunni dette, stiller skoleeierspørsmålstegnved om verktøyetbrukessom forutsatt,
samt om lærernei gausdalsskolen
har tilstrekkeligkompetansei begynneropplæringog forståelseav
viktighetenav lesingsom grunnleggendeferdighet i alle fag. Dette skalfølgesopp av skoleeierog
skolelederesom en del av den skolebasertevurderingen.Skolebasertvurderingvil bli nærmere
omtalt som et ti ltak for å bedre læringsresultater.

Nasjonalprøve i engelsk
Den nasjonaleprøveni engelskmåler deler av engelskfagetved at oppgaveneer vinklet mot
kompetansemåli læreplanensom handlerom generellleseforståelse,ordforråd og grammatikk.
Resultatene(sefigur 3 nesteside)viser en svært god utvikling for 5.trinn, der færre og færre elever
scorerpå lavestetrinn.
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Engelsk5.trinn,
mestringsnivå1

Engelsk8.trinn,
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Figur3.

Figur4.

For 8. trinn ser vi sammeutvikling som for nasjonalprøve i lesing.Halvpartenav elevenepå 8.trinn
scorerpå lavestenivå. Nesteårs resultat vil vise om dette er enkeltståenderesultater for dette
trinnet, eller om trenden peker i negativretning. Resultatet er urovekkende,og bådeskoleeier- og
skoleledernivået følger tett opp med analyseog tiltak.

Nasjonalprøve i regning
Nasjonalprøvei regningtar utgangspunkti hvordaneleveneanvenderregningi ulike fagligeog
dagligdagsesammenhenger.Prøvenfavner den grunnleggendeferdighetenslik den er integrert i
kompetansemålfor ulike fag i læreplanen.Det betyr at nasjonalprøveikke kan ansessom en prøvei
matematikksom fag, men måler ferdigheteri regningi alle fag.

Regning8.trinn,
mestringsnivå1 og 2

Regning5.trinn,
mestringsnivå1
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Figur5.
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Figur6.

Resultatenefor 5.trinn visersammetrend som de øvrigeresultatenefor trinnet. Utviklingengår i
ri ktig retning, og med 25,4 % av elevenepå mestringsnivå1 er kjennetegnpå måloppnåelsepå 25 %
så godt som nådd. Figur5 viser en positiv trend for elevenepå 5.trinn, der flere og flere elever
oppnår godegrunnleggendeferdigheter i regning.
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Dessverreviserikke resultatet for 8.trinn det samme.Tvert imot viserdet sammetrend som innen
lesingog engelsk,med flere eleverpå lavestenivå. Resultatetfor regninger alarmerendedårlig, da
60%av våre elever på 8.trinn scorerpå lavestenivå. Sammenlignervi med elevgruppaskoleåretfør,
har vi 20 % flere eleversom scorerpå lavestenivå sist skoleårsammenlignetmed 2016/2017.

Skriftlig eksamen
Skriftligeksamenvurderespå bakgrunnav måloppnåelsebasert på kompetansemåli læreplanen.
Vurderingenforetas av eksternesensorer.Dette er derfor av mangeregnet som det mest nøytrale
målet på læring.Eleveneskalha skriftlig eksamen i enten norsk,matematikkeller engelskpå
10.trinn.
Gausdalungdomsskolekan vise til goderesultater.Elevenelevererbedre resultat i alle fag unntatt
norsk sidemål, sammenlignetmed resultater skoleåretfør. At en variasjonforekommer, er ogsåher
naturlig på grunn av lavt elevtall. Enkeltprestasjonerpåvirkeret gjennomsnittstalli stor grad.
Ungdomsskolenvil imidlertid analysereog sette inn tiltak som igjen kan heve resultateneinnen norsk
sidemål.
Skriftlig eksamen
10.trinn

2015

2016

2017

Norsk hovedmål

3,1

3,2

3,4

Norsk sidemål

2,9

3,4

3,1

Engelsk

3,7

3,3

3,6

Matematikk

3,2

3,7

4,0

Tabell1. EksamensresultaterGausdal ungdomsskolede tre sisteskoleårene.

Grunnskolepoeng
Elevensgrunnskolepoenger gjennomsnittetav alle avsluttendekaraktererpåført vitnemålet
multiplisert med ti. Dette er elevenskonkurransegrunnlag
ved opptak til videregåendeskole.
Gjennomsnittligegrunnskolepoengfor elever i Gausdalligger stabilt på om lag 41 poengi
gjennomsnittde siste årene. Dette betyr at i gjennomsnitthar hver enkelt elev ved ungdomsskolen
karakteren4 eller høyere,og det er et meget godt resultat. Trossframgangen, er det viktig å ha fokus
på de som presterer lavest. Statistikk viser at elever som har under 30 grunnskolepoeng,har en svært
høy risiko for å falle ut av videregåendeopplæring.Likedanviser den at 70 % av elevermed 40-44
grunnskolepoeng,fullfører videregåendepå normert tid. Derfor er det viktig å ha et høyt fokus på
resultater ved ungdomsskolen,men ogsågjennomhele grunnskoleløpet
, slik at grunnskolepoengene
holder et stabilt høyt nivå.
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Grunnskolepoeng

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Nasjonalt

41,2

41,4

41,7

Opplandfylke

40,7

41,2

41,6

Gausdalungdomsskole

41,8

41,3

40,8

Tabell2. Grunnskolepoeng
de tre sisteårene.

Tiltak for å bedre læringsresultater
Det er mangefaktorer som spiller inn på elevresultatene,og det må derfor settesinn tiltak på flere
områder.

Pedagogiskutviklingsarbeidog skolebasertvurdering
I juni 2018ble det gjennomførten intern revisjonved alle skoleneinnenfor temaet «Skolebasert
vurdering».Ut fra revisjonenskaldet blant annet vurderesom skolenegjør en bred og samlet
vurderingav elevenesmåloppnåelse, og om de vurdererom endringerkan bidra til økt måloppnåelse
hos elevene. Rapportenfra revisjonenvil bidra til å skaffeskoleeierog skoleledereen bedre oversikt
over den skolebasertevurderingensom gjørespå hver skole,samt hvilke tilta k som eventuelt bør
iverksettes.
Det er viktig å bruke resultatene fra eksamen,nasjonaleprøver og elevundersøkelseraktivt i
vurderingenav hva som skaltil for å bedre eleveneslæringsresultater.I tillegg må skolenanalysere
sin pedagogiskepraksis,og hvordandennehemmerog fremmer ønsketutvikling. Gjennom
desentralisertordningfor kompetanseutviklingi Lillehammer-regionenskalskoleledelsens
kompetanseknyttet til analyserav elevresultaterog pedagogiskpraksisøkesgjennomkursingog
praktiske øvelser.Skoleeierforventer at dette skalha en positiv effekt på læringsarbeidetved
skolene.
For å sette ytterligere kraft bak utviklingsarbeideri skolensom fremgårav gjeldendestrategiplan,har
rådmannenomprioritert ressurserinnenfor grunnskoleområdet. Det er etablert en midlertidig
veilederstillingsom skalbistå skoleeierog skolenei arbeidet med å utvikle miljøer som fremmer
trivsel og læring.Veilederenskalogsåbistå skolenei analyserav resultater og valgav tiltak. Med
tanke på resultater fra nasjonaleprøver for 8.trinn, ansesdette å værespesieltviktig. Det er også av
stor interesseå se på utviklingengjennomhele utdanningsløpetfor elevene, fra 1. til 10. trinn. Per i
dag følgeskull fra resultat nasjonaleprøver5.trinn t il nasjonaleprøver 8.trinn, deretter skriftlig
eksameni 10.trinn og med avsluttendegrunnskolepoeng.Skoleeiervil utvikle et systemfor å følge
utvikling i grunnleggendeferdigheter helt fra 1. trinn, og dette arbeidet er igangsattvåren2018. Siste
moment i dennestatistikkenblir gjennomføringvideregåendeopplæring.

Fokuspå grunnleggendeferdigheter
Skolene skalarbeide med elevenesutvikling knyttet til alle de grunnleggendeferdighetene.
Gausdalsskolen
har de sisteårenehatt et særligfokus på lesing.Å væreen funksjonellleser liggertil
grunn for å tilegne segkunnskapog forstå oppgaveri alle fag fra tidlig i skoleløpet.SOL, systematisk
observasjonog oppfølgingav lesing,har vært i bruk på barnetrinnet sidenskoleåret 2014/2015, og
på ungdomsskolensidenskoleåret2015/2016.I SOLer leseopplæringenpå mellomtrinnet og
ungdomstrinnetlike viktig som den første leseopplæringen.Leseutviklingenskalfortsette ogsåetter
11
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at eleven har ”lært segå lese”. Alle eleveneskal”soles” (kartleggesved bruk av verktøyet)
kontinuerlig.Resultatenefra solingenregistreresi systemetVOKAL,og skalformidlestil eleverog
foresatte i elevsamtalerog utviklingssamtaler,eller ved behov.Eleven, skolenog hjemmet får
dermed informasjonog innsikt til å arbeidemot en optimal leseutviklinggjennomhele det tiårige
skoleløpet.Somtidligere nevnt, stiller skoleeierspørsmålved om det i praksisdrivessystematisk
leseopplæringved skoleneut fra resultatenefra nasjonaleprøver.Skoleledelsens
oppfølgingav
læringsarbeidetved skoleneer såledessatt på dagsordeni rektormøter og individuelle
resultatoppfølgingssamtaler.
For å sikre en god begynneropplæringfor alle eleveri gausdalsskolen,
igangsetteset arbeid for økt
grad av standardiseringskoleåret2018/2019.

Digital kompetanseog bruk av nye læremidler
Gausdalsskolen
skaloppfylle målsettingenknyttet til digital kompetanseog utnytte potensialetsom
digitale verktøygir, både i ordinær undervisningog ikke minst med tanke på elevermed spesielle
behovfor tilrettelegging.Skoleåret2017/2018ble derfor en pilot igangsattmed dette verktøyet,der
én klassepr barneskoledeltok. Våren2018ble det gjennomførten evalueringav piloten.
Evalueringenviserat bådeelever,foresatte og lærere er svært fornøyde. Spørsmålenesom ble stilt
gikk blant annet på motivasjon,tilpasset opplæring,brukervennlighetog samarbeidmed andre
elever Evalueringenviste ogsåat det er behovfor mer kompetanse i bruken av verktøyet.
Fraskoleåret2018/2019vil to nye klasserpr barneskole ta i bruk iPadi opplæringen. Det er avsatt
ressursertil kursingog kompetansehevingav lærerne,og det vurdereså etablerenettverk på tvers av
skolerfor å sikreønsketgevinstut av denneinvesteringen.

Skolensom lærendeorganisasjon
I fjorårets kvalitetsmeldingble det beskrevethvorfor gausdalsskolen
ønsketå bli en lærende
organisasjon.Det forventesnå at kollegiene i større gradreflekterer sammenog arbeiderfor en
praksissom i enda større gradfremmer trivsel og læring.Utvikling av kollektiveprofesjonsfellesskap
ligger som en forutsetningi bådeprosjekt UngStyrkeog i den desentraliserte
etterutdanningsordningen.Videreer utviklingenav profesjonsfellessk
ap nedfelt som et prinsipp for
skolenespraksisi ny overordnet del for grunnopplæringen,gjeldendefra 2020.

Kompetanse
For å sikre at vi har nødvendigog riktig kompetansei gausdalsskolen,
i dag og for framtida, er det
utarbeidet en strategiskkompetanseplanfor planområdet. Gausdalsskolen
skalog må utvikle segi
takt med samfunnetog tilpassesegnye behov.
Skolelederrollener svært kompleks,og pedagogiskutviklingsarbeider krevendefor skoleledelsen.
Førstefasei den desentraliserteetterutdanningsordningenhandlerderfor om å heveledergruppenes
kompetansei analyserav elevresultaterog pedagogiskpraksis. Det gjennomføresregionale
samlingerfor skoleeiereog ledergrupperved skoleneder tema er ledergruppenesroller og ansvar,
ledelseav pedagogiskutviklingsarbeidog analyse.Mellom samlingenegis praktiskeoppgaversom
det skaljobbesmed skolevisf ram mot neste samling.
Kollektivprofesjonsutviklinger som nevnt et bærendeprinsippi ulike nasjonaleføringer.Gjennom
kollektiv refleksjonkan man forløseog forsterke den kompetansensom finnes i kollegiet.
Aksjonslæringskalfor fremtiden brukessom metode i personalgrupperved skolenefor å dele
erfaringerog utvikle ny kunnskap.Dette anseså værelangt mer effektivt enn kursingav
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enkeltansatte.Et viktig ledd i den desentraliserteetterutdanningsordningenvil handleom
implementeringav ny overordnet del for grunnopplæringenog nye læreplaner,gjeldendefra 2020.
Lærerneskompetanseer fortsatt en viktig faktor for å bedre eleveneslæringsresultater.Gausdal
kommunebenytter segav sentralestøtte- og tilskuddordningerfor å oppfylle de nye nasjonale
kravenesom er kommet for å undervisei norsk,engelskog matematikk.Lærereer og læringsledere,
og må derfor ha god kompetanseinnen relasjons- og klasseledelse.

Læringsmiljø
Målsetting
Vi har glade,trygge,robuste barn og unge,med tro og håp for fremtiden, som mestrer et liv med
opp- og nedturer.
Kjennetegnpå måloppnåelse,fastsatt i Strategiplanfor skole 2018-2021:
-

Andelelever som blir mobbet 2-3 gangeri månedenlik 0%.
Resultaterfra elevundersøkelsen
knyttet til trivsel lik 4,5 eller bedre.
Resultaterfra elevundersøkelsen
knyttet til vurderingfor læring lik 4,0 eller bedre.
Resultaterfra elevundersøkelsen
knyttet til fagligutfordring lik 4,5 eller bedre.
Resultaterfra elevundersøkelsen
knyttet til motivasjonlik 4,0 eller bedre.
Resultaterfra elevundersøkelsen
knyttet til støtte fra lærernelik 4,5 eller bedre.
Resultaterfra elevundersøkelsen
knyttet til støtte hjemmefralik 4,5 eller bedre.

Fakta:
•
•

Resultaterfra elevundersøkelsen
viser at kjennetegnpå måloppnåelseikke er nådd
innenfor alle områder.
Resultatenefor elevenepå 7.trinn i gausdalsskolen
er bedre enn resultatet for 7.trinn på
fylkes- og nasjonaltnivå.

Resultateneog tiltak for å følgeopp disse,er gjenstandfor drøfting internt ved den enkelte
skole,samt mellom skoleneog skoleeieri rektormøter og resultatoppfølgingssamtaler.

Kjennetegnpå et godt læringsmiljø
-

Skolenhar en god ledelsesom kontinuerlig arbeidermed å forbedre ulike sider ved
læringsmiljøetog har goderutiner for arbeidet med mobbing.
Skolenhar utviklet en god klasseledelsepreget av goderelasjonermellom lærer og elev.
Skolenhar positive relasjonermellom eleveneog en kultur for læringblant elevene.
Skolenhar goderelasjonerog et godt samarbeidmed foreldrene.
(Kilde:Utdanniningsdirektoratet)

Gjennomelevundersøkelsen
får elevenesi sin meningom forhold som er viktige for trivsel og læring
på skolen.Undersøkelsener obligatoriskfor 7. og 10. trinn, men kan også gjennomføresfor andre
trinn.
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Det er resultater fra de obligatoriskeundersøkelsen
e som fremleggesi kvalitetsmeldingen,men for
skoleåret2017/2018presenteresresultater kun for 7.trinn. Årsakener at undersøkelsenble
gjennomførtf or sent på ungdomsskolentil at resultateneer offentlige, og det er dessverreikke mulig
å presentereresultatenei de vanligekategoriene. Skolenselvhar imidlertid resultatenefra hvert
enkelt spørsmåli undersøkelsen,og følger opp dissepå vanligmåte.
Eleverlærer best i et godt læringsmiljø.Den enkelteelev har ogsåen lovfestet rett til et trygt og godt
psykososialtmiljø. Det skalkontinuerligvære fokus på arbeidet med det psykososialemiljøet i
gausdalsskolen.
Nulltoleransefor krenkelserskalkommetydelig fram. Skoleneskalha fokus på tiltak
som fremmer trivsel og trygghet, samt på å håndterehendelserraskt når de oppstår. Viderehar
skoleneen plikt til å arbeidesystematiskog målrettet med forebyggendet iltak. Kravog forventninger
til skolenesarbeid på disseområdenefremgårav plan for arbeid med eleverspsykososialearbeid i
gausdalsskolen.
Trivseler en forutsetningfor god skolefagliglæring,men trivsel er ogsåutfordrende å måle.Den
viktigsteundersøkelsenav læringsmiljøetforetas av skolensansatte,eleverog foresatte gjennom
dagligeobservasjonerog samtalerom det som skjer i klasserommet,i skolegårdenog på skoleveien.
Enser ogsåhyppigeeksemplerpå at hendelserpå fritiden påvirkerelevenesskolehverdag
, og dette
utløser ogsåaktivitetsplikt for skolen. Forebygging,oppfølgingog håndhevingav elevenesrett til et
godt psykososialtskolemiljøskjer på en stadigmer systematiskmåte, godt hjulpet av endringeni
lovverketsom ble gjeldendefra 01.08.2017.
Elevundersøkelsen
har mangeparametere.I årets kvalitetsmeldingser vi på de kategorienesom vi
har valgt som kjennetegnpå måloppnåelsei strategiplanenfor inneværendeperiode. Resultatene
visesi figur 7 og 8. Skalaenstarter på 1 som lavestescoreog 5 er høyestescore.

Resultaterfra elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen
for 7.trinn visermed sin scorepå 4,5 at elevenei stor gradtrives i gausdalsskolen.
Samtidighar 9,7 % av elevenepå 7.trinn svart at de har blitt mobbet skoleåret2017/2018.
Gausdalsskolen
har nulltoleransemot mobbing.Det er stort fokus på et godt psykososialt miljø ved
alle skolene,og det jobbessystematiskmed både å forebyggeog håndteresaker der eleverikke har
det bra på skolen.Trossdette har enkelte eleverikke et tilfredsstillendepsykososialtmiljø.
I tillegg til trivsel er motivasjon,fagligutfordring og vurderingfor læringviktige faktorer som påvirker
læringsutbyttettil eleven.Diagrammenenedenforviserat eleverpå 7.trinn i gausdalsskolenscorer
høyereenn fastsattmål for både motivasjonog vurderingfor læring,mensvi er tilnærmet
måloppnåelsefor kategorienfagligutfordring (Figur7). Figur8 viser at eleveneopplevergod støtte
fra bådelærere og hjemmet , og resultatene for våre eleverer bedre enn for fylket og nasjonalt.

14

Kvalitetsmeldingfor skole 2016/2017

Elevundersøkelsen
7.trinn

Elevundersøkelsen
7.trinn

4,6

4,6

4,4

4,4

4,2

4,2

4

4

3,8

3,8

3,6

3,6
Trivsel

Faglig
utfordring

Nasjonalt Opplandfylke

Vurderingfor
læring

Gausdalkommune

Figur7.
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Figur8.

Fellesplan og retningslinjer for det psykososialearbeidet i gausdalsskolen
Gausdalsskolen
har en felles plan for arbeid med det psykososialemiljøet. Planenomfatter både
forebyggendetiltak og rutiner ved mistankeog avdekkingav krenkelser.

Tiltak for å bedre læringsmiljøet
Skolenemå arbeidekontinuerligmed læringsmiljøet.Dette hører med til den daglige driften av en
skole. Gausdalsskolen
har gjennomsin plan for det psykososialearbeidet bestemt at Mitt Valgskal
brukessom et programfor det forebyggendelæringsmiljøarbeidet. I tillegg kommer alle trivselstiltak
som hver enkelt skolegjennomfører.ProsjektUngStyrkehandler i stor gradom utvikling av
prososialemiljøer som fremmer elevenestrivsel og læring,og vil såledesogsåbli en viktig del av det
forebyggendearbeidet.

Gjennomføringav skoleløpet
M ålsetting:
Elevenehar nysgjerrighetog lærelystgjennomhele skoleløpet.
Fakta:
• Vurderingfor læring er et redskapsom skalgi hver elev god faglig veiledning.
• Ungdomsskolentilbyr arbeidslivsfagrettet mot videregåendeskoleløp.
• Grunnskolepoengog gjennomføringav videregåendeskolehengersammen.

Tidlig innsats
Barnslæring de første åreneleggergrunnlagetfor utvikling av kunnskapog ferdighetersenerei livet.
Barnetssosialeog språkligeferdigheterved skolestarthar stor betydningfor læringsutbytteti skolen.
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Det er klar sammenhengmellom språkforståelsei ung alder og leseferdigheterde første skoleårene.
Den sammesammenhengener det mellom barnssosialekompetanseog evne til å mestre
hverdagsligeutfordringer. Jotidligere barn som streverfår hjelp, desto større er sannsynlighetenfor
at større og mer komplekseproblemer avverges.Godeovergangermellom barnehage-skoleog
barneskole-ungdomsskoleer ogsåviktig.
Tidliginnsatser lovfestet. I opplæringsloven pekesdet spesieltpå grunnleggendeferdigheter i lesing
og regning.Det innebæreren plikt til å iverksettetiltak på 1.-4.trinn, rettet mot eleversom strever
med lesingog regning, slik at de får styrket de grunnleggendeferdigheteneinnenfor disseområdene.
For å kunne vite hvilke eleversom er i målgruppenfor ekstraog tidlig innsatsinnen lesingog regning,
gjennomførerskoleneårlig nasjonalelese- og regnekartleggingerpå 1., 2. og 3.trinn. Resultatenefra
disseprøveneer kun ment som grunnlagfor at skolenpå et tidlig tidspunkt skaliverksetteegnede
tiltak, og de offentliggjøresderfor ikke.
Begynneropplæringen
har mye å si for elevensvidere utvikling av grunnleggendeferdigheter.
Skoleeierog skolelederehar i fellesskapsatt fokus på begynneropplæringeni gausdalsskolen,
for å
sikre god og lik kvalitet mellom skolerog innad ved den enkelte skole.

Tilpassetopplæring
Opplæringenskaltilpassesden enkelteelevsevner og forutsetninger.Rettentil spesialundervisning
slår inn når en elev ikke har tilfredsstillendeutbytte av den ordinæreopplæringen.Lavandel av
spesialundervisning
kan derfor være en indikator på god og inkluderendetilpassetopplæringfor alle.
Gausdalsskolenønskerå ha en bred tilnærmingtil tilpassetopplæring.Vårt nye pedagogiskeverktøy,
iPad,gir godemuligheterfor en enda bedre tilpassetopplæring.
Vurderingsarbeideti skolenskalutviklestil i større gradå fremme læring. Det er særligfire
prinsippersom er sentralei vurderingsarbeidsom har til formål å fremme læring.
Eleversforutsetningerfor å lære kan styrkesdersomde:
1.
Forstår hva de skallære og hva som er forventet av dem.
2.
Får tilbakemeldingersom forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
3.
Får råd om hvordande kan forbedre seg.
4.
Er involvert i eget læringsarbeidved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

Skole-hjem-samarbeid
Samarbeidet mellom hjem og skoleer formalisert i opplæringsloven
, § 11-4. I tillegg er det i
kommunenetablert kommunaltforeldreutvalg(KFU)som koordinerendeorganfor foreldrenes
arbeidsutvalgi skolene(FAU). Foreldreer viktige for barnaslæring.Barnsom møter positive
forventningerog får støtte hjemme,har større mulighet til å gjøre det bra på skolenbåde fagligog
sosialt. Somfigur 8 viser,oppleverelevenei gausdalsskolen
på 7. trinn at de har støtte hjemmefra,
og i større grad enn eleverpå fylkesog nasjonaltnivå.

Gjennomføringvideregåendeskole
Elever som aldri kommer i gangmed videregåendeskole eller som faller ut i løpet av skoleløpet, vil
kunne få utfordringer med å mestre arbeidslivet.Derfor er det et felles mål for alle satsningeri
skolenat de vil bidra til å øke gjennomføringsgr
adeni videregående skole.UngStyrkeer et eksempel
på en slik tverrfagligsatsningsom omhandlerhele løpet fra helsestasjontil videregåendeskole.
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Læringsresultaterfra grunnskolenhar stor betydningfor gjennomføringav videregåendeopplæring.
Diagrammetpå nesteside er hentet fra Statistisksentralbyråog visersammenhengenmellom
grunnskolepoengog gjennomføringsgradvideregåendeopplæringfor 2010-kullet. Somdiagrammet
viser økesgjennomføringsgraden
markant når elevenhar 30 studiepoengeller høyereved endt
grunnskole.Derfor er det spesieltviktig å ha fokus på stabilt høyegrunnskolepoengfor eleveneved
endt grunnskoleløp.

Andeleneleversom fullførte videregåendeopplæringvåren2017på normert tid, er større enn
tidligere og dette påpekesogsåav Fylkesmannens
kommunebilde:
«Når det gjeldergrunnskolepoenghar det vært en positiv utvikling de sistefem årenesett underett,
de sistetre årenehar grunnskolepoengene
ligget litt over gjennomsnitteti Oppland.Det samme
gjelder andeleneleversom har gjennomførtførste året i videregåendeskolemed bestått.»
For skoleåret2017/2018var det 87 % som fullførte vg1 med bestått. 1 % av elevtallet haddeslutta i
løpet av skoleåret.
Det kan væremangeulike årsakertil at en elev ikke fullfører på normert tid (5 år), eksempelvis
omvalgav studieretning,utenlandsopphold,flytta til et annet fylke, studieløpsom går over lengertid
enn 5 år (gjelderenkelte yrkesfag),at lærlingepraksisikke er gjennomført,at elevenhar begynt å
jobbe, eller at elevenhar falt ut av skoleløpetav andre årsaker.Sliksett får man trolig et mer korrekt
bilde av situasjonenom man ser på gjennomføringetter 10 år. Det visesforøvrigtil
Tilstandsrapportenfor videregåendeskolei Opplandfylke (publiseressenerei høst),for utfyllende
informasjonom tiltak for å høynegjennomføringsgraden.
Tabellenpå neste side, tabell 4, viser
gjennomføringsgradfor 2012-kullet i Gausdalkommune.
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Andel elever,
%
2012-2017

Gausdalkommune

Alle studieretninger

Allmennfagligestudieretninger

Yrkesfagligstudieretning

I alt

100,0

Fullført med studie- eller yrkeskompetanse
på normert tid
Fullført med studie- eller yrkeskompetanse
på mer enn normert tid
Fortsatt i videregåendeopplæringetter fem
år
Gjennomført vg3,men ikke bestått
eksamen/fag- eller svenneprøve
Sluttet underveis

74,2

I alt

100,0

Fullført med studie- eller yrkeskompetanse
på normert tid
Fullført med studie- eller yrkeskompetanse
på mer enn normert tid
Fortsatt i videregåendeopplæringetter fem
år
Gjennomført vg3,men ikke bestått
eksamen/fag- eller svenneprøve
Sluttet underveis

94,9

I alt

100,0

Fullført med studie- eller yrkeskompetanse
på normert tid
Fullført med studie- eller yrkeskompetanse
på mer enn normert tid
Fortsatt i videregåendeopplæringetter fem
år
Gjennomført vg3,men ikke bestått
eksamen/fag- eller svenneprøve
Sluttet underveis

59,3

6,5
3,2
1,1
15,1

2,6
2,6
0,0
0,0

9,3
3,7
1,9
25,9

Tabell 4. Nøkkeltallfor gjennomføringvideregåendeskole.

Konklusjon
Kvalitetsmeldingener et sentralt element i den kommunalekvalitetsvurderingenav grunnskolen.
Skoleutviklinger et langsiktigarbeid, og det er viktig og nødvendigå holde fokusover tid for å oppnå
ønskederesultater. Samtidigmå iverksattetiltak evalueresfor å vurdere om de gir ønskede
resultater eller ikke.
Skoleeier,skoleledereog alle ansattei gausdalsskolen
skal fortsatt arbeide for at våre eleverskal
opplevetrivsel og mestring,utvikle sinekunnskaperog ferdigheter og få opplæringsom er tilpasset
deresevner og forutsetninger.
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