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Bakgrunn: 
Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en 
årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) ”Kvalitet i skolen”, 
fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et 
bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er 
nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte.  

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, jf. 
opplæringsloven § 13-10 andre ledd.   

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø. 
Når det gjøres vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens 
og skolenes målsetninger som danner grunnlag for vurderingen. 

Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å 
sammenstille informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen 
internt på en skole eller i en kommune. Målet er kvalitetsutvikling og læring. 
Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er god kvalitet, står sentralt. 
Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen mellom kvalitet på 
opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og resultatene i dialogen med 
skoleeieren. 

St.meld. nr.21 (2016-2017) omhandler «Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen». Det 
poengteres at «Kunnskap er nøkkelen til fremtiden» og for «at barn og unge skal ha lyst til 
å lære, være motiverte og oppleve mestring må alle som har en rolle i 
utdanningssystemet være preget av lærelyst». Tidlig innsats er avgjørende for å gi alle 
barn og unge en opplæring som ruster dem for fremtiden.  

Stortinget har vedtatt endringer i opplæringsloven (gjeldende fra 1.8.18) som innebærer 
at skolen har plikt til å gi tilbud om intensiv opplæring til elever på 1. – 4. trinn som står i 
fare for å henge etter i lesing, skriving eller regning. Intensiv opplæring er ment å være en 
del av den ordinære tilpassede opplæringen, og skal ikke organiseres som 
spesialundervisning.  
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Det er vedtatt ny pedagog- og bemanningsnorm for barnehagen (gjeldende fra 1.8.18).  
Ny pedagognorm innebærer at barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder pr. syv 
barn under tre år, og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Bemanningsnormen 
innebærer at barnehagen skal ha minst én ansatt pr. tre barn når barna er under tre år, og 
én ansatt pr. seks barn når barna er over tre år.  
 
Videre er det fra 1.8.18 nedfelt i Barnehageloven at barnehageeier og skoleeier har plikt til 
å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO.   
 
Vurdering:  
«Tilstandsrapport om oppvekstmiljøet i Lurøy» er en del av kommunens system for 
vurdering og oppfølging av skoler og barnehager i Lurøy. I tillegg til tilstandsrapporten 
vurderes skolene gjennom egenvurdering i årsmeldingen, samt gjennom 
fylkeskommunale tilsyn. Tilstandsrapport for skolene er lovbestemt. Kommunestyret 
vedtok i sak 34/17 at en vurdering av barnehagene også skal tas med i den årlige 
rapporten.  
 
Oppsummert viser Tilstandsrapporten for skolen at elevene i Lurøy jevnt over trives, de 
opplever god læringskultur og mestrer skolearbeidet. De har lærere som bryr seg, og som 
har tro på at elevene kan gjøre det bra på skolen.  
 
Samtidig ser vi at ikke alle gleder seg til å gå på skolen. Lurøy kommune har «nulltoleranse 
for mobbing», likevel svarer noen elever at de opplever mobbing. Dette tas på alvor. 
Skolene har utarbeidet «mobbeplaner» som beskriver tiltak for å forebygge mobbing, og 
tiltak ved varsling om mobbing. Opplæringsloven, §9A, skjerper inn kravet om 
aktivitetsplikt for å «sikre at elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø». 
 
Elevene i Lurøy har i gjennomsnitt flere grunnskolepoeng enn elever i resten av landet. 
Det er positivt, men det er særlig viktig å få et høyere snitt på alle elevene. Tallene i 
rapporten viser at opplæringen har en utfordring med å få flere elever opp på et høyere 
nivå, samt at  
elevene opprettholder den kunnskapen de har fått over tid. Læringsmiljøet har stor 
betydning for elevenes utvikling, og vi har tro på at fortsatt fokus på læringsmiljøet på 
sikt vil påvirke læringsresultatene enda mer.  
 
Tallene viser at alle elevene som går ut av 10.klasse starter i videregående opplæring 
påfølgende høst. I løpet av 3-5 år faller 20 % av elevene fra, og fullfører ikke 
utdanningsløpet. Det er bekymringsfullt. Allerede i barnehagen legges grunnlaget for 
elevenes mulighet for læring både i grunnskole og videregående opplæring. Derfor er det 
viktig å se hele opplæringen 0-16 år under ett, gjennom tett samarbeid i hele etaten. 
 
Tilstandsrapport for barnehagene viser at kommunen har utfordringer med å oppfylle 
pedagognormen i barnehagene. Det er heller ikke lett å skaffe vikarer ved behov. 
Barnehagene har fortsatt fokus på implementering av ny Rammeplan som ble innført i 
august 2017.  Videre jobbes det med en ny plan for godkjenning av barnehagene etter 
forskriften om Miljørettet helsevern, samt en oppdatert plan for tilsyn av barnehagene.  
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Statistikken viser at Lurøy har en høy andel barn/elever med vedtak om 
spesialundervisning sammenlignet med landet for øvrig. Dette er noe Oppvekst i Lurøy 
lenge har hatt fokus på. Fra og med høsten 2018 deltar skoler og barnehager i Lurøy 
sammen med Alstahaug, Leirfjord og Træna i prosjektet «God opplæring for alle». 
Tilpasset og tilrettelagt undervisning vil på sikt kunne redusere andelen 
spesialundervisning, trygge barna mot mobbing, forbedre læringsresultatene og unngå 
frafall fra videregående opplæring.  
 
Vedlegg:  Tilstandsrapport for oppvekstmiljøet i Lurøy 2017-18 
 
Utskrift til:  Skoler og barnehager. 
 
Saksbehandlerens innstilling: 
 

Det anbefales at Formannskap og Kommunestyre fatter følgende vedtak: 
 

• Tilstandsrapport for oppvekstmiljøet i Lurøy 2017-18 tas til orientering. 

• Oppvekst i Lurøy har fokus på at et godt læringsmiljø som setter faglige mål, har 
fokus på trivsel, mestring og medvirkning kan gi økt læringsutbytte. 

• Oppvekst i Lurøy deltar i prosjektet «God opplæring for alle».  

• Alle skoler og barnehager godkjennes som helsefremmende. 
  

 
Lurøy, 21.09.2018  Anne Gunn Sjøholt Wiik, Ped. konsulent 
 
Etatssjefens innstilling: 
 

Saksbehandlers innstilling tiltres.    
 
Lurøy, 21.09.2018  Janne Sommerseth, oppvekstsjef 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

 Det anbefales at Formannskap og Kommunestyre fatter følgende vedtak: 
 

• Tilstandsrapport for oppvekstmiljøet i Lurøy 2017-18 tas til orientering. 

• Oppvekst i Lurøy har fokus på at et godt læringsmiljø som setter faglige mål, har 
fokus på trivsel, mestring og medvirkning kan gi økt læringsutbytte. 

• Oppvekst i Lurøy deltar i prosjektet «God opplæring for alle».  

• Alle skoler og barnehager godkjennes som helsefremmende. 
 
Lurøy, 21. september 2018 Karl-Anton Swensen, rådmann 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.09.2018 sak 82/18 
 
Enstemmig vedtak: 
 

Det anbefales at Kommunestyre fatter følgende vedtak: 
 

• Tilstandsrapport for oppvekstmiljøet i Lurøy 2017-18 tas til orientering. 

• Oppvekst i Lurøy har fokus på at et godt læringsmiljø som setter faglige mål, har 
fokus på trivsel, mestring og medvirkning kan gi økt læringsutbytte. 

• Oppvekst i Lurøy deltar i prosjektet «God opplæring for alle».  

• Alle skoler og barnehager godkjennes som helsefremmende. 
 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 03.10.2018 sak 34/18 
 
Enstemmig vedtak: 
 

• Tilstandsrapport for oppvekstmiljøet i Lurøy 2017-18 tas til orientering. 

• Oppvekst i Lurøy har fokus på at et godt læringsmiljø som setter faglige mål, har 
fokus på trivsel, mestring og medvirkning kan gi økt læringsutbytte. 

• Oppvekst i Lurøy deltar i prosjektet «God opplæring for alle».  

• Alle skoler og barnehager godkjennes som helsefremmende. 
 
 
 
 


