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Forord 

Ved behandling av Planstrategi for Gjerdrum 2012–2015 i sak PS 12/106 gjorde 

kommunestyret vedtak om utarbeidelse av ny sektorplan for skole og SFO i løpet av 

2013. Sammenhengen mellom skole og barnehage vektlegges stadig sterkere, bl.a. 

innenfor den nasjonale utdanningspolitikken. Sektorplanen inkluderer derfor også 

barnehagesektoren og har et fireårsperspektiv: 2014–2017.  

Sektorplanen er laget med utgangspunkt i kommuneplanens målsettinger og føringer, 

både de som er knyttet spesifikt til skole, barnehage og SFO, og de mer generelle som 

er gjennomgående for Gjerdrum kommune.  

Planen er blitt til gjennom en prosess med involvering fra det politiske nivået via ad 

hoc-utvalget, representanter for foreldre (FAU), frivillige organisasjoner og i noen grad 

de ansatte, samt ledelse for de ulike virksomhetene – inkl. ledere for kommunale 

barnehager.  

Kommunalsjef Magne Skrede og innleid konsulent Finn Arthur Forstrøm1  fra Agenda 

Kaupang har utgjort den faste prosjektledelsen. Barnehagekonsulent Nelly Barli har 

vært aktiv bidragsyter gjennom prosessen. Kjell Egil Værnor fra Agenda Kaupang har 

hatt ansvaret for kvalitetssikringen av arbeidet. 

 

 

  

                                                

1 Fra 5. april. I perioden fram til da var det Øyvind Såtvedt, leder for samfunnsutvikling, 

utredning og styring i rådmannsteamet, som var prosjektleder. 
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 Hensikt med sektorplanen og forankring til 1
kommuneplanen 

Kommeplanen for 2012-2024 som ble vedtatt 9. mai 2012 anga noen mål for 

fokusområde oppvekst. Disse er oppsummert i figuren nedenfor.   

 

 

 

Figur 1.1 Mål for fokusområde oppvekst i kommuneplanen 

Sektorplanen skal være bindeledd mellom de overordnede føringene i kommuneplanen 

og økonomiplanen inkludert årsbudsjettet. Den skal bidra til at de langsiktige målene 

nås ved å konkretisere føringene som ligger i kommuneplanen, avklare viktige 

problemstillinger, gi grunnlag for å prioritere overordnede tiltak2 og bidra til en felles 

forståelse blant alle involverte aktører av tjenesteområdenes status, utfordringer og 

ønsket utvikling. 

Tidsperspektivet for gjennomføring av de prioriterte utviklingsområdene i planen er 

2014 til 2017.  

                                                
2 Konkrete ressursmessige prioriteringer er ikke en del av planen. 
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Figuren under viser logikken i oppbyggingen av rapporten.  

 

Figur 1.2 Disponering av rapporten. 

  

Nasjonale føringer 

(Kap3.1)
• Lover 

• Forskrifter

• Stortingsmeld.

• …

Kommunale mål (Kap1)
• Skape gode 

læringsarenaer

• Skape trygge og gode 

oppvekstvillkår

• Ha inkluderende og 

kompetente rollemodeller

Hvordan vet vi hvor vi 

skal?
• Hva vet vi virker for å bli 

bedre? (Kap 3.2)

• Hva mener foreldrene 

(Kap 3.3)

Områder som bidrar til 

kvalitet (Kap 5)

Hvordan vet vi hvor vi 

er?
• Status i Gjerdrum? (Kap 

2)

• Mål, hva skal måles? 

(Kap 4.2)Prioriterte utviklingsområder 

2014-17 (Kap 6)
1. Pedagogisk ledelse på alle nivå

2. Tilpasset opplæring/tidlig 

innsats/vurdering

3. Læringsmiljø



Sektorplan for skole, barnehage og SFO  

 

                         
                                           9 Høringsutkast 

 Status i Gjerdrum 2

2.1 Grunnskolepoeng – et mål på den samlede innsatsen 

I kommuneplanen settes det som mål at Gjerdrum skal være blant de 4 beste 

kommunene i Akershus med hensyn til skoleresultater. Denne målsettingen må ses i 

sammenheng med de forutsetningene kommunen har. Det er mange forhold som kan 

påvirke kommunens muligheter til å nå dette målet, men det er allment anerkjent at 

foreldenes utdanningsnivå er blant de forhold som best forklarer forskjeller i skole-

resultater. 

I tabellen som følger angis Gjerdrum kommunes nivå og rang blant Akershus-

kommunene når det gjelder utdanningsnivå3 og gjennomsnittlige grunnskolepoeng. 

Grunnskolepoeng gir et bilde på læringsresultatene, da det er et gjennomsnitt av både 

standpunktkarakter og eksamenskarakterer. Det kan ses på som et effektmål for hele 

den kommunale delen av oppvekstløpet - fra barnehage til avslutning av skolen i 10.-

klasse – kunnskapsmessig.  

Tabell 2-1 Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 2012 og andel befolkning med høyere utdanning 
2011. Nivå og rang blant akershuskommunene. 

 

Fra tabellen ser vi at Gjerdrum oppnår bedre resultat (rang 8 når det gjelder 

grunnskolepoeng) enn forutsetningene (rang 12 når det gjelder andel med høyere 

                                                

3 Her angitt som andel av hele befolkningen over 16 år som har utdannelse på universitets- og 

høgskolenivå. 

Nivå Rang Andel Rang
0211 Vestby 40 13 28,8 % 8

0213 Ski 40,5 12 31,3 % 7

0214 Ås 41,4 6 35,9 % 5

0215 Frogn 42,1 3 32,1 % 6

0216 Nesodden 42 4 39,5 % 3

0217 Oppegård 41,7 5 37,9 % 4

0219 Bærum 42,9 1 46,1 % 1

0220 Asker 42,7 2 43,7 % 2

0221 Aurskog-Høland 38,9 18 15,3 % 22

0226 Sørum 38,6 20 25,2 % 14

0227 Fet 40,6 10 23,9 % 15

0228 Rælingen 41 7 25,7 % 13

0229 Enebakk 38,9 18 19,3 % 18

0230 Lørenskog 39,9 14 28,0 % 10

0231 Skedsmo 40,6 10 26,5 % 11

0233 Nittedal 40,8 8 28,6 % 9

0234 Gjerdrum 40,8 8 25,8 % 12

0235 Ullensaker 39,9 14 22,6 % 16

0236 Nes (Ak.) 39,4 16 17,1 % 20

0237 Eidsvoll 37,7 22 19,4 % 17

0238 Nannestad 38,4 21 17,7 % 19

0239 Hurdal 39,1 17 16,9 % 21

Andel av befolkning 

medutdanning på  

universitets- og 

høgskolenivå

Gj grunnskoleponeg
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utdanning). Ellers ser vi at det gjennomgående er relativt god sammenheng mellom 

resultat (grunnskolepoeng) og befolkningens utdanningsnivå. 

Når det gjelder utdanningsnivået, ser vi at det er en klar rangordning mellom 

regionene i Akershus: 1) Asker og Bærum, 2) Follo, 3) Nedre Romerike og 4) Øvre 

Romerike. Gjerdrum har høyest nivå på Øvre Romerike og ligger samme nivå som 

Nedre Romerike, klart lavere enn nivået i Follo og Asker/Bærum.   

Selv om Gjerdrum ennå ikke har nådd den langsiktige målsettingen om å være blant de 

4 beste (er nr. 8), så ser vi at: 

 Gjerdrum er nest best på Romerike (etter Rælingen, likt med Nittedal)  

 Gjerdrum er nr. 3 blant kommunene når det gjelder bedre rangordning i 

resultatnivå enn forutsetningen tilsier4.  

Med andre ord har Gjerdrum oppnådd et godt resultat i 2012. Skal en nå målet om å 

bli blant de 4 beste kommunene i Akershus i 2024 – målt resultatmessig - betyr det at 

vi i Gjerdrum må tilføre barn og ungdom kunnskap på en relativt sett enda bedre måte 

enn det vi gjør i dag. 

Med nøktern ressursinnsats i forhold til resultatnivå betyr det at det blir svært viktig å 

bruke ressursene mest mulig målrettet. Forholdet mellom resultater (grunnskolepoeng) 

og ressursinnsats er vist i neste tabell. Her framgår det at Gjerdrum prioriterer 

oppvekstsektoren på et relativt sett gjennomsnittlig nivå i Akershus, og at SFO relativt 

sett ressursmessig ble prioritert noe høyere enn skole og barnehage i Gjerdrum i 2012. 

Tabell 2-2 Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 2012 og utgiftsnivået pr. relevant innbygger til 
grunnskole-, barnehage- og SFO-formål og samlet. Nivå og rang blant akershuskommunene. 

 

Både SFO, skole og barnehage har andre mål i tillegg til de rent kunnskapsmessige. En 

oversikt over dette og øvrige viktige beskrivelser av status i Gjerdrum, finnes i vedlegg 

1. Vi skal her trekke frem noen sentrale forhold. 

                                                

4 Etter Rælingen og Fet (henholdsvis 6 og 5), på samme nivå (4) som Aurskog–Høland, Nes og 

Hurdal.   

Nivå Rang Andel Rang Andel Rang Andel Rang Andel Rang
0211 Vestby 40 13 75481 2 106494 17 4287 6 88183 4

0213 Ski 40,5 12 67228 12 103403 22 2341 14 81379 21

0214 Ås 41,4 6 72324 4 106626 16 2004 16 85688 10

0215 Frogn 42,1 3 68136 10 115702 6 735 20 86157 9

0216 Nesodden 42 4 64843 18 127294 1 3867 7 89229 1

0217 Oppegård 41,7 5 63718 20 113693 9 780 19 82654 18

0219 Bærum 42,9 1 66373 16 119753 2 724 21 86572 8

0220 Asker 42,7 2 69763 7 116242 5 3197 12 87992 6

0221 Aurskog-Høland 38,9 18 66658 14 113623 10 5001 5 85520 12

0226 Sørum 38,6 20 60312 22 118809 3 2253 15 82812 17

0227 Fet 40,6 10 66591 15 110790 13 3623 9 84071 15

0228 Rælingen 41 7 68624 9 109825 14 2343 13 84660 13

0229 Enebakk 38,9 18 74574 3 105576 19 3244 11 87011 7

0230 Lørenskog 39,9 14 69201 8 106013 18 957 18 83245 16

0231 Skedsmo 40,6 10 63886 19 107899 15 667 22 80557 22

0233 Nittedal 40,8 8 70574 6 117997 4 3473 10 89226 2

0234 Gjerdrum 40,8 8 67339 11 113553 11 3679 8 85589 11

0235 Ullensaker 39,9 14 62568 21 114609 7 1629 17 82490 19

0236 Nes (Ak.) 39,4 16 66826 13 103672 21 5509 1 82021 20

0237 Eidsvoll 37,7 22 71347 5 113946 8 5384 3 88668 3

0238 Nannestad 38,4 21 65297 17 112033 12 5436 2 84182 14

0239 Hurdal 39,1 17 75883 1 105047 20 5114 4 88098 5

Utgiftsnivå til 

oppvekstformål pr. 

innbygger i alderen 1-

15  år totalt

Utgiftsnivå i 2012

Gj grunnskoleponeg

Netto driftsutgifter 

til grunnskole og 

spesialskoler per 

innbygger 6-15 år

Netto driftsutgifter 

til barnehageformål 

per innbygger i 

laderen 1-5 år

Netto driftsutgifter 

til skolefritidstilbud 

(215), per innbygger 

6-9 år
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2.2 Skole 

Mer detaljerte resultater 

En sammenlikning av gjennomsnittlig standpunkt- og eksamenskarakterer i hoved-

fagene i Gjerdrum med gjennomsnittet for kommunegruppen, fylket og landet framgår 

av neste figur.  

 

Figur 2.1 Resultater 10. trinn. Skoleåret 2011-2012. Gjerdrum sammenliknet med 
gjennomsnittet for kommunegruppen, Akershus og landet 

Som vi ser av neste figur, ligger karaktergjennomsnittet på nasjonale prøver siste 

skoleår i Gjerdrum 

 over gjennomsnittet for kommunegruppen på alle trinn 

 på eller over landsgjennomsnittet på alle trinn 

 noe under gjennomsnittlig nivå i Akershus på 5. og 8. trinn, men over 

gjennomsnittet på 9. trinn 
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Figur 2.2 Resultater nasjonale prøver 5., 8. og 9.trinn. Gjennomsnitt tre siste skoleår og siste 
skoleår (2011-12). Gjerdrum sammenliknet med gjennomsnittet for kommunegruppen, 
Akershus og landet. 

Når det gjelder utviklingen over tid, merker vi oss at Gjerdrums nivå på 9. trinn er 

høyere enn gjennomsnittet for hele perioden.  

Elevundersøkelsene 

Elevundersøkelsen for både 7. og 10. trinn viser en positiv utvikling på flere områder i 

perioden fra skoleåret 2007-2008 til og med 2011-2012. 

 På 7. trinn er elevene er mest fornøyd med motivasjon og sosial trivsel 

 På 10. trinn er de mest fornøyd med karriereveiledning, faglig utfordring og sosial 

trivsel 

På 7. trinn er den største relative tilbakegangen knyttet til elevdemokrati og faglig 

veiledning, mens den mest positive utviklingen har vært i synet på det fysiske 

læringsmiljøet. På 10. trinn har den mest positive utviklingen vært på elevdemokrati og 

fysisk læringsmiljø, mens den mest negative utviklingen har vært på faglig utfordring. 

Når vi sammenligner resultatene fra den siste elevundersøkelsen i 2011-2012 med 

resultatene for Akershus og landsgjennomsnittet, så ser vi følgende: 

 Resultatene for 7. trinn tyder på at det står bra til i Gjerdrum når det gjelder 

læringsmiljø. Et viktig unntak er faglig veiledning, der undersøkelsen viser en 

lavere skåre for Gjerdrum enn for både landsgjennomsnittet og snittet i Akershus 

 For 10. trinn i 2011-2012 utmerker Gjerdrum seg positivt med hensyn til 

karriereveiledning, medbestemmelse, fysisk læringsmiljø, elevdemokrati, mobbing 

og trivsel med lærerne, men kommer noe dårligere ut når det gjelder motivasjon 

og mestring 

Spesialundervisning / tilpasset opplæring 

Gjerdrum har relativt sett en høy andel elever som mottar spesialundervisning. 

Kommunen utmerker seg med en relativt sett sterk vekst i andel som får 

Nas prøver 8 -
trinn Snitt 10-12

Nas prøver 8 -
trinn Snitt 12

Nas prøver 5
trinn Snitt 10-12

Nas prøver 5
trinn Snitt 12

Nas prøver 9 -
trinn Snitt 10-12

Nas prøver 9 -
trinn Snitt 12

Gjerdrum 3,06 3,07 2,04 2,03 3,38 3,55

Gruppe 08 3,03 3,01 1,96 1,95 3,42 3,46

Gj.snitt Akershus 3,20 2,90 2,10 2,10 3,30 3,60

Gj.snitt alle kommuner 3,07 3,07 2,00 2,00 3,45 3,45

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Karaktergjennomsnitt nasjonale prøver
Gjennomsnitt for de skolene det finnes data for pr. kommune



Sektorplan for skole, barnehage og SFO  

 

                         
                                           13 Høringsutkast 

spesialundervisning på 1.-4. trinn. Relativt mange får spesialundervisning i et lite 

antall timer. Gjerdrum bruker likevel ikke en tilsvarende stor andel av ressursene til 

spesialundervisning.  

For skoleåret 2012-2013 var det 10,4 % av elevene i Gjerdrum som får spesial-

undervisning. Gjennomsnittet for Akershus var7,2 % og for landet som helhet var det 8,5 

%.  

Andelen av det totale timetallet som går til spesialundervisning, er 13,6 i Gjerdrum 

(12/13). Dette er lavere enn både for Akershus og for landet. Dette betyr at antallet 

timer til spesialundervisning pr. elev er lavt. Det kan også bety at skolene er flinke til å 

organisere undervisningen slik at undervisningen gis i større eller mindre grupper.  

For høsten 2013 viser GSI-tallene  at andelen elever med spesialundervisning har gått 

ned i Gjerdrum til 8.3%  men fortsatt ligger andelen for høyt. Det er også en nasjonal 

målsetting å redusere omfanget av spesialundervisning. 

 

 

Andel elever med spesialundervisning ligger på landsgjennomsnittet høsten 2013. 

Andelen stiger for hvert trinn frem til 8. trinn, før den går noe ned igjen i 9. og 10. 

trinn. 

1.
trinn

2.
trinn

3.
trinn

4.
trinn

5.
trinn

6.
trinn

7.
trinn

8.
trinn

9.
trinn

10.
trinn

Totalt

Gj.snitt 06-14 3,1 3,1 5,1 6,1 7,8 9,9 12,5 12,6 11,2 10,1 8,2

Norge 2013-14 3,8 4,6 5,7 7,2 8,8 9,9 10,5 10,3 10,9 11,2 8,3

2013-14 6,3 4,2 3,6 8,4 5,4 7,9 8,9 16,7 12,8 7,6 8,3

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

Andel elever i Gjerdum som ikke har eller som 
ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det 

ordinære opplæringstilbudet 
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I Gjerdrum, som i resten av landet er andelen noe redusert de siste årene. Det kan 

synes som et paradoks at en betydelig høyere andel mottar spesialundervisning i 

Gjerdrum enn gjennomsnittet i Akershus, samtidig som elevene i Gjerdrum har 

resultater (målt i grunnskolepoeng) som er noe over gjennomsnittet i Akershus. 

Går vi litt dypere i tallene er det særlig to forhold å peke på: 

Kjønnsfordeling blant de elevene som mottar spesialundervisning er nært 70 % gutter 

og under 30 % jenter. Vi ser også at andelen gutter som mottar spesialundervisning i 

1.-4. trinn har økt fra omkring 60 % for 5 år siden til 80 % de to siste skoleårene. 

Det er betydelig forskjell på de to barneskolene. Det er omkring 50 % høyere andel 

som mottar spesialundervisning ved Veståsen barneskole enn det er ved Gjerdrum 

barneskole. 

Spesialundervisning – til Kvalitet i skole 

Hovedbildet er at andelen elever med spesialundervisning stiger for hvert klassetrinn. 

Dette gir ikke inntrykk av tidlig innsats, ei heller underveisvurdering. Statistikken kan 

tyde på at innsatsen settes inn for sent og at den ikke virker. 

Det ble utarbeidet rapport på tilpasset opplæring og spesialundervisning i 2012. 

Rapporten beskriver en rekke tiltak:  

 PPT tettere på barnehager og skoler 

 PPT tilgjengelig og bidrar til helhet og sammenheng 

 Tidlig innsats 

 Systemrettet arbeid 

 Styrke ressursteamene ved skolene 

Samlet sett inneholder planen en PP-tjeneste som er tettere på barnehage og skole, en 

vridning av PPTs arbeid fra individrettet til systemrettet, vektlegging av skolering av 

ressurspersoner i skole og barnehage, tidligere innsats, mer helhet og sammenheng 

og en mer tydelig og tilgjengelig PP-tjeneste.  

En rekke av disse tiltakene er fulgt opp i 2012-2013, og gradvis viser tiltakene effekt. 

Voksentetthet og formell kompetanse 

Samlet sett ser vi av neste figur at antall årsverk i gjerdrumskolen er drøyt 10 årsverk 

pr. 100 elever – noe høyere enn de fleste av de andre kommunene vi her har 

sammenliknet med.   

Gjerdrum utmerker seg med å bruke større andel av lærerens tid til andre formål enn 

undervisning.   
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Figur 2.3 Antall årsverk pr. 100 elever i Gjerdrum sammenliknet med en del andre 
akershuskommuner.  

Ca. 8 av 10 ansatte i Gjerdrumskolen er lærere (undervisningspersonell). Andel av 

undervisningspersonale med godkjent utdanning var 88,5 % for skoleåret 2011-2012. 

For skoleåret 2012-2013 er andelen med godkjent utdanning økt til 93,5 %. Snittet for 

Akershus skoleåret 2012-2013 var 93,3 %.  

Struktur 

Med to barneskoler og en ungdomsskole har Gjerdrum en effektiv skolestruktur. 

2.3 SFO 

Andel elever som deltar 

Ca. 2 av 3 elever i 1.-4.-klasse deltar i SFO-ordningen i Gjerdrum. Av neste figur ser vi 

at det er en høy deltakelse i forhold til lands- og kommunegruppesnittet, men lavere 

enn gjennomsnittet for Akershus.  

Gjerdru
m

Nannes
tad

Skedsm
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Kontorteknisk personale 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
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Antall årsverk pr. 100 elever. Skoleåret 2012/13. Kide: GSI
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Figur 2.4 Andel barn med SFO-tilbud. Gjerdrum sammenliknet med gjennomsnittet for 
kommunegruppen, Akershus og landet. Kilde: Kostra-tall 2012 

2.4 Barnehage 

Andel av barn som har barnehageplass 

Hele 87 % av barn i alderen 0-5 år som bor i Gjerdrum kommune, går i barnehagen. 

Det er 8-10 % høyere enn gjennomsnittet for både kommunegruppen, Akershus og 

landet, jf. neste figur. 
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Figur 2.5 Andel barn med barnehagetilbud. Gjerdrum sammenliknet med gjennomsnittet for 
kommunegruppen, Akershus og landet. Kilde: Kostra-tall 2012 

Kartleggingsprøver 

Når det gjelder kartleggingsprøver for å vurdere språkutvikling, begrepsforståelse og 

sosial kompetanse, er det gjennomført kartlegginger på barnehagenivå. Det er ikke 

gjort oppsummering på kommunenivå eller gjort vurderinger som kan bidra til å 

vurdere status i forhold til målsettingen i 2024: at 90 % av barnehagene har nådd 

målene for sin alder.  

Voksentetthet 

Antall barn5 pr. årsverk i de barnehagene Gjerdrum kommunene driver, fremkommer 

av neste figur. og er på nivå med gjennomsnittet for kommunegruppen og noe høyere 

enn gjennomsnittet for Akershus og landet. Det betyr at voksentettheten er som 

gjennomsnittet for kommunegruppen, men noe lavere enn gjennomsnittet for 

Akershus og landet. 

                                                

5 Såkalte standardbarn, der antallet er korrigert ut fra alder (de minste krever mer) og 
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Figur 2.6 Antall barn pr. voksen. Gjerdrum sammenliknet med gjennomsnittet for 
kommunegruppen, Akershus og landet. Kilde: Kostra-tall 2012 

Formell kompetanse 

Fra neste figur ser vi at Gjerdrum har en relativt sett lav andel ansatte med pedagogisk 
utdanning.  

 

Figur 2.7 Andel ansatte med pedagogisk utdanning i barnehagen. Gjerdrum sammenliknet med 
relevante kommuner, gjennomsnittet for kommunegruppen, Akershus og landet ekskl. Oslo. 
Kilde: Kostra-tall 2012. 
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 Føringer, forskning og foreldres oppfatninger 3
En vesentlig hensikt med sektorplan for skoler, barnehager å SFO i Gjerdrum må være 

at tilbudet drives i henhold til overordnede krav, at forventninger fra brukerne innfris 

og at den praksis som utøves er effektiv og kunnskapsbasert. 

I dette kapittelet skal vi se på hvilke nasjonale føringer som gjelder for skole, SFO og 

barnehage, vi skal redegjøre for noen sentrale forskningsfunn med hensyn til kvalitet 

og læring og vi skal se på hvilke forventninger og oppfatninger foreldrene i Gjerdrum 

har. 

3.1 Nasjonale føringer  

3.1.1 Skole 

Grunnopplæringen styres nasjonalt av opplæringsloven med tilhørende forskrifter, 

inkludert Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Folkevalgte i kommunene har som 

skoleeiere det overordnede ansvaret for at barn og unge i Gjerdrum får en god 

grunnopplæring. Skoleeier må ha både ambisjoner og mål for skolenes strukturprosess 

og resultatkvalitet, og må måle resultatene opp mot disse. Det inngår i de folkevalgtes 

ansvar å gi skole rammevilkår og ressurser som er nødvendige for at skolene skal 

kunne utføre utdanningsoppdraget på vegne av samfunnet.  

Læreplanverket for Kunnskapsløftet danner fundamentet og rammen for opplæringen i 

skolen. Det består av en generell del, prinsipper for opplæringen, læreplaner og fag-/-

timefordeling. 

I den senere tid er det kommet følgende sentrale stortingsmeldinger som gir nasjonale 

føringer utover kunnskapsløftet: 

St.meld. nr. 31 (2007–2008) ”Kvalitet i skolen” 

Mål om at alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdig-

heter, skal inkluderes og skal oppleve mestring. Viktige tiltak i stortingsmeldingen er: 

forsterket innsats på tidlig opplæring i norsk og matematikk på 1.–4. trinn, videre-

utdanning av lærere, videreutdanning i skoleledelse, nye veiledninger til læreplanene, 

program for inkluderende skolemiljø og sosial kompetanse, samarbeid mellom skole 

og foreldre, utvide omfanget av nasjonale prøver  

St. meld. nr. 11 (2008–2009) ”Læreren – rollen og utdanningen” 

Fokus på at læreren har avgjørende betydning for elevenes læring i skolen. Gode 

lærere gjennomfører opplæringen med struktur og engasjement. De er faglig dyktige, 

gir gode, relevante og rettferdige tilbakemeldinger og tilpasser opplæringen til elever 

og fag. Evalueringen av lærerutdanningen viser at denne står overfor viktige 

utfordringer. Lærere etter ny ordning er i praksis nå, og er ferdige utdannede som 

lærere i 2014. 

St. meld. nr. 19 (2009–2010) ”Tid til læring” 

Meldingen er en oppfølging av Tidsbrukutvalgets gjennomgang av tiltak som kunne 

føre til bedre bruk av tiden i skolen. Den fokuserer på 2 områder på kommunalt nivå: 

1. Styrking av profesjonell skole- og klasseromsledelse og kommunal styring med 

skolen. 

2. Styrking av sammenheng og helhet i tiltak som gjelder barn og unges oppvekst, 

slik at skolen og lærerne i størst mulig grad kan konsentrere seg om kjerne-

oppgavene i skolen. 
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St. meld. nr. 18 (2010–2011) ”Læring og fellesskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljøer 
for barn, unge og voksne med særlige behov”.   

Denne meldingen gir føringer for 3 sentrale strategier: 

1. Fange opp – følge opp. Barnehagen og skolen skal bli bedre til å fange opp og 

følge opp dem som trenger hjelp og støtte. Dette kan sikres gjennom gode 

læringsmiljøer, tilpasset opplæring og tidlig innsats 

2. Målrettet kompetanse – styrket læringsutbytte. Behov for mer spesialisert og 

målrettet kompetanse om barnehagen og skolen skal kunne møte mangfoldet av 

barn og unges ulike forutsetninger og behov. Pedagogisk-psykologisk tjeneste 

(PP-tjenesten) skal komme tettere på 

3. Samarbeid og samordning – bedre gjennomføring.  Systemet for vurdering og 

oppfølging av elever med spesialundervisning har forbedringspotensial.  

Barnehagens og skolens samarbeid med foreldre skal bli bedre gjennom forbedret 

informasjon og veiledning. Viktig at hjemmene og skolen tydeliggjør sine 

forventninger til hverandre 

St. meld. nr. 22 (2010–2011) ”Motivasjon – Mestring – Muligheter, Ungdomstrinnet” 

Målet med meldingen er å gi elevene på ungdomstrinnet økt motivasjon for styrket 

læring og bedre læringsresultater. De mest sentrale innsatsområdene som er prioritert 

i strategien for gjennomføring, er 

 økt valgfrihet gjennom innføring av valgfag og fleksibilitet 

 god læring og godt læringsmiljø gjennom bedre klasseledelse 

 bedre opplæring i regning og lesing 

3.1.2 SFO 

Hovedformålene for SFO står i opplæringslovens § 13-7: 

 Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med 

utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna 

 Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal 

givast gode utviklingsvilkår 

 At kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-

4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn, framgår også der 

Fra høsten 2013 bevilges det midler til en uketime med gratis kulturskoletilbud i eller i 

tilknytning til skole- og SFO-tiden for elever på 1.-4. trinn.  

Et lovforslag sendt på høring juni 2013, innebærer både at skoleeier plikter å tilby 

elevene på 1.-4. trinn en uketime gratis kulturskoletilbud i skoletiden, og en plikt til 

gjensidig samarbeid mellom skolen/SFO og musikk- og kulturskolen. 

3.1.3 Barnehage 

Hovedmål til St.meld. nr. 41 "Kvalitet i barnehagen" er videreutviklet og danner 

grunnlaget for St.meld. nr. 24 (2012-2014) "Fremtidens barnehage". 

Særlig fokus på 

 å sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager 

 å styrke barnehagen som læringsarena - alle barnehager skal være en god arena 

for omsorg, lek, læring og danning 

 at alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap 

 at rett til plass blir innfridd 
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 at prisen skal være så lav at alle som ønsker det, skal ha råd til å ha barn i 

barnehage.  

De tre strategiene6 for tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne 

med særlige behov er også viktige for barn i barnehagealder: 

 Fange opp – følge opp 

 Målrettet kompetanse – styrket læringsutbytte 

 Samarbeid og samordning – bedre gjennomføring 

Departementet går i St.meld. nr. 24 "Fremtidens barnehage" inn for at opplærings-

lovens bestemmelser som gjelder barn under opplæringspliktig alder, flyttes til 

barnehageloven. Barnehageloven vil da regulere alle pedagogiske tilbud til barn under 

opplæringspliktig alder. 

3.2 Kvalitetsutvikling i skole og barnehage – hva vet vi om hva 
som virker? 

Interessen for pedagogisk forskning, pedagogisk forsøksvirksomhet og pedagogisk 

kompetanseutvikling har vært svært stor de siste årene. Dette har ført til at vi etter-

hvert vet ganske mye om hva som synes å gi effekt. 

3.2.1 Nasjonale og internasjonale trender 

Denne kunnskapsutviklingen, som også er synlig i de tidligere omtalte stortings-

meldingene, har ført til en rekke nasjonale og internasjonale trender. De senere årene 

har det vært særlig fokus på følgende forhold: 

 barnehagen blir en del av utdanningsløpet 

 sterkere vektlegging av læring i barnehagen 

 vurdering av kvaliteten blir tydeligere også innen i barnehagen 

 økt fokus på utdanningsområdets betydning for samfunnsutviklingen 

 økt fokus på kvalitet i opplæringen 

 bevisste og forventningsfulle foreldre 

 fokus på lærerkompetanse 

 økt bevissthet om skoleeierrollen og den betydningen et aktivt skoleeierskap kan 

ha 

 sterkere vektlegging av dokumentasjon og oppfølging 

I resten av dette kapittelet skal vi trekke frem noen sentrale forskningsfunn.  

3.2.2 Hva er god praksis i skolen? 

Skoleforskning har både nasjonalt og internasjonalt prøvd å finne svar på hvilken 

praksis som sannsynliggjør best mulig resultater i skolen: Hva virker? Hvorfor virker 

det?  

Den newzealandske forskeren John Hattie hevder at lærernes undervisningspraksis er 

avgjørende for barn og unges læring7. Han har oppsummert skoleforskning for å 

danne et bilde av hva som skjer i skolen – hva som virker. Hatties undersøkelser 

baserer seg på 800 tidligere synteser av hva som påvirker elevenes prestasjoner.  

Til grunn ligger mer enn 52 000 enkeltstudier. Hattie har funnet fram til 138 

                                                
6 Som tidligere nevnt er dette trukket opp melding til St.meld. nr. 18 (2010–2011) "Læring og 

fellesskap" 

7 Hattie (2009)   
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enkeltfaktorer som påvirker læringsutbyttet og har rangert disse ut fra effekt. Når 

sektorplanen i så sterk grad bygger på Hatties funn,  så har det sammenheng med at 

hans forskning bygger på et svært omfattende materiale. Vi har tatt frem følgende 

forhold som synes å være interessante: 

Område Effektstørrelse Effektvurdering 

Formativ evaluering/tilbakemelding 0.90  Stor effekt 

Klare standarder for god undervisning 0.88  Stor effekt 

Håndtering av bråk og uro 0.80  Stor effekt 

Lærerens ledelse, tydelighet og struktur 0.75 Stor effekt 

Positiv og støttende relasjon lærer/elev  0.72  Stor effekt 

Læringsmiljø med gode sosiale relasjoner elevene i 
mellom 

0.53  Middels effekt 

Samarbeid mellom hjem og skole og foreldre med 
avklarte forventninger 

0.51 Middels effekt 

Nivådifferensiering 0.12  Ingen effekt 

Selvregulert læring 0.04 Ingen effekt 

Aldersblanding  0.04  Ingen effekt 

Åpne skoler 0.01  Ingen effekt 

På bakgrunn av sin gjennomgang trekker Hattie følgende konklusjoner: 

 Læreren og lærerens interaksjon med elevene har sterkest effekt på læring 

 Vi trenger lærere som overveier og drøfter egen praksis ut fra forskningsbasert 

kunnskap 

 Ingen anbefaling av økt ressursinnsats alene, eller bestemte organiserings-

prinsipper 

 Læring handler om det som foregår i undervisningen 

Andre kjennetegn på god undervisningspraksis er som følger: 

 God skoleledelse styrker elevens faglige og sosiale læring gjennom styrking av 

lærernes læring på arbeidsplassen (Robinson 2011) 

 Man må gjøre sitt eget arbeid bedre for å kunne gjøre andre bedre. Alle må bidra 

sammen – løfte hverandre.  Michael Fullham (Ontario) 

 Individuelle forbedringer er bra, men å endre praksis skjer mest effektivt gjennom 

åpne og dedikerte kunnskapsorganisasjoner som er opptatt av prestasjoner og høy 

kvalitet (Fullan8  2010) 

 Varig forbedring av elevresultater krever et varig engasjement i å forandre skole- 

og klasseromspraksis9 

 Regelmessig og systematisk dokumentasjon av elevens læringsresultater gjennom 

hele utdanningsløpet er nødvendig for å sikre tilpasset opplæring, godt lærings-

utbytte og godt læringsmiljø (Søgnen, Oslo)  

                                                

8 Michael Fullan is Professor Emeritus of the Ontario Institute for Studies in Education of the 

University of Toronto 

9 («How to change 5000 schools». Originalartikkel publisert i 2010, oversatt av Unn Hagen, 

gjengitt i boken «skoleeier som kvalitetsutvikler», 2012.) 
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Hva sies nasjonalt? 

Utdanningsdirektoratet10 og artikkelen "Et godt læringsmiljø" (2011) henviser til 

gjennomgang av forskning på læringsfeltet og definerer følgende 5 kjennetegn på et 

godt læringsmiljø: 

 Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp 

 Positive relasjoner mellom elev og lærer 

 Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene 

 Godt samarbeid mellom skole og hjem 

 God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen 

Utdanningsdirektoratet uttrykker, bl.a ved henvisning til Thomas Nordahls forskning, 

lærerens arbeid som leder av klassen/gruppen er den enkeltfaktoren som har størst 

betydning for læringsmiljøet og dermed elevenes læring. 

Følgende kjennetegn ved god klasseledelse defineres: 

 Læreren har høy bevissthet om betydningen av relasjonen lærer–elev, og tar ansvar 

for kvaliteten på denne relasjonen 

 Læreren gir tydelige beskjeder og instruksjoner 

 Læreren gir direkte instruksjoner om arbeidsinnsats, læringsmål og atferd 

 Læreren har etablert et positivt klima og arbeidsro 

 Læreren bruker aktivt kognitive strategier som støttende dialog, oppsummering, 

spørsmål, klargjøring og lignende 

 Læreren klegger vekt på å utvikle elevenes læringsstrategier 

 Undervisningen har en tydelig og god struktur. Læringsaktivitetene har markert 

start og avslutning 

Materiellet beskriver også fremgangsmåter for effektiv klasseledelse: 

 God og systematisk undervisningsplanlegging 

 Kollektiv formidling i starten av timen 

 Entydige faglige mål som formidles til elevene 

 Tydelig tilbakemelding til elevene 

 Positiv tilbakemelding på effektive læringsaktiviteter 

 Klar avslutning og oppsummering 

Ledelse av skolen og skolen som organisasjon har stor betydning for forutsetningene 

for å utvikle god klasseledelse: 

"Når skolen fremstår som en lærende organisasjon, vil det ligge til rette for at den 

enkelte lærer kan dyktiggjøre seg i klasseledelse sammen med sine kolleger." 

3.2.3 Kriterier for å få til økt læring 

I en sentral artikkel ("The Instructional Core"11) dokumenteres det at økt læring for 

elevene oppstår kun som en konsekvens av;  

1. å øke nivået og kompleksiteten på innholdet i det som elevene forventes å lære 

                                                
10  "Materiell for et helhetlig arbeid med læringsmiljøet" fra 2010 

11 "The Instructional Core». Orginalartikkel publisert i 2010, oversatt av Unn Hagen, gjengitt i 

boken "Skoleeier som kvalitetsutvikler". Oslo: Kommuneforlaget. 2012. 
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2. å øke det kunnskaps- og ferdighetsnivået som læreren tar med seg inn i 

undervisningsprosessen 

3. å endre rollen/engasjementet til elevene i undervisningsprosessen  

De tre elementene utgjør undervisningens kjerne. Det er alt. Hvis ikke du gjør en av 

disse tingene, forbedrer du ikke undervisningen og læringen. 

Hvis du endrer et element, må du også endre de to andre for å få effekt. 

3.2.4 Hva sier forskning om kvalitet i barnehagene? 

Så langt har vi i hovedsak snakket om skole. Dansk Clearinghous for Uddannelse-

forskning, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhud Universitet (København 2013) 

har gjort en systematisk forskningskartlegging. 

Oppsummeringen av denne konkluderer med at følgende faktorer er avgjørende for 

kvalitet i barnehagen: 

 Færre barn pr. voksen når barna er små 

 Tilstedeværende voksne. Voksne som utforsker omgivelsene sammen med barna  

 Godt samspill og trygge rammer - gode relasjoner både barn-barn og voksen-barn 

 Tidlig innsats. Her er forskningen enstemmig: Jo tidligere innsats, jo bedre for 

barna. Sosialt utsatte barn har svært godt av å være i barnehage 

 Trygghet og nærhet 

 Tid. Både overskudd til det enkelte barn men også det å ha tid til å reflektere over 

egen praksis, arbeidsglede og større trivsel blant personalet 

 Tydelig og sterk ledelse 

 Veiledning 

 Førskolelærere som reflekterer over egen praksis og som har blikk for faglig 

utvikling og profesjonalitet 

 Gode muligheter for læring og bred pedagogisk aktivitet, hvor flere pedagogiske 

metoder tas i bruk. Det er positivt når barnehagene evner å ha en nyskapende 

pedagogisk praksis og organisering av barnehagen 

Flere studier viser sammenhengen mellom antall ansatte, gruppestørrelse og kvalitet i 

barnehagene, eksempelvis: Zachrisson; Backer-Grøndahl, A.; Nærde, A.; Ogden, T. 

Bruk av barnehage og barnehagens strukturelle kvalitet: "Sammenheng med barns 

utvikling ved to år" og "Sosial kompetanse og atferd hos 3-åringer- sammenhenger 

med barnehagebruk og kjennetegn ved barnegruppen". 

3.3 Hvilke forventninger har foreldre i Gjerdrum? 

God kvalitet handler ikke bare om å innfri overordnede føringer og ha en kunnskaps-

basert praksis, det handler også om å innfri brukerforventninger. 

Vi skal i dette avsnittet oppsummere de forventningene og oppfatningene som har 

kommet frem i prosessen rundt utarbeidelse av planen. Det har vært avviklet to møter 

med foreldrerepresentanter i skoler og barnehager. I det siste møtet deltok også 

representanter for lag og foreninger.  

Skole 

 Skoleledelse er viktig 

 Klasseledelse er viktig. Felles metodikk-felles grunntanke for klasseledelse, 

grunnleggende strategier som alle bruker, tydelige roller og oppgaver  
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o Klasseledelse innebærer også respekt: respekt for læreren, men også respekt 

for elevene. 

o Lærerne må være ydmyke og lytte til elevenes ønsker.  

 Viktig å overføre god læring – mellom klasser og mellom skoler  

 Viktig at barn og unge tas på alvor 

 Forutsigbarhet er viktig. Viktig med regler og respekt for regler 

 Økt kompetanse – faglig og sosialt er ønsket 

 Viktig å ha god arbeidsro på skolen. Dette må ha fokus, hvis ikke kan uro gå ut 

over prestasjonene. Psykososiale utfordringer er stadig tydeligere på skolene. 

Viktig at skolene/kommunen har kompetanse  

SFO 

 Kompetanse i personalet må tillegges vekt. Det bør også settes i verk 

kompetansetiltak for assistentene 

 Kompetanse må vektlegges ved ansettelse 

 Viktig å tilby ulike aktivitetstilbud. Bruk nærmiljøet og benytt lokale lag og 

foreninger 

Barnehage 

 Det aller viktigste i barnehagene er trygge barn 

 Viktig med stabilitet i barnehagene. 

Fint med faste vikarer, slik at barn og foresatte ikke får så mange ulike å forholde 

seg til 

 Sosial kompetanse og språk er viktige satsningsområder i barnehagen  

 Viktig at pedagogene prioriterer arbeid direkte mot barna 

 Kompetanse, viktig å øke andelen førskolelærere. Det bør også settes i verk 

kompetansetiltak for assistentene 

3.4 Hva kan foreldre bidra med? 

Vi har i diskusjonen med foreldre også kartlagt hva foreldrene tenker rundt egen rolle, 

hva de kan bidra med for at kommunen skal kunne nå sine målsettinger for barnehage, 

skole og SFO. Viktige tilbakemeldinger er: 

 Må bevisstgjøre foreldre om sin rolle 

 Viktig at foreldre engasjerer seg og er interessert i barnas hverdag.  

Dette gjelder fra barnehage til 10. trinn  

 Viktig å forberede foreldre på overgang fra barnehage til skole  

Det er gjennomgående tro på at foreldreskole for barnehagene og skolen kan være 

et godt tiltak. Gjennomføres gjerne i forkant av oppstart i barnehagen og skolen 

 Viktig at "duppeditter" ikke tar over for foreldres direkte samhandling med sine 

barn 

 Relevante forpliktelser foreldre må kunne påta seg er  

o at barna møter mette til barnehagen og at de har egnede klær til å kunne leke 

inne og ute 

o at barna skal ha med det de trenger for å kunne gjennomføre planlagt 

skoledag 
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 Ansvarsfordeling, mål og oppfølging 4

4.1 Rolle og ansvarsfordeling  

Kommunestyret som aktiv skoleeier12 

Hvilke råd gir en på grunnlag av forsknings- og utviklingsarbeid 

FoU-rapporten "Kom nærmere" (Jøsendal og Langfjæran 2010)13 konkluderer med at et 

godt skoleeierskap krever et bredt kunnskapsutviklende samspill mellom politikere, 

skoleadministrativt nivå, skoleledere, lærere og andre aktører. Dette samspillet er 

avhengig av at det utvikles arenaer for dialog om skole på tvers av nivåene. Hoved-

punkter i rapporten er: 

Det er behov for 

 mer synlige skoleeiere 

 endret kunnskapsgrunnlag i styringen av skolene 

 politikere med ambisjoner, engasjement og innsikt 

 administrativ kompetanse, kapasitet og evne til transformasjon og involvering 

 profesjonsutvikling og ansvarliggjøring av skoleledere og lærere 

"How to change 5000 schools" (Levin, Ben. 2008) blir ofte referert til som en suksess-

historie mht. skoleutvikling som lykkes i å forbedre elevenes resultater. 

Dette er en omfattende skoleutviklingsstrategi implementert i Ontario, Canada fra 

2004 og fram til i dag. Fokuset på praksis som nøkkel til bedre elevresultater, er 

sentralt i denne suksesshistorien, sammen med varig engasjement, sterk ledelse og 

kollektiv profesjonsutvikling. Visjoner, politisk ledelse og respektfull dialog mellom 

nivåene er andre stikkord. 

"Varig forbedring av elevresultater krever et varig engasjement i å forandre skole- og 

klasseromspraksis, ikke bare strukturer slik som styring og å stille til ansvar." Dette 

krever klare og få mål som får stå fast over flere år, slik at skoler og lærere får tid til å 

realisere dem gjennom endring av egen praksis.  

Forbedring av elevenes resultater i lesing, skriving og regning var prioriterte områder, 

og tiltakene som ble satt inn, var mangespektrede, men målrettede med samme 

hensikt. Tiltakene omfattet systematisk reduksjon i klassestørrelse og tilføring av flere 

lærerstillinger, utdanning av lærere med særskilt kompetanse, relevant undervisnings-

materiell og bruk av data og forskning, veiledning til skoler og til lærere, tid til 

profesjonsutvikling for lærere og tid til pedagogisk ledelse for skolelederne. 

Utviklingsarbeidet var tydelig ledet fra delstatsnivå, men på en måte som hele tiden ga 

mulighet for involvering, medskaping og lokal tilpassing fra de involverte skoler og 

lærere. 

Konkret om hvordan rollen bør være i Gjerdrum 

På basis av erfaringer fra Gjerdrum og kunnskap om hva som virker andre steder, bør 

en ha følgende interne rolle– ansvarsfordeling med hensyn til mål og oppfølging: 

                                                

12 Angir rollen innenfor skole og SFO. Det er enda ikke etablert noe tilsvarende begrep innenfor 

barnehage. Det er her tenkt også å inneholde kommunens ansvar innenfor barnehagesektoren. 

13 Resultat av et KS-initiert forsknings- og utviklingsarbeid. 
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Kommunestyret vedtar målene og fastsetter ambisjonsnivå. Kommunestyret drøfter og 

følger opp resultat/gjennomføring av prioriterte tiltak innenfor de prioriterte 

utviklingsområdene som framgår av kapittel 6. Kommunestyret gjør nødvendige 

(om)prioriteringer 

Rådmannens/kommunalsjefens rolle 

Er ansvarlige overfor politisk nivå (kommunestyret). Presenterer resultat/-

gjennomføring av plan for prioriterte tiltak for kommunestyret. Foreslår tiltak, følger 

opp vedtak og følger opp virksomhetene.  

Rektors/styrers rolle 

Rektor/styrer har resultatansvaret for skole/barnehage. Rapporterer resultat/-

gjennomføring av prioriterte tiltak. Foreslår og iverksetter tiltak og følger opp vedtak. 

Medarbeidernes rolle 

Medarbeiderne deltar i utarbeidelse av tiltak og har ansvar for å gjennomføre tiltakene 

i praksis. 

FAU, SU og foreldrenes rolle 

FAU, SU og foreldrene informeres og inviteres til dialog rundt resultater og tiltak. 

4.2 Mål  

Det må utvikles konkrete kvalitetsmål på kommunenivå med utgangspunkt i de 

overordnede målene i kommuneplanen. Målene må være så klare at de kan gi svar på 

om vi er på riktig vei eller ikke. Ressursbruken til måling må også nøye vurderes mot 

hva en får igjen. 

Til hvert av målene bør det knyttes et ambisjonsnivå som angir ønsket resultat, 

akseptabelt resultat og ikke-akseptabelt resultat. Målene vedtas av kommunestyret og 

rulleres i budsjett- og økonomiplanen. 

I kapittel 2 framkom status på hvilket nivå vi er på i dag. Gjeldende målsettinger og 

status på disse, er det blitt redegjort for. Nedenfor angis det hvilke områder som bør 

målsettes i fremtiden innenfor henholdsvis skole, SFO og barnehage. Disse områdene 

tar utgangspunkt i målene i kommuneplanen.      

4.2.1 Hva skal måles innenfor skole? 

Skape gode læringsarenaer 

Målsettingen i kommuneplanen er å være blant de 4 beste i Akershus i 2024. Som 

beskrevet i kapittel 2.1, må dette vurderes i forhold til forutsetningene. 

Grunnskolepoeng, som både tar med seg standpunkt- og eksamenskarakterer, er 

trolig det beste slutteffektmålet på læringsutbytte. Dette målet bør suppleres med 

eksamensresultater alene, samt andel som gjennomfører videregående skole.  

Nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn er viktige for å se på utviklingen underveis i 

skoleløpet. I tillegg til nasjonale prøver bør kartleggingsprøver gjennomføres 

systematisk for å følge utviklingen i grunnleggende ferdigheter. Opplegg fra annen 

kommune til inspirasjon i arbeidet med å utvikle dette videre, finnes i vedlegg 2. 

Skape trygge og gode oppvekstvilkår 

Resultater knyttet til utvalgte indikatorer i elevundersøkelsen brukes til å skape dialog 

omkring temaet og danne grunnlag for tiltak.    
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Ha inkluderende og kompetente rollemodeller 

Andel med formelt godkjent utdanning er viktig å følge her. I tillegg bør en se på 

gjennomføring av ulike opplæringstiltak knyttet til temaet. 

Målbare indikatorer som skal brukes på skolene 

 Grunnskolepoeng 

 Eksamensresultater 

 Samleskåren på "trivsel med lærer" (Elevundersøkelsen) 

 Omfang av mobbing (Elevundersøkelsen) 

 Samleskåre på "faglig veiledning" i Elevundersøkelsen 

 Andel elever på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver i lesing og regning 

(nivå 1 på 5. trinn og nivå 1 og 2 på 8. og 9. trinn) 

 Gjennomføringsgrad i videregående opplæring 

 Andel ansatte med formelt godkjent utdanning 

 Andel elever med spesialundervisning 

4.2.2 Hva skal måles innenfor SFO? 

Skape gode læringsarenaer, trygge og gode oppvekstvilkår 

Barnas trivsel, aktivitetstilbud, relasjon barn–voksen og samarbeid hjem–skole i 

foreldreundersøkelsen, er viktige måleparametere for å vurdere kvaliteten i SFO.  

I tillegg til foreldreundersøkelsen bør SFO lage en egenvurdering som et supplement til 

foreldreundersøkelsen. En slik vurdering bør ta for seg omsorg og trygghet, sosial 

kompetanse gjennom lek og kultur, idrett og friluftsliv. I vedlegg 3 finnes skjema fra 

annen kommune som brukes som utgangspunkt for å utarbeide dette.    

Ha inkluderende og kompetente rollemodeller 

Det finnes ingen formelle utdanningskrav i SFO. Gjennomføring av ulike opplærings- 

og/eller utviklingstiltak bør være måleparametre her. 

4.2.3 Hva skal måles innenfor barnehage? 

Skape gode læringsarenaer 

Det er viktig å fange opp eventuell forsinket utvikling av språkutvikling, begreps-

forståelse og sosial kompetanse. At 90 % har nådd målene for sin alder, er resultatmål 

2024 angitt i kommuneplanen. 

Kartleggingsverktøy for å måle språkutvikling (f.eks. TRAS), begrepsforståelse innenfor 

matematikk (f.eks. MIO) og sosial kompetanse (f.eks. Alle Med). 

Skape trygge og gode oppvekstvilkår 

Foreldreundersøkelsen (brukerundersøkelsen) er viktig. I tillegg til foreldre-

undersøkelsen bør barnehagene lage en egenvurdering som et supplement til 

foreldreundersøkelsen. Barnehagenes egenvurdering skal inneholde vurdering av 

følgende momenter: 

 Hvordan ivaretar barnehagen barns omsorg og trygghet? 

 Hvordan legger barnehagen til rette for lek, danning og læring? 

Ha inkluderende og kompetente rollemodeller 

Andel med formelt godkjent utdanning er viktig å følge her. I tillegg bør en se på 

gjennomføring av ulike opplæringstiltak knyttet til temaet. 
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4.2.4 Mål og tiltak 

Sektorplanen inneholder ikke et ferdig utviklet sett av mål med ambisjonsnivå. Det 

kreves en videreutvikling. Dette bør gjøres i nært samspill mellom de ulike aktørene. 

Dette gjelder spesielt i arbeidet med utvikling av kjennetegn på god måloppnåelse 

innenfor de prioriterte utviklingsområdene, jf. kapittel 6. 

4.3 Hvordan det skal følges opp (styringssløyfen) 

I kapittel 4.1 gjennomgikk vi rolle- og ansvarsfordeling med hensyn til målsetting, 

måling og oppfølging av resultater for henholdsvis 

 kommunestyret  

 rådmannen/kommunalsjefen 

 rektor/styrer 

 medarbeiderne 

 FAU og SU  

Når resultatene fra ulike målinger foreligger, vil disse aktørene ha ulike roller og ulikt 

ansvar i forbindelse med å evaluere virksomhetene og iverksette tiltak. Vi tar som 

utgangspunkt at aktivitetene i forbindelse med resultatoppfølgingen, bør følge en 

bestemt regi. En vanlig måte å organisere resultatoppfølgingen på er den såkalte 

styringssløyfen, som illustreres i neste figur. 

 

Som det fremkommer av figuren, skilles det mellom to ulike faser i resultat-

oppfølgingen: analysefasen og tiltaksfasen. Dette er et vesentlig prinsipielt skille og tar 

som utgangspunkt 

 at det er viktig å analysere og reflektere over resultatene før man eventuelt 

iverksetter tiltak 

 at det i analysefasen er alle aktører relevante, har en rolle og bør delta i dialogen 

 at det i tiltaksfasen gjelder de vanlige fullmaktene og ansvaret følger linjen 

Analysefasen handler om å forstå og evaluere. Eksempler på sentrale spørsmål som det 

må finnes svar på i denne fasen, er:  

Kommunestyre, 

Rådmann, kommunalsjef

Medarbeidere

Brukere

Rektor/

styrer

Analysefase Tiltaksfase
R

e
s
u

lta
te

r

T
ilta

k

Rektor/

styrer
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 Hva er vi mest fornøyde med? 

 Hva er vi minst fornøyde med? 

 Hvordan har resultatene utviklet seg over tid: blir vi bedre, eller har det forverret 

seg? 

 Hva kan ha påvirket resultatene? Er det tilfeldig, eller ser vi et mønster? 

 Synes de tiltakene vi har iverksatt tidligere, å ha gitt ønsket effekt? 

 Hvilke resultater er det viktigst å ta tak i og iverksette tiltak i forhold til? 

I analysefasen står dialogen sentralt, og alle aktørene bør involveres. Styringssløyfen 

starter med at rådmann/kommunalsjef presenterer resultatene for kommunestyret. 

Når det er gjort, iverksettes det dialogprosesser i hver virksomhet. I denne dialogen 

involveres medarbeidere og foreldre/brukere. 

Når de sentrale spørsmål er besvart og man har oppnådd konsensus rundt hvilke 

forhold det er viktigst å ta tak i, starter tiltaksfasen. I tiltaksfasen vil den enkelte rektor 

og styrer ha ansvar for at det utvikles og iverksettes relevante tiltak i hver virksomhet. 

Styringssløyfen avsluttes med at kommunestyret får en orientering om hva som 

fremkom i analysefasen og hvilke tiltak som skal iverksettes på det enkelte tjeneste-

sted.  

Kommunestyret som skoleeier bruker kunnskapen fra styringssløyfen til; 

 behandling av hovedrapporten 

 å evaluere effektene av iverksatte tiltak neste gang resultater foreligger 

 å fastsette mål for virksomhetene  

 å foreta omprioriteringer 
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 Områder som bidrar til kvalitet 5
Så langt har vi bl.a. sett på kommunale mål (kapittel 1), status i Gjerdrum (kapittel 2), 

nasjonale føringer, hva en vet som virker og forelderens oppfatninger (kapittel 3) og 

hva som skal måles (kapittel 4.2). 

De prioriterte innsatsområdene som presenteres her, er utarbeidet på bakgrunn av en 

kombinasjon av informasjon fra de foregående kapitelene og en valgt prioritering. 

Prioriteringen framkommer som et resultat av bl.a. dialog med representanter for 

skoleeier (ad hoc-komiteen), ledelsen i skoler og barnehager, og andre som har deltatt 

i prosessen. 

Noen av de prioriterte områdene er felles for hele sektoren, mens noen er innenfor 

skole, barnehage eller SFO.  

5.1 God kvalitet i skole = høyt læringsutbytte  

I skolene prioriteres tiltak innenfor områder som gir høyt læringsutbytte.  

For å få skoler med høyt læringsutbytte iverksettes tiltak som bidrar til at 

arbeidsformene preges av felles holdning i personalet på sentrale områder som 

klasseledelse, læringsmiljø og tilpasset opplæring:  

God klasseledelse innebærer bl.a. at lærer er på plass i god tid til timen, elevene 

presenteres for mål for undervisningen, at læringsøkten oppsummeres og at det 

foretas regelmessig underveisvurdering. Klare kriterier for hva som kjennetegner god 

klasseledelse i Gjerdrum, utarbeides og innarbeides.  

Godt læringsmiljø  preges av inkludering, respekt, trygghet, trivsel, omsorg, gode 

relasjoner både mellom elevene og mellom elevene og de voksne på skolen, godt 

samarbeid mellom skole og hjem, arbeidsro, aktivitet, kompetente voksne og god 

underveisvurdering. 

Tilpasset opplæring har tidlig innsats og underveisvurdering som sentrale stikkord. 

 Tidlig innsats 

Sette i verk tiltak tidlig i skoleløpet. Redusert omfang av spesialundervisning sent i 

skoleløpet 

 Underveisvurdering  

Regelmessig og systematisk vurdering og tilbakemelding gjennom hele 

utdanningsløpet er nødvendig for å sikre tilpasset opplæring, godt læringsutbytte 

og godt læringsmiljø. Pedagogisk og organisatorisk tilpasning 

5.2 God kvalitet i SFO = læring og utvikling i et aktiviserende miljø  

Innenfor SFO prioriteres tiltak innenfor områder som bidrar til læring og utvikling i et 

aktiviserende miljø. Utvikling av sosiale ferdigheter gjennom lek og tiltak som bidrar til 

at SFO støtter opp om skolens læringsarbeid, prioriteres. 

For å få SFO-tilbud med høy kvalitet skal arbeidsformene i SFO være preget av 

inkludering, respekt, trygghet, trivsel, omsorg, gode relasjoner både mellom elevene 

og mellom de voksne og elevene, arbeidsro og variasjon i aktiviteter – organiserte og 

frie.                
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5.3 God kvalitet i barnehagen = læring og utvikling gjennom lek  

Innenfor barnehage prioriteres tiltak på områder som bidrar til læring og utvikling 

gjennom lek. 

For å oppnå og opprettholde høy kvalitet i barnehagene; 

 Skal arbeidsformene i barnehagene skal være preget av inkludering, respekt, 

trygghet, trivsel og omsorg 

 Skal relasjonene mellom barna og mellom barna og de voksne være gode. Voksne 

som lytter, ser og handler. Voksne som har glød og hjertelag. Voksne med evne og 

vilje til refleksjon. Godt samarbeid mellom barnehagen og foreldrene. Variasjon i 

aktiviteter – veksling mellom det organiserte og det frie 

 Skal barnehagen som læringsarena  innebære fokus på utvikling av sosiale 

ferdigheter, kommunikasjonsferdigheter (språk), matematikkferdigheter, 

kunnskaper ut fra eget modningsnivå. For barn som trenger særlig støtte, skal 

tiltak settes i verk tidlig (spes.ped.) 

Barnehagen har kompetente voksne. Kompetente ansatte er viktig for å sikre høy 

kvalitet. Det er derfor viktig å øke andelen førskolelærere gjennom rekruttering 

eksternt og internt. Satsing på etterutdanning prioriteres (felles kompetanse-

hevingsplan for kommunale og private barnehager). Den enkelte barnehage 

gjennomfører egne kompetansetiltak ut fra behov. Nettverk for styrere og pedagogiske 

ledere spiller en viktig rolle i utvikling av og vedlikehold av kompetanse.  

5.4 Felles for skole, barnehage og SFO 

5.4.1 Ledelse 

På klasse- og gruppenivå i barnehager og skoler 

Hatties forskning viser at ledelse er en faktor som har stor betydning for lærings-

utbyttet. Det er derfor viktig at det lages klare kriterier for hva som er god ledelse, 

både av klasser i skolene og av grupper i barnehage og SFO.    

 Hva er kjennetegn på god ledelse av klasser? 

 Hva er kjennetegn på god ledelse av grupper i barnehage og SFO? 

 Hvordan skal ansatte opptre for å være tydelige rollemodeller? 

Ledelse av skoler og barnehager (rektor/styrer) 

Lederne i skoler og barnehager spiller en avgjørende rolle for å skape gode lærings-

kulturer. Det er viktig at det lages klare kriterier for hva som er god ledelse av skoler 

og barnehager. Ledelsen skal være tett på, observere, gi veiledning og følge opp. Felles 

verdier og holdninger skal innarbeides.   

Skole- og barnehageeierskap  

Administrativ ledelse 

Det er viktig å ha et godt system for oppfølging av skoler og barnehager. Nødvendig 

kompetanse og ressurser er nødvendig for å få til god oppfølging av virksomhetene. 

Fokus i dialogen mellom kommunens øverste ledelse og virksomhetslederne skal være 

på elevenes læringsutbytte i skolene og barnas utvikling og læring i barnehagene og i 

SFO.  

Som en del av skole og barnehageeierskapet må rapportering til politisk nivå følges 

opp og prioriteres. 
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Politisk ledelse:  

Barnas og elevenes læring og utvikling skal ha fokus i saker som omhandler skole og 

barnehage. Årlig behandling av tilstandsrapport for skole skal utvikles til arena for 

dialog og felles kunnskapsutvikling om skole.  

Rapporteringer etter kartlegginger som er gjort (elevundersøkelsen, nasjonale prøver 

etc.) presenteres for politikerne så snart som mulig etter at resultatene foreligger og 

behandles i tråd med styringssløyfen.   

5.4.2 Delingskultur 

Erfaringsdeling/læring på arbeidsplassen skal vektlegges. Sammenheng og samarbeid 

mellom barnehage og skole. Sammenheng og samarbeid mellom skole og SFO. 

5.4.3 Samarbeid med foreldrene 

Det skal legges vekt på å komme fram til en omforent forståelse for hva som er 

foreldrenes rolle, og hva som er barnehagens, skolens og SFOs rolle. Målet er at 

foreldre støtter opp om barnehagens og skolens oppdrag og bidrar til barnas utvikling 

og læring. Foreldreskole gjennomføres for nye foreldre i barnehage og for 1.-trinns-

foreldre i skolene. 

5.4.4 Kompetent personale 

Personalet i barnehager, skoler og SFO er den viktigste enkeltfaktoren for å sikre høy 

kvalitet i tilbudene. Det er derfor viktig at kommunen har en bevisst strategi for å 

styrke og utvikle kompetanse i personalet, og at ressurser settes av for sikre at dette 

kan skje.  

5.4.5 Samarbeid på tvers 

For at en skal kunne gi alle barn best mulig oppfølging, er det viktig at alle instanser 

samarbeider til beste for barnas utvikling. 

  



 
 

34    

 Prioriterte utviklingsområder 2014–2017 6
De prioriterte utviklingsområdene som presenteres her er utarbeidet på bakgrunn av 

en kombinasjon av informasjon fra de foregående kapitlene og en valgt prioritering. 

Prioriteringen framkommer som et resultat av bl.a. dialog med representanter for 

skoleeier (ad hoc-komiteen), ledelsen i skoler og barnehager og andre som har deltatt 

i prosessen. 

Det er mange måter å uttrykke både utviklingsmål og kjennetegn på. I videre arbeid er 

det viktig å basere seg på forskningsresultater, bl.a. resultatene fra Hatties 

metastudier (kapittel 3.2.2): Formativ evaluering/tilbakemelding, klare standarder for 

god undervisning, håndtering av bråk og uro, lærerens ledelse, tydelighet og struktur, 

og positiv og støttende relasjon lærer/elev var de 5 enkeltfaktorene som han fant 

hadde stor effekt på læringsutbyttet i skolen. 

De 3 prioriterte utviklingsområdene som presenteres her representerer en spissing, 

både tidsmessig (2014-2017) og innholdsmessig knyttet til områdene i kapittel 5.   

De tre utviklingsområdene/utviklingsmålene er: 

1. Pedagogisk ledelse 

2. Tilpasset opplæring/tidlig innsats/vurdering 

3. Læringsmiljø 

6.1 Kjennetegn på måloppnåelse i skolene 

Innen 1. juni 2014 skal det utvikles kjennetegn på måloppnåelse. 

I tilknytning til utviklingsmål 1 (pedagogisk ledelse) vil det bli definert 

 kjennetegn på god klasseledelse 

 kjennetegn på skoleledelse som har elevenes læring i fokus 

 kjennetegn på skoleeierskap som bidrar til at utviklingsmålene kan nås 

I tilknytning til utviklingsmål 2 (tilpasset opplæring/tidlig innsats/vurdering) vil det bli 

definert 

 kjennetegn på god undervisning/tilpasset opplæring (verktøykasse) 

 kjennetegn på vurderingspraksis som bidrar til elevenes læring og utvikling - 

"Vurdering for læring". 

I tilknytting til utviklingsmål 3 (læringsmiljø) vil det bli definert 

 kjennetegn på godt læringsmiljø 

 kjennetegn på gode relasjoner lærer-elev/elev-elev 

 kjennetegn på godt foreldresamarbeid 

Kjennetegnene gjøres forpliktende for alle aktører i skolen i Gjerdrum. Kjennetegnene 

skal brukes i oppfølging og kvalitetssikring i hele planperioden. 

6.2 Kjennetegn på måloppnåelse i barnehagene 
Innen 1. juni  2014 skal det utvikles kjennetegn på måloppnåelse. 

I tilknytning til utviklingsmål 1 (pedagogisk ledelse) vil det bli definert 

 kjennetegn på god pedagogisk ledelse i barnehagene 

 kjennetegn på barnehageeierskap som bidrar til at utviklingsmålene kan nås 
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I tilknytning til utviklingsmål 2 (tilpasset opplæring/tidlig innsats/vurdering) vil det bli 

definert 

 kjennetegn på gode arbeidsformer i barnehagene 

 kjennetegn på vurderingspraksis som bidrar til barns læring og utvikling 

I tilknytting til utviklingsmål 3 (læringsmiljø) vil det bli definert 

 kjennetegn på godt miljø for lek, læring og utvikling i barnehagene 

 kjennetegn på gode relasjoner barn-voksne og mellom barna 

 kjennetegn på godt foreldresamarbeid 

Kjennetegnene gjøres forpliktende for alle aktører i barnehagene i Gjerdrum. 

Kjennetegnene skal brukes i oppfølging og kvalitetssikring i hele planperioden. 

6.3 Kjennetegn på måloppnåelse i SFO 

Innen 01. juni 2014 skal det utvikles kjennetegn på måloppnåelse. 

I tilknytning til utviklingsmål 1 (pedagogisk ledelse) vil det bli definert: 

 kjennetegn på god pedagogisk ledelse i SFO 

 kjennetegn på SFO-eierskap som bidrar til at utviklingsmålene kan nås 

I tilknytning til utviklingsmål 2 (tilpasset opplæring/tidlig innsats/vurdering) vil det bli 

definert: 

 kjennetegn på gode arbeidsformer i SFO 

 kjennetegn på praksis som bidrar til god og variert aktivisering av barna i SFO 

I tilknytting til utviklingsmål 3 (læringsmiljø) vil det bli definert: 

 kjennetegn på godt miljø for lek, læring og utvikling i SFO 

 kjennetegn på gode relasjoner barn-voksne og mellom barna 

 kjennetegn på godt foreldresamarbeid 

Kjennetegnene gjøres forpliktende for alle aktører i SFO-ordningene i Gjerdrum. 

Kjennetegnene skal brukes i oppfølging og kvalitetssikring i hele planperioden. 

6.4 Prosess og resultat 

Utarbeidelsen av ønskede kjennetegn knyttet til utviklingsmålene skal gjennomføres i 

en prosess der både ledelse, ansatte og brukerrepresentanter (foreldre) deltar, og skal 

ende opp i en tiltaksplan. Både prosess og resultat i form av tiltaksplan rapporteres via 

styringssløyfen (se kapittel 4.2/4.3). 

Gjennom prosessen har ulike tiltak vært diskutert. Som inspirasjon til videre arbeid er 

dette oppsummert i vedlegg 4 (kapittel 9.4). 
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 Prosess og forankring 7
Ved behandling av Planstrategi for Gjerdrum 2012–2015 i sak PS 12/106 gjorde 

kommunestyret vedtak om utarbeidelse av ny sektorplan for skole og SFO i løpet av 

2013. Sammenhengen mellom skole og barnehage vektlegges stadig sterkere, bl.a. 

innenfor den nasjonale utdanningspolitikken. Sektorplanen inkluderer derfor også 

barnehagesektoren og har et fireårsperspektiv, 2014–2017.  

Sektorplanen er laget med utgangspunkt i kommuneplanens målsettinger og føringer, 

både de som er knyttet spesifikt til skole, barnehage og SFO og de generelle, og de 

som er gjennomgående for Gjerdrum kommune.  

Planen er laget gjennom en prosess med involvering fra det politiske nivået via ad hoc-

utvalget, representanter for foreldre (FAU), frivillige organisasjoner og i noen grad de 

ansatte, samt ledelse for de ulike virksomhetene – inkl. ledere for kommunale 

barnehager. Det er gjennomført følgende møter: 

 5 møter i ad hoc-utvalget  

 2 møter med rektorer, SFO-ledere og PPT. I det ene av disse møtene møtte også 

representant for de ansattes organisasjoner  

 1 møte med styrere i barnehage, også private 

 1 møte med FAU/SU-representanter for skole og barnehage 

 1 fellesmøte for foreldrerepresentanter og representanter for frivillige lag og 

foreninger 
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 Oppsummering 8
Gjennom en omfattende prosess med mange aktører har det kommet gode innspill til 

hva som er de viktigste områdene å satse på for å heve kvaliteten i barnehager, skoler 

og SFO. Sektorplanens føringer skal legges til grunn for skolenes målekort og 

virksomhetsplaner. 

Utviklingsmålene og tilhørende kjennetegn på måloppnåelse skal brukes systematisk i 

oppfølgingssamtaler på alle nivå:  kommunalsjef/ styrer/pedagogisk 

leder/rektor/lærer/SFO-ansatt/assistent.  Resultatoppnåelse på utviklingsområdene 

skal rapporteres til kommunestyret. 

Vurdering av ressurstilgang som en viktig faktor for å sikre kvalitet i skolene, 

barnehagene og SFO-ene, har ikke vært tema i denne planen. Ressurstilgang som 

sikrer god personaltetthet og høy kompetanse i personalet, vil likevel være en viktig 

faktor for å oppnå resultater på satsingsområdene. Det er også viktig at tidsressursen 

til pedagogisk ledelse er tilstrekkelig til at det er nok tid  til god oppfølging av 

personalet i skoler, barnehager og SFO. Det er også viktig at rådmannen har personale 

med kompetanse og tid til god oppfølging av virksomhetene.  
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 Vedlegg 9

9.1 Vedlegg 1. Status for skole, barnehage, SFO i Gjerdrum 

Befolkningsvekst 

 

Figur 9.1 Fremskrevet folkemengde i tre aldersgrupper, 2013-2040, Gjerdrum kommune. 
Middels nasjonal vekst. Kilde: SSB, Statistikkbanken 

Som figuren viser, innebærer SSBs prognoser - basert på middels nasjonal vekst - 

vekst i alle de tre aldersgruppene 0–5 år, 6-12 år og 13–15 år. Det er usikkerhet 

knyttet til disse prognosene, særlig for den yngste aldersgruppen jo lenger frem i tid 

man ser – de fleste av barna som er med i statistikken, er ennå ikke født. Usikkerheten 

knytter seg særlig til foreldrenes flyttemønster i Norge og innflytting fra utlandet.  

I aldersgruppen 0–5 år er det i dag 480 barn. De første årene, frem til 2018, vil det 

være en svak nedgang i antallet barn. Den sterkeste veksten vil skje i perioden 2018–

2028. På disse ti årene vil antallet øke med ca. 110 barn. Deretter vil det, ifølge 

prognosen, være en utflating og en svak nedgang.  

I aldersgruppen 6–12 år er det i dag 644 barn. I denne aldersgruppen vil antallet gå 

svakt opp og så litt ned igjen frem til 2023 (ca. 645 barn). Deretter skjer det en gradvis 

vekst frem til 2035 med noe over 100 individer, til ca. 750 barn, før det blir en 

utflating i antallet. 

I aldersgruppen 13–15 år er det i dag 286 barn. Etter en svak nedgang, vil antallet øke 

til ca. 315 i 2025. Deretter blir det igjen en nedgang til 290 barn i 2026, før antallet 

vokser gradvis mot 335 i 2040.  

Skole 

Gjerdrum har to barneskoler: Gjerdrum barneskole og Veståsen skole. Kommunen har 

én ungdomsskole. De neste figurene viser utviklingen i antall elever og lærere. 
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Figur 9.2 Utvikling i antall elever i grunnskolen i Gjerdrum, 2007–2012: Kilde Skoleporten 

Det har vært en relativt sterk vekst i antall elever i perioden fra skoleåret 2007-2008 til 

2009-2010. Deretter var det en utflating i antallet elever i grunnskolen i Gjerdrum. Det 

har også vært en vekst i antall lærere i perioden. Veksten har skjedd gradvis hvert år.  

 

Figur 9.3 Gruppestørrelser, 1.-4. trinn, 5.–7. trinn, 8.-10. trinn. Gjerdrum, Akershus, landet og 
Kostra-gruppe 814, 2011. Kilde: Kostra. 

                                                

14 SSB har delt landets kommuner i 16 grupper. Grupperingen er gjort for å legge til rette for å 

sammenligne kommuner med tilsvarende forutsetninger. Gjerdrum er i Kostra-gruppe 8: 

mellomstore kommuner med lave bundne kostnader pr. innbygger, middels frie disponible 

inntekter. 
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Som den røde søylen i figuren over viser, har Gjerdrum gjennomgående større grupper 

pr. trinn enn de andre kategoriene som det er sammenlignet med.  

Tabell 8.5 viser samlede ressurser i skolene i Gjerdrum i perioden 2007-2008 til og 

med skoleåret 2011-2012. Tabell 8.6 er en sammenligning mellom ressursene i 

Gjerdrum, landsgjennomsnittet og snittet for Akershus for skoleåret 2011-2012.  

Tabell 9-1 Ressurser i grunnskolen i Gjerdrum, alle trinn. Kilde: Skoleporten 

Indikator og nøkkeltall 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Årsverk for undervisningspersonale 60,9 65,4 69,8 71 69,7 

Antall elever per årsverk til undervisning 16,6 15,7 15,3 15,2 15,4 

Antall assistentårsverk i undervisningen 11 11 10 10 12 

Antall elever per assistentårsverk i 
undervisningen 

83,3 80,2 90,2 92,5 78,2 

Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4 17 14,7 14,1 17 

Lærertetthet 1.-7. trinn 18 17,2 15,9 16 16,5 

Lærertetthet 8.-10. trinn 16,8 17 17,8 17,7 17,5 

Lærertetthet i ordinær undervisning 20,2 19,9 18,6 19,5 20,5 

Andel årstimer til undervisning gitt av 
undervisningspersonale med godkjent 
utdanning 

96,7 93,3 92,3 95 88,5 

Lærertimer som gis til undervisning 37780 40282 43046 43350 42728 

Undervisningstimer totalt per elev 43 45 47 47 46 

Som tabellen viser, har antall undervisningsårsverk pr. elev holdt seg relativt stabilt i 

perioden. Lærertettheten pr. elev har hatt en svak nedgang på 1.-7. trinn, mens det 

har vært en svak vekst i lærertettheten på 8.–10. trinn.  

Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent 

utdanning har gått ned fra ca. 97 % for skoleåret 2007-2008 til 88,5 % for skoleåret 

2011-2012.  

Tabell 9-2: Ressurser i grunnskolen i Gjerdrum, Akershus fylke og nasjonalt skoleåret 2011-
2012, alle trinn. Kilde: Skoleporten 

Indikator og nøkkeltall Gjerdrum 
kommune 

Akershus 
fylke 

Nasjonalt 

Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 13,7 12,1 

Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,2 85,9 72,2 

Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17 14,2 14,8 

Lærertetthet 1.-7. trinn 16,5 14,6 12,9 

Lærertetthet 8.-10. trinn 17,5 15,9 14,4 

Lærertetthet i ordinær undervisning 20,5 18,5 16,9 

Andel årstimer til undervisning gitt av 
undervisningspersonale med godkjent utdanning 

88,5 93,6 96,4 

Undervisningstimer totalt per elev 46 52 59 
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Gjerdrum har noe flere elever pr. årsverk, og har også lavere lærertetthet (flere elever pr. 

lærer) på både 1-7. trinn og 8.–10. trinn enn snittet for Akershus og landsgjennom-

snittet. Gjerdrum har lavere andel undervisningstimer gitt av undervisningspersonale 

med godkjent utdanning.  

 

Figur 9.4: Andel elever med spesialundervisning. Landet, Gjerdrum, Akershus og Kostra-gruppe 8, 
2009–2011. Kilde: Kostra. 

Figuren over viser at det generelt har vært en vekst i andelen elever som mottar 

spesialundervisning i perioden 2009–2011. Gjerdrum utmerker seg med en sterkere vekst 

på 1.-4. trinn. På 5.–7. trinn og 8.–10. trinn har Gjerdrum en høyere andel elever som 

mottar spesialundervisning enn snittet for landet, Akershus og innen Kostra-gruppe 815.  

 

Figur 9.5: Elevundersøkelsen 7. trinn 2007-2008 til 2011-2012, Gjerdrum kommune. Kilde: 
Skoleporten 

Elevundersøkelsen for 7. trinn viser en positiv utvikling på flere områder i perioden fra 

skoleåret 2007-2008 til og med 2011-2012. Elevene er mest fornøyde med 

motivasjon og sosial trivsel. Søylen «mobbing» uttrykker i hvilken grad elevene 

                                                

15 Se fotnote nr. 14.  
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opplever mobbing på skolen. Den største relative tilbakegangen finner vi knyttet til 

elevdemokrati og faglig veiledning, mens den mest positive utviklingen har vært i 

synet på det fysiske læringsmiljøet.   

 

Figur 9.6: Elevundersøkelsen 2011–2012, læringsmiljø, 7. trinn. Gjerdrum kommune 
sammenlignet med snitt for Akershus og nasjonalt gjennomsnitt. Kilde: Skoleporten 

Når vi sammenligner med landsgjennomsnittet og snittet for Akershus, tyder 

elevundersøkelsen for 7. trinn for 2011-2012 på at det står bra til i Gjerdrum når det 

gjelder læringsmiljø. Et viktig unntak er faglig veiledning, der undersøkelsen viser en 

lavere skåre for Gjerdrum enn både landsgjennomsnittet og snittet i Akershus.  

 

Figur 9.7: Elevundersøkelsen 10. trinn, fra 2007-2008 til 2011-2012. Gjerdrum ungdomsskole. 
Kilde: Skoleporten 

Elevundersøkelsen for 10. trinn viser en positiv utvikling på flere variabler i perioden 

fra 2007-2008 til 2011-2012. Søylen «mobbing» uttrykker i hvilken grad elevene 

opplever mobbing på skolen. Elevene er mest fornøyd med karriereveiledning, faglig 

utfordring og sosial trivsel. Den mest positive utviklingen har vært på elevdemokrati og 

fysisk læringsmiljø. Den mest negative utviklingen har vært på faglig utfordring.  
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Figur 9.8: Elevundersøkelsen 10. trinn, Gjerdrum sammenlignet med snitt for Akershus og 
nasjonalt gjennomsnitt. Kilde: Skoleporten 

Når vi sammenligner resultatene fra den siste elevundersøkelsen for 10. trinn i 2011-

2012 med resultatene for Akershus og landsgjennomsnittet, ser vi at Gjerdrum 

utmerker seg positivt med hensyn til karriereveiledning, medbestemmelse, fysisk 

læringsmiljø, elevdemokrati, mobbing (søylen viser forekomst av mobbing) og trivsel 

med lærerne. Gjerdrum kommer noe dårligere ut når det gjelder motivasjon og 

mestring.  

På skoleporten er det lagt ut informasjon om resultater fra nasjonale prøver på 5., 8. og 

9. trinn, eksamen og standpunktkarakterer for skolene i Gjerdrum. Standpunkt-

karakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen utgjør sluttvurderingen i 10. klasse.  

I tabellen under er det gjort forsøk på å sammenfatte hovedbildet fra disse kildene. Det 

understrekes at utslagene fra år til år kan være små. Det kan også være variasjoner fra 

år til år som gjør det vanskelig å vurdere om utslag er midlertidige eller representerer 

en langsiktig trend.  
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Tabell 9-3: Oppsummering av skoleresultater, Gjerdrum. Kilde: Skoleporten 

TYPE 

RESULTAT 

STANDPUNKTKARAKTERER 

10. KLASSE 

EKSAMENSKARAKTERER  

10. KLASSE 

NASJONALE PRØVER  

5. TRINN 

NASJONALE PRØVER  

8. OG 9. TRINN 

Type 

vurdering 

Utvikling i 

Gjerdrum 

2007/08 - 

2011/12 

Status 

2011/12 ift. 

snitt 

Akershus og 

nasjonalt 

Utvikling i 

Gjerdrum 

2007/08 - 

2011/12 

Status 

2011/12 ift. 

snitt 

Akershus og 

nasjonalt  

Utvikling i 

Gjerdrum 

2007/08 - 

2011/12 

Status 

2011/12 ift. 

snitt Akershus 

og nasjonalt 

Utvikling i 

Gjerdrum 

2007/08 - 

2011/12 

Status 

2011/12 

ift. snitt 

Akershus 

og 

nasjonalt 

Vurdering Fremgang i 

bl.a. engelsk, 

fransk, norsk 

sidemål og 

hovedmål. 

Tilbakegang i 

bl.a. tysk 1, 

matematikk, 

naturfag og 

samfunnsfag.  

Bedre i bl.a. 

engelsk, 

fransk og 

norsk 

(hovedmål, 

sidemål og 

muntlig). 

Svakere i 

bl.a. 

matematikk, 

naturfag og 

samfunnsfag.  

Forbedring i 

engelsk 

m16, 

matematikk, 

naturfag, 

norsk m og 

religion. 

Tilbakegang 

i engelsk s17 

og norsk 

sidemål 

Bedre i 

engelsk m, 

naturfag m 

og norsk m. 

Svakere i 

engelsk s, 

matematikk, 

norsk 

sidemål, og 

samfunnsfag.  

Resultatene 

er stabilt 

rundt 2 på 

en skala fra 

1 – 3 for 

alle tre 

prøver 

(engelsk, 

lesing og 

regning) 

Marginalt 

svakere enn 

snittet for 

Akershus for 

engelsk og 

lesing. Likt for 

regning. 

Marginalt 

bedre enn 

lands-

gjennomsnittet 

for regning, på 

samme nivå 

for engelsk og 

lesing.  

På 8. trinn: 

resultatene 

holdt seg 

på samme 

nivå i 

engelsk, 

lesing, 

regning.  

9. trinn: 

Færre 

resultater, 

og større 

variasjon 

fra år til 

år.  

På 8 trinn: 

resultater 

omtrent på 

nivå som 

snittet i 

Akershus 

og landet, 

med 

unntak av 

regning 

der 

resultatene 

er noe 

svakere. 

Ikke data 

for 9. 

trinn. 

  

Viktige tiltak og prosjekter på skoleområdet 

For å stanse veksten i andelen elever med spesialundervisning er det iverksatt 

forebyggende tiltak, som bl.a. innebærer at PPT skal komme tidligere inn i 

veiledningen av skolene.  

Lesefres er et samarbeidsprosjekt mellom Bredtvet kompetansesenter og Gjerdrum 

kommune. Målet er å styrke lærernes kompetanse mht. leseopplæring for elever som 

henger etter når det gjelder leseferdigheter. Elevene organiseres i mindre grupper med 

intensiv leseopplæring.  

GNIST er navnet på en lærersatsning som har som mål å utdanne, rekruttere og 

beholde dyktige lærere. Det utarbeides en årlig plan for kompetansetiltak blant 

lærerne.  

Innføringsklasse fremmedspråklige elever gjennomføres i samarbeid med Nannestad 

og Hurdal.  

NY GIV er et treårig prosjekt som har som formål å få flere ungdommer til å fullføre og 

bestå videregående opplæring. Prosjektet ble startet i 2010. Gjennom prosjektet skal 

ungdomsskoleelever som er i faresonen for å falle fra i videregående skole, gis intensiv 

og tilrettelagt opplæring.  

Svømmeopplæring. Fordi svømmebassenget i Gjerdrum er stengt, gjennomføres 

svømmeopplæringen ved å benytte bassenger i nabokommunene.  

                                                
16 m = muntlig 

17 s = skriftlig 
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Barnehage 

Det er 9 barnehager i Gjerdrum.  To av barnehagene, Gjerdrum barnehage og Grønlund 

barnehage, drives i kommunal regi. De øvrige 7 barnehagene er private.  

 

Figur 9.9: Antall barn 0–5 år i barnehage i Gjerdrum 2006–2012. Kilde: Kostra 

Som figuren viser, har det vært en sterk vest i antallet barn i barnehage. I 2011 var det 

420 barn med barnehageplass i Gjerdrum. I 2011 gikk 165 barn i de kommunale 

barnehagene og 255 barn i de private barnehagene. Av alle barn i aldergruppen 1-5 år 

i Gjerdrum hadde 97 % barnehageplass.  

 

Figur 9.10: Andel barn i barnehage i Gjerdrum med minoritetsspråklig bakgrunn. Kilde: Kostra 

Det har vært en sterk vekst i antallet barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Fra 2009 

har andelen ligget på litt over 8 %, mens den så sent som i 2003 utgjorde mindre enn  

1 % av alle barn i barnehage i Gjerdrum.  
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Figur 9.11: Andel ansatte med førskolelærerutdanning. Gjerdrum, Akershus, landet og Kostra-
gruppe 8. Kilde: Kostra 

Av de ansatte i barnehagene i Gjerdrum har noe over 20 % godkjent førskolelærer-

utdanning. Dette er lavere enn både resten av Akershus, landet og de andre 

kommunene i Kostra-gruppe 8. I tillegg er det ca. 4 % av de ansatte som har annen 

pedagogisk utdanning, noe som er omtrent på nivå med de andre kategoriene av 

kommuner.  

Viktige tiltak og prosjekter på barnehageområdet 

For å øke pedagogdekningen i barnehagene arbeides det med flere tiltak, bl.a. 

stimuleres assistenter til å ta førskolelærerutdanning på deltid. 

Det utarbeides årlige kompetanseplaner for barnehagene, og kommunen mottar 

tilskudd til dette fra Fylkesmannen.  

Det samarbeides tett med de andre kommunene i ØRU om fagsystemer, rutiner og 

kompetanseutvikling.  

Fra 2009 har det vært satset spesielt på styrking av grunnleggende ferdigheter knyttet 

til språk og matematikk. Prosjektet har omfattet både de kommunale og de private 

barnehagene. For perioden 2012–2015 er det utarbeidet en ny felles handlingsplan 

med fokus på 

 språkutvikling 

 barns medvirkning og deltagelse 

 pedagogisk ledelse 

 barns lekeadferd 

 voksenrollen 

 matematikk i barnehagen 

TRAS (Tidlig Registrering av Språkutvikling) er et observasjonsmateriell for språk og 

språkutvikling hos barn i barnehagen som benyttes i Gjerdrum. Materiellet gjør det 

bl.a. mulig å vurdere et barns språkutvikling i forhold til det som er forventet på ulike 

alderstrinn.  

SFO 

Det er SFO ved Gjerdrum barneskole og Veståsen skole.  
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Det tilbys leksehjelp som en del av tilbudet ved SFO, for foreldre som ønsker dette for 

sine barn.  

Foreldrene kan velge mellom SFO-tilbud 1, 2, 3, 4 eller 5 dager i uken. Det er også 

mulig å kjøpe SFO-plass som kun inkluderer tilbud på morgen/formiddag.  

Tabellen under viser antall barn i SFO i skoleåret 2012-2013. Totalt er det 247 barn i 

SFO i skoleåret 2012-2013. 

Tabell 9-4: Antall barn i SFO pr. trinn, skole og totalt for Gjerdrum. Kilde: GSI 

  1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.–7. trinn Totalt 

Gjerdrum barneskole  47 47 21 8 2 125 

Andel med 100 % plass 27 26 10 2 2 67 

Veståsen barneskole  46 27 35 14 0 122 

Andel med 100 % plass 36 16 17 2 0 71 

Totalt  93 74 56 22 2 247 

Andel med 100 % plass 63 42 27 4 2 138 

 

 

Figur 9.12: Andel 6-9 åringer i SFO. Gjerdrum, Akershus, landet og Kostra-gruppe 8, 2001–
2011. Kilde: Kostra. 

For både landet som helhet og for Akershus har det vært en vekst i andelen 6–9 

åringer i SFO i perioden 2001–2011. For Gjerdrum kom denne veksten tidligere enn i 

mange andre kommuner, men har deretter flatet ut og falt noe fra toppårene 2005–

2006, og ligger i dag like over landssnittet og snittet for Kostra-gruppe 8, men lavere 

enn snittet for Akershus.  

Personalet ved SFO ved Gjerdrum barneskole utgjør totalt 6,35 årsverk.  
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Ved SFO ved Veståsen barneskole utgjør personalressursene 6,18 årsverk. 

SFO i Gjerdrum har ikke inntektsgraderte plasser eller friplasser. Det gis 25 % 

søskenmoderasjon for barn nr. 2, hvis flere barn gis 50 % moderasjon for disse. 
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9.2 Vedlegg 2. Målopplegg hentet fra annen kommune 

 

Innsatsområde Indikator Målemetode Ambisjonsnivå

Ønsket Akseptabelt Ikke akseptabelt
Læringsutbytte Lokale kartleggingsprøver Andel under kritisk grense
Lese og regne- Lesing 2. trinn Andel under nivå… Andel < 10% Andel < 15% Andel >15%
ferdigheter Regning 2. trinn Andel under nivå…

Lesing 3. trinn Andel under nivå…
Regning 3. trinn Andel under nivå…

Nasjonale prøver Andel under kritisk grense
Lesing 5. trinn Andel over nivå 1 og 2
Regning 5. trinn Andel over nivå 1 og 2
Engelsk 5. trinn Andel over nivå 1 og 2
Lesing 8. trinn Andel over nivå 1 og 2
Regning 8. trinn Andel over nivå 1 og 2
Engelsk 8. trinn Andel over nivå 1 og 2
Lesing 9. trinn Andel over nivå 1 og 2
Regning 9. trinn Andel over nivå 1 og 2
Engelsk 9. trinn Andel over nivå 1 og 2

Andel iverksatte tiltak ved skårer 
under kritisk grense Gjennomføringsgrad

Sluttvurdering Eksamen 10. klasse
Norsk Landsgjennomsnitt >10% 0-5% < 0%
Engelsk Landsgjennomsnitt
Matematikk Landsgjennomsnitt

Elevtilfredshet Elevundersøkelsen
5-10 trinn Faglig veiledning Gjennomsnittskårer

Trivsel med lærerne Gjennomsnittskårer
Mestring Gjennomsnittskårer
Faglig utfordring Gjennomsnittskårer
Mobbing på skolen Gjennomsnittskårer
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9.3 Vedlegg 3. Egenvurderingsskjema fra annen kommune 
 

 

 



Sektorplan for skole, barnehage og SFO  

 

                         
                                           51 Høringsutkast 

9.4 Vedlegg 4. Eksempel på tiltak som har blitt tatt opp i arbeidet 
med planen 

9.4.1 Skole  

• Grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, regning, digital kompetanse) 

– Plan/verktøykasse 

• God undervisning 

– Elevaktiv skole (aktiv i egen undervisning) 

– Lærer tett på  

– Tilbakemeldinger/vurdering 

• Kompetent personale 

• Læringsmiljø 

– Klasseledelse: 

• felles metodikk - felles grunntanke for klasseledelse. 

• grunnleggende strategier som alle bruker. 

• respekt for læreren, men også respekt for elevene.  

• lærerne må være ydmyke og lytte til elevenes ønsker.   

• vurdering for læring  

• Pedagogisk ledelse – tett på 

• Skolevandring. 

• Skape en forventningskultur hjem – skole 

– Foreldreskole og temakvelder for å sikre at foreldre er bevisste sin rolle 

• Eksempel tema; Barnevern, helsestasjon, PPT. Forslag til tema 

som kan være aktuelle: fordeler/ulemper for barn som får 

spesialundervisning kontra tilpasset opplæring, barns utvikling, 

samarbeid hjem- skole, overganger barneskole- ungdomsskole, 

ungdomsskole- videregående skole. 

• Reglement for fravær er et eksempel på virkemiddel. 

– Viktig at foreldre engasjerer seg og er interessert i barnas hverdag. 

• Helhetstilnærming i Gjerdrum 

– Nettverk på tvers av skoler – lære av hverandre 

– Samarbeid om planer 

– Samarbeid om foreldreskole 

– Utnytte ressurser/ kompetanse fra frivillige lag og foreninger og andre 

kommunale virksomheter; f eks folkebiblioteket 

– Overgang fra barneskole til ungdomsskolen 

– Overgang fra ungdomsskolen til videregående skole 

• Læringsutbytte 

9.4.2 SFO 

• Arbeidsform i SFO der personalet er supplert med kompetanse/kapasitet fra 

frivillige lag og foreninger: 

– Skaper trygghet og trivsel og arbeider aktivt for å forebygge mobbing 

– Tar ansvar for å veilede og hjelpe det enkelte barn i å utvikle sosial 

kompetanse, bl.a. gjennom å samhandle med andre på en positiv måte  
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– Gir barna mulighet for medbestemmelse, slik at de opplever å bli hørt 

og at deres meninger blir tillagt betydning 

– Har nødvendig kompetanse innenfor kultur, idrett og friluftsliv og til å 

organisere gamle og nye leker/lekeformer  

– Legger til rette for fri variert lek og organisert lek – ute og inne, og at 

barna møter kunst- og kulturopplevelser 

– Utnytter de arenaer innen kultur, idrett og friluftsliv som finnes i 

skolens nærområde  

– Motiverer, inspirerer og veileder barna  

• slik at alle deltar i leken. 

• til å delta aktivt i SFOs aktiviteter, inklusiv leksehjelp. 

• til å følge regler og rutiner for god samhandling. 

• Kompetanse i personalet 

– kompetansetiltak for assistentene 

– kompetanse vektlegges ved ansettelse 

• Trekker veksler på kompetanse/kapasitet fra frivillige lag og foreninger 

– innenfor kultur, idrett og friluftsliv  

– for å gjennomføre leksehjelp 

• Skape en forventningskultur hjem – SFO 

– Info møte for nye 1.-klasseforeldre vår før oppstart 

– Forventningsavklaring på foreldremøte ved SFO-start hver høst 

• Støtte oppunder skolens læringsarbeid 

– Arenaer/ kommunikasjon samhandling skole-SFO  

9.4.3 Barnehage 

• Tidlig innsats  

– Faste tverrfaglige møter mellom barnehage, PPT, barnevern, helse-

stasjon og psykiatri. 

o Alle saker skal drøftes her før de blir henvist. 

– Kartlegging av barn med TRAS, Alle med, KALA og Sjekkliste for 

matematiske begreper 

– Jevnlig oppfølgingskurs på kartleggingsverktøyene 

– PPT som veileder for personalet 

• Barnehagen skal ha et kompetent personale 

– Fokus på rekruttering - GLØD 

– Legge til rette for deltidsstudier for dem som ønsker å ta barnehage-

lærerutdanning 

– Nettverksmøter på tvers av barnehager for både styrere og pedagogiske 

ledere 

– Det utvikles overordnet kompetanseplan 

– Kompetansen som alt finnes i assistentgruppen, tas i bruk og 

videreutvikles 

• Få en god arbeidsform 
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– Hva som kjennetegner en god arbeidsform: profesjonalitet, respekt, 

aktiv, tilstedeværende 

• Det er gode rutiner for planlegging, dokumentasjon og vurdering. 

• Erfaringsdeling mellom avdelinger og mellom barnehager. 

• Tydelig ledelse - leder observerer og veileder 

• Voksne fremstår som gode rollemodeller for barna når det gjelder 

holdninger, verdier og oppførsel. 

• Voksne fremstår som voksne og kompetente i møte med barn og 

foresatte.  

• Styrer skal jevnlig ta opp temaer i personalgruppen:  

o Voksenrollen 

o Danning 

o Medvirkning 

o Barnehagens formål og innholdsbestemmelse 

o Rammeplanens fagområder- bruke temaheftene til 

rammeplanen aktivt 

• Skape bedre overganger mellom barnehage og skole 

– Revidere plan; bl.a. mer besøk i skolen siste året i barnehage 

• Skape forventningskultur hjem – barnehage 

– Foreldreskole/ Temamøter 

– Forventningsavklaring på foreldremøte før oppstart av barnehageår 

 

 

 


