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Arkivsaksnr.: 19/20-8   Arkiv: A20  

 

Leksefri grunnskole - anbefaling fra arbeidsgruppa  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsgruppas anbefaling tas til orientering  

Skolene tar en gjennomgang av sin praksis med bruk av lekser.  

Skolene gis mulighet til å gjøre forsøk med leksefri skole fra høsten 2020.  

Samarbeidsutvalget ved hver enkelt skole gir sin tilbakemelding om sin leksepraksis til 

skoleadministrasjonen innen 1. mars 2020. 

Resultatet sammenstilles og det legges frem sak for politisk behandling våren 2020 med sikte 

på å kunne implementere eventuelle tiltak/forsøk fra skoleåret 2020-21. 

 

  

 

Sammendrag 

Bakgrunnen for saken er en interpellasjon i kommunestyremøtet 06.09.18, hvor ordfører ble 

bedt om å utrede et forsøksprosjekt for leksefri skole. Ordfører ønsket ikke å initiere forsøk, 

men ga Hovedutvalget for Oppvekst og Kultur mandat til å utrede saken på eget initiativ. 

Det ble satt ned en arbeidsgruppe bestående av foreldre, elever, politikere, rektorer, 

Utdanningsforbundet og administrasjonen. Gruppa har hatt to møter. Det er begrenset med 

forskning på feltet, men det er flere kommuner og skoler som gjennomfører forsøk.  

Arbeidsgruppa kom fram til følgende anbefaling: 

Arbeidsgruppa (heretter "gruppa") ser at hjemmearbeid kan virke mot sin hensikt når det ikke er 

bevissthet rundt leksene, Gruppa ser også at lekser er en del av lærernes metodefrihet og ansvar, 

og kan bidra til å styrke samspill mellom elever, foreldre og skolen når det gjøres på riktig måte. 

Gruppa ser også viktigheten av repetisjon og mengdetrening for å oppnå best mulig læring.  
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Gruppa mener det er gode grunner til å se kritisk på om leksepresset er for høyt med bakgrunn i 

UNG-dataundersøkelsen, og ønsker at det legges til rette for en bedre leksepraksis i skolen. Det 

er nødvendig at unødvendig leksepress dempes. Lekser må ha en pedagogisk begrunnelse, være 

tilpasset hver enkelt elev og det må være oppgaver eleven mestrer, samt at det ikke tar for mye 

tid. 

For å rette søkelyset på det arbeidsgruppa har sett på, vil vi anbefale at hver enkelt skole 

arbeider mer med temaet lekser. Kommunen utarbeider en mal for hvordan dette arbeidet 

gjennomføres på hver enkelt skole. Den enkelte skole ser nærmere på sin pedagogiske 

begrunnelse for bruk av lekser, lager en målsetting og plan for hva slags hjemmearbeid som 

skal gjennomføres på de ulike alderstrinn, og hvordan det skal tilpasses den enkelte elev. 

Skolene gis mandat til å foreslå forsøk med leksefri skole. Elever, foreldre og ansatte skal 

involveres i arbeidet.  

Samarbeidsutvalget ved hver enkelt skole gir sin tilbakemelding til kommunalsjefen innen 1. 

mars 2020. 

Resultatet sammenstilles og det legges frem sak for politisk behandling våren 2020 med sikte på 

å kunne implementere eventuelle tiltak/forsøk fra skoleåret 2020-21. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener lekser er en fin måte for foreldrene å følge med på barnas skolegang på. Det 

er viktig at skolene er bevisst hva som gis av lekser, og at leksene er tilpasset elevene. Elevene 

har behov for å trene også når det gjelder skolearbeid.  

Rådmannen støtter gruppas anbefaling om at skolene ser nærmere på sin praksis med lekser.  

 

Vedlegg:  

 

Notat fra arbeidsgruppa 

 

 Ringerike kommune, 09.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Nils Julius Olsen 
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Arkivsaksnr.: 19/2184-1   Arkiv: C10 &32  

 

Ungdata  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/19 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.06.2019 

21/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Notat tiltak Ungdata-undersøkelsen 2017 tas til orientering 

 

 

 

I Hovedutvalg for oppvekst og kultur 08. mai 2019 ble det muntlig bedt om et notat i sak 

16/19 Ungdata 2017 som skulle beskrive hva som fungerer og videreføres, og hvilke tiltak som 

vurderes avsluttes eller er bestemt avsluttet.   

 

For Ringerike kommune er Ungdata undersøkelsen en god kartlegging til bruk i det 

forebyggende ungdomsarbeidet. Undersøkelsen gir et nyttig kunnskapsgrunnlag for å analysere 

ungdommens situasjon, samtale med ungdommen, se på trender og spisse det forebyggende 

arbeid kontinuerlig.  

Det er igangsatt mange og positive tiltak for ungdom fra 2017 og til dd.  Ungdata 2020 vil vise 

oss eventuelle endringer i resultatene. Tiltakene er i utgangspunktet ment å vare i minst et år, 

men tiltakene blir kontinuerlig vurdert ut ifra deltagere, interesse fra Ungdommene samt 

vurdert effekt og blir justert i de tilfeller fagpersonene mener dette er riktig.  

Arbeidet med tiltak for ungdom er en kontinuerlig prosess hvor tiltak må utprøves, evalueres 

og forbedres, implementeres eller avsluttes.  

 

I enheten Forebyggende helsetjenester barn og unge/Folkehelse er det mange prosjekter som er 

mulig å gjennomføre på grunn av tilskuddsmidler. Tilskuddsmidler gir muligheter, og enheten 

er god til å søke og benytte tilskuddene til det beste for barn og ungdom. Utfordringene med 

tilskuddsmidler er at de kan være kortsiktige, nyansettelser tar tid og det er krav om mye 

rapportering.  
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I 2018 fikk enheten tilskuddsmidler på til sammen 5 299 000 kr. Av disse ble søkt om overført 

2 251 000 kr. til 2019 da det ikke var mulig å disponere alle midlene i løpet av året.  

I 2019 har enheten, med de overførte midlene fra 2018, fått tilskudd på 5 400 000 mill., noe 

midler vil bli søkt overført til 2020 og det er planlagt for bruk av alle midlene innen juli 2020.  

Det ble sendt inn søknad om tilskuddsmidler som folkehelsekommune 15 mai 2019. 

Søknadsbeløpet for perioden august 2019 og ut året 2021 er på tilsammen 3 800 000 kr.  

I tillegg til å vise status på tiltak vist i sak 16/19 vises også i dette notatet prosjekter som er 

gjennomført, igangsatt eller planlagt gjennom tilskuddsmidler. 

 

Status planlagte og gjennomførte tiltak  

 

Presentasjonen nedenfor viser tiltak som er godt i gang, er i oppstart, under planlegging, 
vurdert avsluttet eller avsluttet.  

 

Presentasjon og innspill  

Ungdomskoleelevene har fått presentert Ungdata 2017 tallene, og fikk være med å si noe om 
nødvendige tiltak. Ungdommene arbeidet med dette i elevrådene. Igangsatt i 2017. 
Ungdomsrådet hadde tema Ungdata på konferanse 2017, og gav innspill til arbeidet. 
Arbeidet er avsluttet, men tas opp igjen etter neste undersøkelse.  

 

Tiltak grunnskole  

 Psykologisk førstehjelp, 4 trinn. Tiltaket er for alle 4. klassinger og målet er håndtering 

av egen psykisk helse. Tiltaket startet opp i 2018. Avsluttes sommer 2018 da ressurser 

må prioriteres til andre tiltak.   

 

 Samtalegrupper for ungdom. Tiltaket opprettholdes og gjennomføres etter behov. 

Tiltaket er ment for gutter og jenter som har behov for samtaler. To ansatte i 

Ungdomskontaktene har kurset «Jentesnakk» fra KORUS (Kompetansesenter på 

rusområdet). Tiltaket startet høst 2017. Tiltaket opprettholdes. 

 

 Grupper på ungdomsskolene med tema helse/vennskap/selvbilde. Tiltaket er ment for 

sårbar og utsatt ungdom. Tiltaket startet i 2018. Tiltaket opprettholdes. 

 

 Foreldremøter og møter for elevene i 1. klasse og 8. klasse med tema psykisk helse og 

«Godt nok». Tiltaket opprettholdes. 

 

  Foreldremøte om mobbing 5. trinn og 8. trinn PPT ansvarlig. Informasjon om mobbing 

til foresatte. Tiltaket opprettholdes. 
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 Rusundervisning. Tiltaket er for alle ungdomsskoleelever og gjennomføres årlig. Tiltaket 

opprettholdes. 

 Miljøterapeuter/miljøarbeider grunnskolen. Det er avsatt 1 million kroner i budsjett 

2019, og i handlingsprogrammet er samme sum avsatt årlig fram til 2022. Prosjektet ble 

beskrevet i sak 19/141. Oppstart høst 2019.  

 

Tiltak videregående skole  

 Skoleprogrammet VIP (Veiledning og Informasjon om Psykisk helse for ungdom) 

gjennomføres for alle elever i 1 trinn videregående skole. Målet er å gjøre elevene bedre 

rustet til å ta vare på egn psykisk helse og bli oppmerksom på hvilke hjelpetiltak de kan 

oppsøke. Igangsettes høst 2019. 

 Månedsbrev-informasjon. I brevet legger blant annet Helsesykepleier ut ulike aktuelle 

temaer hos Helsestasjon for Ungdom. Instagram og Snap er andre arena for informasjon 

og kommunikasjon. Tiltaket er ikke igangsatt som opprinnelig planlagt, men Instagram, 

Snap og Facbook er aktuelle informasjonskanaler.  

 Hybelgrupper. Tiltaket er etter skoletid og omfatter samtaler om det å bo på hybel, 

hygiene/helse, økonomi, kosthold, psykisk og fysisk helse. Tiltaket er et samarbeid 

mellom videregående skole, ungdomskontaktene og helsesykepleier. Legges ut på de 

videregående skolenes digitale plattform. Tiltaket er  ikke  igangsatt og er ikke planlagt 

igangsatt i 2019. Tiltaket er ikke prioritert.  

 Makkerskap/Læringspartner. Tiltaket er utarbeidet for videregående skole, men prøves 

ut også i grunnskolen. Tiltaket startet i 2017. Tiltaket opprettholdes på to skoler høst 

2019 Hønefoss vgs og Hov. 

 Rusundervisning på videregående skole. Tiltaket er for 2. trinn. Gjennomføres årlig. 

Tiltaket er avsluttet på grunn omprioriteringer.  

 

Tiltak for alle  

 Oppsøkende sosialt arbeid, felting og trefftider i skolen. Tiltaket er for alle ungdommer og 

gjennomføres kontinuerlig av Utekontaktene. Tiltaket opprettholdes. 

 Ungdomsplassen.– en dør inn for ungdom i Ringerike. Tiltaket er ment for ungdom i 

alderen 13 til 23 år, og er lokalisert i Hønefoss sentrum. Tiltaket er skal være tilgjengelig 

for unge og dette skal være en uformell møteplass. Det skal være en dør inn for å få 

kontakt med kommunale tjenester og en dør inn til en trygg voksen å prate med. Det er 

også mulig å møte andre kommunale tjenester på ungdomsplassen. For eksempel kan 

Helsestasjonen for ungdom ha temakvelder, som kan stikke innom eller ha temakvelder kan 

være: Karriereveiledning, kulturtjenesten, NAV, rustjenesten, barneverntjenesten, psykisk 

helse, oppfølgingstjenesten, forebyggende politi og andre som aktuelle. Tiltaket startet i 
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april 2019.  Tiltaket vurderes etter prosjektperioden, legges fram som en del av budsjett 

2020.  

 Faktaopplysninger om ulik prevensjon. Tiltaket er for alle ungdommer som søker kontakt 

med skolehelsetjenesten eller Helsestasjon for ungdom. Tiltaket opprettholdes. 

Helsesykepleierne i ungdomsskole og videregående hospiterer en dag på Senter for ung 

seksualitet i Oslo, kompetansesenter for helsepersonell for å fornye og opparbeide 

kompetanse. Hospitering etter behov.  

 

 DU-mestringskurs for ungdom. Tiltaket er utviklet spesielt for aldergruppen 14-20 år. 

Tiltaket er et behandlingstiltak ved lett til moderat depresjon, og for å forebygge utvikling 

av depresjon. To kursveiledere ble kurset i 2018. Tiltaket er usikkert om opprettholdes 

begrunnet i prioriteringer.  

 

  «Tankevirus»-kurs. Tiltaket er for ungdom i ungdomskolen og videregående skole er tenkt 

som angst og depresjonsmestringskurs. Igangsatt i 2018. Tiltaket vurderes i forhold til 

tilskuddsmidler.  

 

 Helsestasjon for ungdom. Temakveld for gutter. Tiltaket startet opp høst 2018. Tiltaket 

utgår, sees i sammenheng med Møteplassen.  

 Samarbeid om skolehelsetjenesten – for alles beste. Et prosjekt som skal utvikle en 

samarbeidspraksis som skal jobbes med i grunnskolen, de videregående skolene, 

forebyggende arbeid i kommunene og samarbeid med foresatte/foreldre. Praksisen skal i 

hovedsak utvikles og bygge på tiltak man allerede har eller man har behov for. Arbeidet 

skal ha fokus på brukermedvirkning og system. Systemet skal sikre at det iverksettes 

tidlige, kostnadseffektive tiltak for varig endring for psykisk helse og livsmestring. Målet er 

også en sterkere foreldremedvirkning for utsatt ungdom. Samarbeidspraksisen skal ha 

spesielt fokus på psykisk helse, seksuell trakassering og opplevd skole press.  

Prosjektet hadde oppstart høst 2018. Systemet skal Sikrer ungdom god utvikling gjennom 

målrettede tiltak, sikre elevmedvirkning i prioriterte tiltak, foresatte skal gis muligheter til å 

øke sin kompetanse og få en større medvirkning i prioriteringer, en fylkeskommune og 

kommuner som har tilstrekkelig kunnskap om ungdoms utfordringer og tiltak som 

iverksettes i et utdanningsløp. Se tiltak Skoleprogrammet VIP. 

 

Prosjekter som dekkes av tilskuddsmidler vår 2018 – vår 2019 

Krenkelser via sosiale medier i ungdomskulturen – fokus på tverrfaglighet og 

brukermedvirkning 

Tilskudd 2018: kr. 50 000,-, Helsedirektoratet 
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Ble brukt til flere nettverkssamlinger i kommunen med ansatte og samarbeidspartnere som 

jobber opp mot ungdom. Kunnskapen blir brukt kontinuerlig.   

  

Styrking av helsestasjons- og jordmortjenesten  

Tilskudd 2018: kr. 2 000 000,-, Helsedirektoratet  

Tilskuddet ble brukt til å ansatte to helsesykepleiere i prosjektstillinger på et år. Prosjektet har 

vært rettet mot utvikling og implementering av nye retningslinjer, økt tilstedeværelse av 

fysioterapeut på helsestasjon samt fokus på flerkulturelle barn i sentrumsbarnehagene. Vi 

rekrutterte jordmor til prosjektstilling, men hun overtok den faste stillingen da tidligere fast 

ansatte jordmor sa opp sin stilling høst 2018.  

 

Styrking av skolehelsetjenesten og helsetjenesten for ungdom  

Tilskudd 2018: kr. 1 200 000,-, Helsedirektoratet  

Tilskuddet ble brukt til å ansatte to helsesykepleiere i 100% stilling og en fysioterapeut i 40% 

stilling på et år. Prosjektet har vært rettet mot utvikling og implementering av nye 

retningslinjer, økt tilstedeværelse av fysioterapeut på helsestasjon for ungdom, økt 

tilstedeværelse av helsesykepleier på to ungdomsskoler.   

 

Smaksverkstedet    

Tilskudd 2018: kr. 50 000,-, Bufdir Nasjonalt tilskudd til barnefattigdom   

Egenfinansiering: kr. 10 000,-   

Midlene ble brukt til å betale for kursvirksomhet rettet mot barn.   

  

Opplevelseskortet      

Tilskudd 2018: kr. 50 000,-, Bufdir Nasjonalt tilskudd til barnefattigdom 

Egenfinansiering: kr. 10 000,-   

Midlene ble overført til Kiwanis som administrerte midlene. 

 

Frisklivssentralen        

Tilskudd 2018: kr. 157 399,-, Fylkesmannen i Buskerud  

Ble brukt i lønnsmidler til fysioterapeut i 40% stilling i 6 måneder og helsesykepleier i 10% 

stilling i 8 måneder. Det ble fokusert på utvikling og styrking av tjenesten.  
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Fysioterapeut, Styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste m/vekt på forebygging 

Tilskudd overført fra 2017: kr.1 426 144,-, Helsedirektoratet  

Tilskuddet ble brukt til å ansette tre fysioterapeuter og en ergoterapeut i 100% stilling i et år. 

Prosjektet rettet seg mot å utvikle tjenesten og kompetanseutvikling. Prosjektmedarbeiderne 

var også med til å dekke det generelle behovet for tjenesten som barn og unge i kommunen 

har. 

 

 

Psykologer i kommunehelsetjenesten  

Tilskudd 2018: kr. 366 105,-,  Fylkesmannen i Buskerud  

Tilskuddet ble brukt til å lønne psykolog i 50% stilling i 6 måneder. Det resterende beløpet ble 

tilbakeført ved årets slutt da vi ikke fikk bemannet prosjektet utover 6 måneder. 

 

Prosjekter fra juni 2019 – juni 2020 

Styrking av helsestasjons- og jordmortjeneste 

Overførte og nye midler 2019 kr. 5 200 000,-, Helsedirektoratet 

Deler av midlene er benyttet i tidligere prosjektperiode vår 2018 – vår 2019.  

I perioden august 2019 – juni 2020 planlegges det å ansette en fysioterapeut i 100% stilling, to 

helsesykepleiere i til sammen 200% stilling og en ergoterapeut i 100% stilling. Videre er den en 

prosjektstilling på ca 80% i samme periode som det ikke er avklart strategien for.  

Prosjektet vil ha et sterkt tverrfaglig fokus og rette seg mot barnehage, helsestasjon og 

ungdomshelsestasjon.  

 

Smaksverkstedet    

Tilskudd 2019: kr. 80 000,-, Bufdir Nasjonalt tilskudd til barnefattigdom    

Egenfinansiering: kr. 20 000,-   

Midlene blir brukt til å betale for kursvirksomhet rettet mot barn.   

 

Opplevelseskortet     

Tilskudd 2019: kr. 50 000,-, Bufdir Nasjonalt tilskudd til barnefattigdom  

Egenfinansiering: kr. 10 000,-   

Midlene blir overført til Kiwanis som administrerte midlene. 
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Frisklivssentralen        

Tilskudd 2019:  kr. 75 000,-, Fylkesmannen i Buskerud  

Vurderes brukt som i 2018.  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 
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Arkivsaksnr.: 19/2284-1   Arkiv: A00  

 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.06.2019 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning.  

 

  

Sammendrag 

Tilstandsrapporten for grunnskolen omhandler læringsmiljø, læringsresultater, gjennomføring, 

spesialundervisning og voksenopplæring i Ringerike kommune for skoleåret 2018 - 2019.  

Når det gjelder læringsmiljøet, viser elevundersøkelsen resultater på gjennomsnittet for fylket. 

Elevundersøkelsen måler blant annet klasseledelse, relasjoner og arbeid mot krenkende handlinger 

som mobbing. Når det gjelder tallene for mobbing, er resultatet vanskelig å sammenligne med 

tidligere år på grunn av endring i undersøkelsen. Nesten 5 % av elevene i Ringeriksskolen opplever 

mobbing av andre elever, voksne eller digital mobbing. Dette er som i landet forøvrig. 

De faglige resultatene for skoleåret viser resultater på eller litt under gjennomsnittet for fylket og 

landet. Det er positivt at 8. trinn leverer på landsgjennomsnittet i lesing, og at 9. trinn er på 

landsgjennomsnittet både i lesing og regning. Grunnskolepoengene for elever som avla 

grunnskoleeksamen i 2018 var høyere enn tidligere, men er fortsatt under landsgjennomsnittet. 

Skolene jobber målbevisst med lesing og skriving som grunnleggende ferdighet.  

Elevtallet har gått noe ned, det samme har antall undervisningsstillinger.   

Det er gjennomført kompetanseutviklende tiltak for både skoleledere og pedagoger. 

 

Innledning / bakgrunn 

Dette er en årlig rapport, hjemlet i opplæringsloven. Den er et grunnlag for skoleeiers dvs. 

kommunestyret sin årlige drøfting og gjennomgang av tilstanden i grunnskolen.  

Skoleeier oppfordres til å komme med innspill og styringssignaler på bakgrunn av rapporten.  
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Beskrivelse av saken 

 

Elever og lærertetthet:  

Det har vært en nedgang på 55 elever i forhold til forrige skoleår. Lærertettheten på barnetrinnet er 

14,0 og på ungdomstrinnet 15,5, som er litt under landsgjennomsnittet. 

Læringsmiljø:  

Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen. Arbeidet for å skape et godt 

læringsmiljø pågår kontinuerlig. Elevene sier de får god støtte av lærerne, opplever mestring, at de 

har det trygt og at de trives på skolen. Generelt gir elevene positive tilbakemeldinger.  

Tallene på mobbing viser at snaut 5 % av elevene opplever mobbing. Dette er som i Buskerud 

fylke, men kommunen har et mål om at elevene ikke skal oppleve krenkelser som mobbing. 

Læringsresultater:  

For barnetrinnet presenterer rapporten nasjonale prøver for 5. trinn. Resultatene viser at 5. trinn 

skårer litt under landsgjennomsnittet i de grunnleggende ferdighetene lesing, regning og engelsk. 

For ungdomstrinnet presenterer rapporten resultater fra nasjonale prøver for både 8. og 9. trinn. Her 

er det positive resultater. 

Resultatene på 8. trinn viser i stor grad resultater fra arbeidet på 5. – 7. trinn og fra hele 

barnetrinnet. 8. trinn presterer i år nesten på nivå med landsgjennomsnittet i både lesing, engelsk og 

regning.  9. trinn har samme prøve som 8. trinn, og presterer 3-4 poeng bedre enn 8. trinn. Det viser 

god utvikling av disse ferdighetene på 8.trinn. 

Når det gjelder grunnskolepoeng, oppnådde Ringerikselevene 40,9 i 2018. Det er under de nasjonal 

tallene som er 41,4, men det er en god økning fra 2017.  

Gjennomføring:  

Både ved Ringerike videregående skole og Hønefoss videregående skole har 

gjennomføringsprosenten økt gradvis de siste årene.  

Ved Hønefoss videregående var gjennomføringsprosenten 78,4 %, mens Ringerike videregående 

skole hadde et resultat på 85,7 % gjennomført i 2018.   

Spesialundervisning:  

I Ringerikeskolen er det 8,0 % av elevene som får spesialundervisning. Dette er tett ved 

landsgjennomsnittet på 7,8 %. Ringerike har de siste årene jobbet lokalt med flere tiltak for å 

redusere andelen av elever som mottar spesialundervisning.  

Voksenopplæring: Det vesentlige tilbudet ved Læringssenteret for voksne retter seg mot 

minoritetsspråklige voksne. Det har vært en nedgang i antall deltakere, noe som forventes å 

fortsette. Læringssenteret gir også tilbud innen grunnskoleopplæring, norsk og 

samfunnskunnskap og spesialundervisning. 

Samarbeidsavtalene med Hole og Jevnaker kommuner om voksenopplæringen er sagt opp. 

Som følge av elevtallnedgangen, har Læringssenteret nå færre ansatte enn tidligere.  

Skoleavdelingen har tilhold i Hønefoss Arena. Ny rektor tiltrådte høsten 2018.   

Kompetanseutvikling 

I arbeidet med å videreutvikle Ringeriksskolen er det satset mye på kompetanseutvikling for 

både skoleledere og ansatte ved skolene i 2018. Dette videreføres i 2019, også i et samarbeid 

med andre kommuner. Stikkord her er kompetansegivende videreutdanning i norsk og andre 

fag, regionale nettverk og etterutdanning i flere fag, lederutdanning, internt arbeid med lesing 

og skriving gjennom programmet Språkløyper, og oppdatering innnen IKT i forbindelse med 

kommunens handlingsplan på området. 
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Forholdet til overordnede planer 

Målene i tilstandsrapporten er hentet Handlingsprogrammet 2018 – 2021, og handlingsplan for 

Ringeriksskolen «Sammen skaper vi Ringeriksskolen». 

 

 

Juridiske forhold  

Tilstandsrapporten er hjemlet i Opplæringsloven. Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig  

rapport om tilstanden i opplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø  

(Opplæringsloven § 13-10).  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret har tidligere behandlet årlige tilstandsrapporter for grunnskolen. Siste rapport som 

ble behandlet, var K-sak 84/18.  

 

Rådmannens vurdering 

Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn viser at elevene gir gode tilbakemeldinger om arbeidet på 

skolene. Til tross for dette, er det for mange elever som sier at de blir mobbet i undersøkelsen. Det 

understreker at det er viktig å fortsette med det systematiske arbeidet for et godt læringsmiljø i 

årene som kommer.  

De neste årene må en i tillegg ha sterkt fokus på læringsresultater. Det må jobbes for å forbedre 

både de grunnleggende ferdighetene og avgangselevenes sluttresultater. Resultatene har ligget nær 

landsgjennomsnittet, men det er for ujevne resultater fra skole til skole.  

Gjennom den systematiske kompetansehevingen som gjennomføres i skolesektoren, med kurs, 

nettverksjobbing, arbeid med Språkløyper og tidlig innsats, forventes det en forbedring og utjevning 

av resultatene mellom skolene i årene som kommer. Elevenes resultater må etterspørres i det 

daglige arbeidet i skolene.  

 

 

Vedlegg 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2018-2019 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 19/2294-1   Arkiv: A20  

 

Kommunal forskrift om grunnskolenes opptaksområder  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Nye opptaksområder for grunnskolene i Ringerike vedtas som forskrift. 

2. Framdriftsplan som skissert i saksframlegget vedtas. 

3. Det nedsettes en arbeidsgruppe som bidrar i utarbeidelsen av forslag til opptaksområder for de 

kommunale grunnskolene i Ringerike.  

4. HOK berammer ekstramøte 27.11.19. 

 
  

Bakgrunn 

Opptaksområdene til kommunens grunnskoler ble behandlet og vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst 

og kultur (HOK) 7.11.2018. 

Endringene i opptaksområdene i Hønefoss førte til uro hos barn og foreldre, noe som bidro til at HOK i 

sitt møte 08.05.19 enstemmig vedtok å be rådmannen komme med ny sak om oppvekstområder. 

Kommunalsjefen ble bedt om å orientere i utvalgets junimøte om forslag til framdriftsplan. 

Vedtaket HOK fattet i sitt møte 08.05.19 er bakgrunnen for denne saken som orienterer om framdriften 

i arbeidet med opptaksområder. 

 

Beskrivelse av saken 

Da Ringerike kommunestyre behandlet sak 65/14 – skoleløsning Hønefoss nord, ble det fattet et 

punktvis vedtak der punkt 4 sier: 

 

4. Endret lokal forskrift om opptaksområder for skolene i Ringerike vil bli lagt fram til politisk 

behandling før utbygging av Ullerål skole er ferdig. 
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Skolenes opptaksområder kan vedtas som oridnær sak, eller som kommunal forskrift. Rådmannen er av 

den oppfatning at skolenes opptaksområder bør vedtas som en kommunal forskrift. Dette er hjemlet i 

opplæringsloven § 8-1, jfr. forvaltningsloven kapittel VII - § 37. 

En kommunal forskrift om opptaksområder må omfatte alle de kommunale grunnskolene i Ringerike. 

 

Forvaltningsloven § 37 stiller følgende krav før en forskrift kan vedtas: 

 Saken må saken være forsvarlig utredet 

 Forslag til forskrift må sendes ut på høring til aktuelle høringsparter 

 Høringsperioden for kommunale forskrifter bør være 2 måneder 

 

 

Forslaget til forskrift må ut på høring til berørte parter og organisasjoner for uttalelse. Det mest vanlige 

er å sende høringsbrev der partene blir bedt om å uttale seg om forslaget innen en bestemt frist. 

Høringsfristens lengde for kommunale forskrifter er normalt to måneder.  

 

Høringsparter vurderes å være: 

 Skolenes samarbeidsutvalg (SU). I opplæringsloven § 11-1 sier i andre ledd; 

Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen. 

SU er bredt sammensatt og består av; 

o To representanter for undervisningspersonale 

o En representant for andre tilsatte 

o To foreldrerepresentanter 

o To elevrepresentanter 

o To representanter for kommunen, der den ene er rektor og den andre politisk valgt  

o representant. 

 Organisasjonene; 

o Skolenes Landsforbund 

o Utdanningsforbundet 

o Delta 

o Fagforbundet 

 Buskerud kollektivtrafikk – BRAKAR 

 Ringerike kommunale foreldreutvalg (RKFU) 

 

Arbeidsgruppe 

Dersom forslaget til vedtak punkt 3 i denne saken blir vedtatt, nedsetter rådmannen en arbeidsgruppe 

der Ringerike kommunale foreldreutvalg (RKFU), skoleledere og organisasjonene er representert. 
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Arbeidsgruppa bidrar i utarbeidelsen av forslag til opptaksområder for de kommunale grunnskolene i 

Ringerike.  

 

Framdriftsplan: 

Når Hva? 

5. juni HOK behandler plan og framdrift for de kommunale grunnskolenes 

opptaksområder. 

Innen 15. juni Dersom HOK vedtar rådmannens forslag pkt 4,  

nedsetter rådmannen en arbeidsgruppe, og gir mandat for 

arbeidsgruppas arbeid. 

Innen 30. august Arbeidsgruppas forslag til opptaksområder sendes ut på høring til 

høringsparter gjengitt i saksutredningen. Høringsperiode er to 

måneder. 

Etter 1.november Høringsuttalelsene vurderes i rådmannens endelige forslag til 

opptaksområder, saksframlegg utarbeides. Alle innkomne 

høringsuttalelser følger saken. 

Innen 15. november Det administrative arbeidet med saken avsluttes 

27/11-19 ekstramøte i HOK  Behandle sak om grunnskolenes opptaksområder 

5/11 formannskap Behandle sak om grunnskolenes opptaksområder 

12/12 – evt. 13/12 

kommunestyre 

Behandle sak om grunnskolenes opptaksområder og fastsetter dette 

som forskrift. 

1. januar 2020 Virkningsdato vedtatt forskrift om opptaksområdene for kommunens 

grunnskoler  

 

Virkningsdato 

Av hensyn til tidspunkt for innskriving av grunnskoleelever, som skal starte i grunnskolen høsten 2020, 

ser rådmannen det som viktig at kommunal forskrift om opptaksområder blir vedtatt før neste årsskifte, 

og blir gjort gjeldende fra 01.01.20. 

Siden det politiske fagutvalget HOK ikke har berammet noe møte etter at den foreslåtte høringsfristen er 

ute, foreslår rådmannen at det avholdes et ekstramøte 27.11.19. 

 

Juridiske forhold  

Forvaltningsloven har bestemmelser og krav for en kommunal forskrift. Høringsperioden kan være 3 

måneder, men kommunen kan normalt sette fristen til to måneder for kommunale forskrifter. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Da kommunestyret behandlet sak 65/14 skoleløsning Hønefoss nord, het punkt 4 i vedtaket: 

 

4. Endret lokal forskrift om opptaksområder for skolene i Ringerike vil bli lagt fram til politisk 

behandling før utbygging av Ullerål skole er ferdig.  
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Hovedutvalget for oppvekst og kultur (HOK) behandlet og fattet vedtak om opptaksområder for de 

kommunale grunnskolene i Ringerike 07.11.18. 

I sitt møte 08.05.19 fremmet leder av HOK på vegne av samarbeidspartiene, sak om skolenes 

opptaksområder, der enstemmig fattet vedtak sier: 

 

Rådmannen blir bedt om å komme med ny sak om opptaksområder, og kommunalsjefen 

orienterer utvalgets junimøte om forslag til framdriftsplan. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Skolenes opptaksområder planlegges sendt ut på høring til alle de kommunale grunnskolenes 

samarbeidsutvalg, aktuelle organisasjoner og BRAKAR med høringsperioden fra 30/8 fram til 1/10.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser betydningen av at skolene har opptaksområder, og at disse fastsettes som kommunal 

forskrift. Videre er rådmannen opptatt av god medvirkning, og mener en arbeidsgruppe, der Ringerike 

kommunale foreldreutvalg, skoleledere og organisasjonene inngår, vil bidra til å sikre dette.  

For at HOK, som fagutvalg skal få behandlet saken, og høringsperioden skal bli to måneder, foreslår 

rådmannen at HOK berammer et ekstramøte 27. november i år. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.05.19 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 19/2304-1   Arkiv: A24  

 

Arbeid med dysleksi i Ringeriksskolen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Redegjøringen «Arbeid med dysleksi i Ringeriksskolen» tas til orientering. 

 

 

  

Sammendrag 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur ba i møte 6. juni 2018 om en redegjørelse på arbeid med 

dysleksi i Ringeriksskolen.   

Innledning 

I Ringeriksskolen skal elevene skal ha like forutsetninger for å lykkes uansett bosted og 

nærskole. Ringeriksskolen er en skole som utvikler et læringsmiljø som ivaretar hver enkelt 

elevs ulike læreforutsetninger.  

For å kunne delta aktivt i dagens samfunn er man avhengig av å kunne lese og skrive. Ord og 

begreper er viktig for å kunne kommunisere med andre, og grunnlaget legges i førskolealder.  

Barnehagene legger et godt grunnlag for videre språkarbeid gjennom arbeidet med å styrke 

barnas ordforråd og begrepsforståelse.  

Det er et økt fokus på tilrettelegging av undervisningen for elever med dysleksi. Ca. 20 % av 

elevene strever med lesing og/eller skriving, ca. 4 % har dysleksi. Ringeriksskolen har gode 

systemer for å fange opp og følge opp elever med vansker.   

Hva er dysleksi? 

Dysleksi (fra gresk «å ha vansker med ord») 
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 er en spesifikk lese- og skrivevanske som innebærer at det er vanskelig å tilegne seg 

funksjonelle lese- og skriveferdigheter 

 forekommer på alle intelligensnivåer 

 er en medfødt disposisjon som er livsvarig 

 er like vanlig hos gutter som hos jenter 

Elever med dysleksi har ofte vansker med 

 avkoding av ord og staving 

 å lytte ut lyder i ord, automatisere bokstav-lydkombinasjon og med å stave ord korrekt 

 lesehastighet, lesing preget av gjetting og feillesing 

 leseforståelse 

 redusert språklig korttidsminne 

 å lære bokstavene og knytte bokstavene til lyder ved skolestart 

Diagnosen dysleksi utløser ikke automatisk retten til spesialundervisning. Elever med dysleksi 

er derfor avhengig av lærernes evne til å tilpasse opplæringen. Elever med dysleksi er som 

andre elever svært ulike, og det finnes derfor ikke en «riktig» måte å tilrettelegge 

undervisningen på. Elever har ikke vansker bare i norsktimene eller i små grupper. De har 

vansker i alle fag, hele dagen, hjemme og på skolen. 

Når lesing blir vanskelig  

Å samle inn informasjon om elevenes lese- og skriveferdigheter er en del av god 

leseundervisning. Lærerne følger opp elevenes lesing, observerer og registrere elevenes lesing i 

den daglige undervisningen. I tillegg brukes prøve- og kartleggingsmateriell.  

I Ringeriksskolen kartlegges alle elever gjennom ulike kartleggingsprøver, både lokalt og 

gjennom prøver fra Utdanningsdirektoratet. Sammen med lærerens observasjoner gir 

kartleggingen grunnlag for å tilpasse undervisningen til den enkelte elev eller eventuelt henvise 

eleven til videre utredning. Eventuelle dysleksiproblemer identifiseres så tidlig som mulig. 

Kontaktlærer har kontakt med foresatte, og spør bl.a. om forekomst av dysleksi i familien.  

Utredning av lese- og skrivevansker starter på skolen. Elever med sein lese- og skriveutvikling 

meldes av kontaktlærer til skolens ressursteam/spesialpedagogisk koordinator. Det vurderes 

blant annet om det bør foretas en utvidet kartleggingsprøve og hvilke tiltak som skal 

iverksettes.  

Etter at tiltaksperioden er over testes eleven på nytt. Dersom eleven fremdeles har manglende 

leseutvikling, henvises eleven til videre utredning ved PPT (jf Ringerike kommunes rutiner for 

spesialundervisning). 

Tilrettelegging på skolen 

Læringsmiljøet i klassen er viktig for å ivareta den enkelte elevs læreforutsetninger og sikre 

best mulig læringsutbytte. Det arbeides med holdninger og åpenhet rundt det å ha dysleksi. 

Skolen tilrettelegger for bruk av kompenserende hjelpemidler i møte med all tekst. Alle elever 

har fra høsten 2019 egen Chromebook som gjør det mulig å bruke digitale lærebøker, 

opplesing og innspilling av tekst. Skolen gir opplæring og oppfølging i bruk av verktøyene til 

alle elever.  

For elever med lese/skrivevansker eller dysleksi tilbyr skolene:  

 Intensive lesekurs 

 Tilrettelagte lekser 
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 Tilrettelegging ved prøver, tentamen og eksamen, for eksempel ekstra tid, mulighet for 

å få lest opp tekst, svare muntlig, få skrivehjelp eller lese inn besvarelse.  

 Opplæring i bruk av digitale verktøy spesielt tilpasse dyslektikere 

 Hjelp til å søke NAV om støtte til digitale verktøy ved behov utover kommunens tilbud 

Samarbeid med hjemmet 

Foresatte skal føle seg trygge på at barnet deres er godt ivaretatt, og at skolens personale tar 

læringen og eventuelle vansker på alvor. Det er viktig at foresatte er involvert, og skolen 

ønsker et tett samarbeid rundt eleven. 

Kontaktlærer skal være i dialog med hjemmet når det gjelder elevens skole- og hjemmearbeid, 

behov for oppfølging, tilrettelegging og ulike tilpassinger. 

Personalets kompetanse 

Skoleledelsen og lærerne må ha god forståelse for hva skolen kan gjøre for elever med lese- og 

skrivevansker. Gjennom arbeidet med kompetanseprogrammet «Språkløyper» har alle lærere et 

godt grunnlag i arbeidet med lese- og skrivevansker. I tillegg arbeider alle skoler med 

kompetansepakkene i IKT-plan fra Utdanningsdirektoratet, noe som sikrer en 

kompetanseheving innen bruk av digitale verktøy.  

Læremidler 

Ringerike kommune har kjøpt inn et utvalg digitale hjelpemidler og hjelpeprogrammer som 

støtter opp under lese- og skriveprosessen. Rutiner, brukerveiledninger og informasjon om 

læremidlene er tilgjengelig for alle ansatte i Ringeriksskolen. 

Skolene sørger for abonnement på lydbøker dersom det aktuelt.  

I tillegg har hver enkelt skole et utvalg av læremidler/støttemateriell til bruk i lese- og 

skrivearbeidet.  

Ringeriksskolen – en dysleksivennlig skole? 

En dysleksivennlig skole kjennetegnes ved gode systemer for å fange opp og følge opp alle 

elever med vansker og er en god skole for alle elever. 

Dysleksi Norge, organisasjonen som jobber for alle med lese- og skrivevansker, 

matematikkvansker og språkvansker, har utarbeidet et sett med kriterier for hva som er en 

dysleksivennlig skole.  

Selv om vi har gode systemer i Ringeriksskolen, vil det være forskjell fra skole til skole. De 

siste årenes satsing på kompetanseutvikling innen både innen språkarbeidet og digitale 

læremidler for alle skoler bidrar til at forskjellene utjevnes. At hver elev har sin egen 

Chromebook og innkjøp av felles digitale læremidler, gir også større muligheter for å gi 

tilpasset undervisning. 

Rådmannens vurdering 

Ringeriksskolen har gode systemer for å fange opp og følge opp elever med dysleksi, men det 

er forskjell fra skole til skole. Gjennom skolesektorens satsing på kompetanseutvikling innen 

språkarbeid og digital kompetanse, i tillegg til at hver elev har tilgang til gode digitale 

ressurser, vil forskjellene utjevnes.  
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Dysleksi Norges sertifisering gjelder enkeltskoler. Flere av skolene i Ringeike vil i tiden 

framover jobbe for å bli sertifisert som en dysleksivennlig skole. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  25/19 

Side 24 av 30   

 

 

Arkivsaksnr.: 19/2310-1   Arkiv: 239 &00  

 

Utleiereglement og satser for utleie - kommunale haller, gymsaler og 

skolelokaler  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.06.2019 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Utleiereglementet for kommunale haller, gymsaler og skolelokaler vedtas. 

2. Endring i Betalingsreglement 2019 punkt 9.1. «Leie av lokaler» vedtas.  

3. Betalingsreglement 2019 punkt 4.3. «Hall-leie» utgår.  

 

 

Sammendrag 

Ringerike kommune leier ut idrettshaller, gymsaler og skolelokaler til lag, foreninger og private 

aktører.  

Kommunen legger til rette for lokale møter, kultur- og fritidsaktiviteter i nærmiljøene, og ser 

skoleanleggene som naturlige lokaliteter for slike formål. Bruken baserer seg på tillit og eget 

vakthold. Idrettshallene leies i hovedsak ut til lokale idrettslag for trening og kamper. Hallene 

leies også ut til større enkeltstående arrangementer.  

I betalingssregulativet for 2019 omtales utleie av idrettshaller i punkt 4.3 og gymsaler og andre 

skolelokaler i punkt. 9.1. Når nytt bookingsystem innføres foreslås det at disse kapitlene 

samordnes og slås sammmen og at leiesatsene justeres ut fra størrelse på leieobjektene og 

utøvernes alder. 

Bakgrunn 

Praksis for utleie av kommunale lokaler har til nå vært at Kulturenheten håndterer booking av 

idrettshaller og fast treningstid for allidrett i gymsalene. Skolene håndterer utleie for egne 

lokaler. Egnede lokaler skal være enkelt tilgjengelig for lokale foreninger og andre aktuelle 

lokale formål så langt det er mulig.  
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Det er et ønske om å gjøre bookingprosessen enklere og kunne gi mulige leietakere mulighet til 

enkelt å få oversikt over når lokaler er ledig, og dette gjøres nå via et brukervennlig digitalt 

utleiesystem. Ringerike kommune tok i bruk utleiesystemet BookUp i mai 2019. 

For å sikre like vilkår for leietakere er det utarbeidet et felles utleiereglement for idrettshallene, 

gymsaler og skolelokaler. Utleiereglementet er vedlagt.  

 

Rutiner for utleie 

Utleie av haller og gymsaler til trening o.a.  

Fra og med høsten 2019 disponerer Ringerike kommune fire idrettshaller: Ringerikshallen, 

Tyristrandhallen, Hønefoss Arena og Benterudhallen. Benterudhallen vil være tilgjengelig for 

utleie fra og med skoleåret 2019-2020. Hallflater og gymsaler er tilgjengelig for sesongleie. 

Gymsalene leies først og fremst ut til allidrett for barn og unge. Skolen fastsetter hvilke 

ukedager gymsalene kan leies ut.  

Idrettslagene melder inn sine ønsker om treningstider/halleie via det digitale utleiesystemet 

BookUp.  Idrettskonsulenten foreslår en fordeling av treningstider, tildelingen gjøres i 

samarbeide med Ringerike idrettsråd. 

Utleie av skolelokaler 

Den enkelte skole leier ut lokaler til møter, øvinger og fritidsaktiviteter for ulike lag og 

foreninger. Det kan leies fast for et skoleår eller for enkeltstående møter eller øvinger. 

Lokalene er i utgangspunktet tilgjengelige på ettermiddager/kvelder etter skole/SFO-tid. Noen 

skoler leier også ut i helgene etter avtale. 

Skolens inventar og læremidler kan ikke disponeres i forbindelse med utleie uten at det 

foreligger avtale om dette. Fra høsten 2019 brukes det digitale utleiesystemet BookUp. 

Rengjøring, avfallshåndtering og tilsyn 

Teknisk forvaltning har forvaltningsansvaret for de kommunale byggene. Kommunalt personell 

besørger daglig ettersyn, renhold og vedlikehold. Det utføres normalt ikke ekstra 

driftsoppgaver i forbindelse med utleie av lokalene. Ved økt utleie vil det bli økt behov for 

renhold, vedlikehold og forbruksmateriell.  

Ved større arrangementer gjelder egne regler. Leietaker betaler for rengjøring og tilsyn etter 

gjeldende satser. Ved overtredelse av utleiereglementet kan leietaker ilegges tilleggsgebyrer. 

Digitalt utleiesystem - BookUp 

Våren 2019 anskaffet Ringerike kommune det digitale utleiesystemet BookUp, som er 

tilgjengelig via kommunes nettside.  I første fase er idrettshaller og gymsaler tilgjengelig for 

reservasjon. Fra høsten 2019 vil også skolelokaler kunne leies via BookUp. På sikt vil alle 

kommunale lokaler kunne bookes via dette systemet i tillegg til torgplass og leie av Søndre 

Park.  

Utleiesystemet er enkelt å bruke for de som ønsker å leie et kommunalt lokale, enten for en 

enkelt anledning eller for gjentagende for en periode. BookUp gir god oversikt over bruk av 

lokalene, og det er enkelt å reservere ledig tid.  
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Systemet krever at leietaker logger på via ID-porten, noe som legger til rette for enkel 

håndtering av godkjenninger. Kontrakt med leiepriser vil foreligge når kommunens 

representant har godkjent utleie. I tillegg må leietaker få den nødvendige opplæring for bruk av 

bygget, jf Utleiereglementet.  

Økonomi  

Ringerike kommune v/ kulturenheten betaler årlig 5,5 millioner kroner i leie for Hønefoss 

Arena. Kulturenheten fakturerer all leie av hallflater. Leieinntekter for sesongen 2017-2018 var 

ca 1,7 millioner kroner, ca 743 000 kroner var leie av hallflate for lag opp til 19 år. 

Det er betydelige driftskostnader ved utleie. Driftskostnadene omfatter strøm, vann, varme, 

ventilasjon, renhold, forbruksmateriell og administrasjon. Utleie fører til generell slitasje på 

byggene, og det forekommer noe hærverk.  

Skolene fakturerer leie av egne lokaler. Pr i dag er det aller meste av utleie av skolens lokaler 

knyttet til barn og unge eller lag/foreninger under lov om voksenopplæring, noe det ikke 

betales leie for.  

Leiepriser og gebyrer finnes i Ringerike kommunes betalingsreglement, som fastsettes av 

kommunestyret i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.  

I betalingssregulativet for 2019 omtales utleie av idrettshaller i punkt 4.3 og gymsaler og andre 

skolelokaler i punkt. 9.1. Når nytt bookingsystem innføres foreslås det at disse kapitlene 

samordnes og slås sammmen og at leiesatsene justeres ut fra størrelse på leieobjektene og 

utøvernes alder. 

Forslag til nye retningslinjer:  

 Gruppen barn/unge følger aldersklasse for junior, det vil si opp til 19 år.  

 Leie av hallflate og gymsal/skolelokaler harmoneres ut fra størrelsen på lokalet. 

Leiepris på gymsal og klasserom/møterom reduseres.  

 Leie av møterom for foreninger med hovedvekt av medlemmer under 19 år er gratis, 

selv om det er kun voksne møtedeltakere. 

 Punkt 4.3 «Hall-leie» utgår og satser for hall-leie settes inn i punkt 9.1 «Leie av 

lokaler».  

På sikt bør leie av hallflater bli gratis for alle under 19 år. Dette fordi lagene mister gymsaler 

etter hvert som nye skoler med idrettshall blir ferdigstilt. Når lagene må leie idrettshall i stedet 

for gymsal vil utgiftene øke kraftig, fra å være gratis til en kostnad på 205 kroner pr time. 

Dette vil igjen føre til økt medlemskontingent. Gratis hallflater for alle under 19 år er også et 

ønske fra Ringerike idrettsråd. 

Økte medlemskontingenter er ikke ønskelig ut fra flere perspektiver. Folkehelsemeldingen viser 

at frafall fra organiserte aktiviteter starter i alderen 13-15 år. Ringerike kommune har høyere 

andel barn i familier med lav inntekt enn landsgjennomsnittet, og med høye kontingenter i 

lagene vil barn fra lavintektsfamilier ikke kunne delta i organsert idrett. Ved å tilby gratis 

hallflater til alle under 19 år vil Ringerike kommune være med på å hindre utenforskap. 

Det forventes at effekten av digitalt utleiesystem vil føre til økte leieinntekter. Kommunens 

lokaler blir mer tilgjengelig for alle fordi: 

 det er enkelt å se når lokalet er ledig 

 det er enkelt å leie lokale 

 enkel god oversikt og enkel booking gir økt bruk av lokalene  

 og dermed økte inntekter.   
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Høsten 2019 vil skolelokalene legges inn i bookup-systemet, og det blir enkelt å følge lik 

rutinetildeling og fakturering. Ringerike kommune skal sikre gode rutiner for fakturering av 

utleielokaler, og det digitale utleiesystemer understøtter rutinene.  

Endring av betalingsreglement 2019 

Ut fra forslag til nye retningslinjer for utleie endres betalingsreglementet for 2019, punkt 9.1. 

Punkt 4.3 utgår. De nye satsene gjøres gjeldende fra og med sesongen 2019-2020.  

Innføring av Bookup kan føre til økt utleie av kommunaler lokaler, og dermed økt behov for 

renhold og tilsyn. Økt utleie kan og gi økte innteketer, som bidrar til å dekke de økte 

kostnader. 

Leiepriser gjeldende fra august 2019 

Idrettshallene  
Leiepris per time, 

lag opp til 19 år 

Leiepris per time, 

lag over 19 år 

Hallflate  205,- 410,- 

Kamppris 410,- 410,- 

Ringerikshallens spesialrom     

Kampsportrom 75,- 155,- 

Skytebane 75,- 155,- 

Skolelokaler Leiepris per time  

Møtelokaler/klasserom 250,- 

Gymnastikksal 350,- 

Gymnastikksal med garderobe 460,- 

Garderober 300,- 

Spesialrom 550,- 

 

Årsleie av skolelokaler prises etter avtale.  

Ved bruk av skolelokaler betales ikke leie for:  

 Politiske partiers virksomhet 

 Virksomhet under lov om voksenopplæring 

 Virksomhet rettet mot barn under 19 år, herunder også møter hvor hovedvekten av 

foreningens medlemmer er under 19 år. 

 Arrangement i skolens ordinære drift 

 

Rådmannens vurdering 

Kommunen skal legge til rette for lokale møter, kultur- og fritidsaktiviteter i nærmiljøene, og 

rådmannen ser skoleanleggene som naturlige lokaliteter for slike formål. I idrettshallene 

prioriteres utleie til lokale idrettslag for trening og kamper.  

For å sikre like vilkår for leietakere er det nødvendig med et felles utleiereglement for 

idrettshaller, gymsaler og skolelokaler. 
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Ved å ta i bruk et brukervennlig digitalt utleiesystem, vil egnede lokaler være enkelt tilgjengelig 

for lokale foreninger og andre aktuelle lokale formål. 

I betalingssregulativet for 2019 omtales utleie av idrettshaller i punkt 4.3 og gymsaler og andre 

skolelokaler i punkt. 9.1. Når nytt bookingsystem innføres foreslås det at disse kapitlene 

samordnes og slås sammmen, og at leiesatsene justeres ut fra størrelse på leieobjektene og 

utøvernes alder. 

Dersom utleiereglementet vedtas vil det i etterkant utarbeides helhetlige rutiner for utleie av 

kommunale lokaler. Rutinene vil omfatte administrative rutiner og rolleavklaringer, 

kostnadsfordeling, leieavtaler, sjekkliste for leietaker, ordensreglement for hallene, regler for 

klister og skiltprogram. 

 

 

Vedlegg 

1. Utleiereglement for kommunale haller, gymsaler og skolelokaler 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 
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Arkivsaksnr.: 19/2335-1   Arkiv: X31 &01  

 

Avtale om tjenestetilbud i Hønefoss Politistasjonsdistrikt  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune godkjenner avtalen om tjenestetilbud i Hønefoss Politidistrikt.  

 

  

 

Saksutredning 

Politiet har lagt fram et avtale om tjenestetilbudet i Hønefoss Politidistrikt.  

 

Avtaleutkastet sier at  

«Videreutvikling av det forebyggende arbeidet er en av de viktigste kvalitative endringene som 

gjennomføres i Nærpolitireformen og skal derfor ha stort fokus. For å løse politiets samfunnsoppdrag 

må politiet utføre planmessig og systematisk kriminalitetsforebyggende arbeid i samarbeid med andre. 

Bruk av etterretningsprosesser og erfaringslæring styrker den kunnskapsbaserte tilnærmingen til 

kriminalitetsforebygging.  

Det er nødvendig med gjensidige forpliktelser mellom politiet og kommunene for at det forebyggende 

arbeidet skal fungere best mulig.» 

 

Avtaleutkastet beskriver videre tjenestetilbudet ved Hønefoss politistasjon og Modum 

lensmannskontor. Politikontaktens oppgaver omtales, og det heter at  

«politikontakt/politiråd er en av nærpolitireformens seks prioriterte funksjoner»  

 

I tillegg heter det at gjennom SLT-arbeidet bidrar offentlige og frivillige ressurser etter en 

felles og vedtatt strategi mot felles mål.  

 

Avtalen revideres hvert fjerde år etter kommunevalg. 

 



  Sak 26/19 

 

 Side 30 av 30   

 

Rådmannens tilrådning 

Rådmannen tilrår at avtalen godkjennes. 

 

Vedlegg 

 

Avtalen om tjenestetilbudet i Hønefoss Politidistrikt. 

 

 

 Ringerike kommune, 07.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/20-8   Arkiv: A20  

 

 

Leksefri grunnskole - anbefaling fra arbeidsgruppa  
 

Forslag til vedtak: 
 

Arbeidsgruppas anbefaling tas til orientering  

Skolene tar en gjennomgang av sin praksis med bruk av lekser.  

Skolene gis mulighet til å gjøre forsøk med leksefri skole fra høsten 2020.  

Samarbeidsutvalget ved hver enkelt skole gir sin tilbakemelding om sin leksepraksis til 

skoleadministrasjonen innen 1. mars 2020. 

Resultatet sammenstilles og det legges frem sak for politisk behandling våren 2020 med sikte 

på å kunne implementere eventuelle tiltak/forsøk fra skoleåret 2020-21. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Bakgrunnen for saken er en interpellasjon i kommunestyremøtet 06.09.18, hvor ordfører ble 

bedt om å utrede et forsøksprosjekt for leksefri skole. Ordfører ønsket ikke å initiere forsøk, 

men ga Hovedutvalget for Oppvekst og Kultur mandat til å utrede saken på eget initiativ. 

Det ble satt ned en arbeidsgruppe bestående av foreldre, elever, politikere, rektorer, 

Utdanningsforbundet og administrasjonen. Gruppa har hatt to møter. Det er begrenset med 

forskning på feltet, men det er flere kommuner og skoler som gjennomfører forsøk.  

Arbeidsgruppa kom fram til følgende anbefaling: 

Arbeidsgruppa (heretter "gruppa") ser at hjemmearbeid kan virke mot sin hensikt når det ikke er 

bevissthet rundt leksene, Gruppa ser også at lekser er en del av lærernes metodefrihet og ansvar, 

og kan bidra til å styrke samspill mellom elever, foreldre og skolen når det gjøres på riktig måte. 

Gruppa ser også viktigheten av repetisjon og mengdetrening for å oppnå best mulig læring.  

Gruppa mener det er gode grunner til å se kritisk på om leksepresset er for høyt med bakgrunn i 

UNG-dataundersøkelsen, og ønsker at det legges til rette for en bedre leksepraksis i skolen. Det 

er nødvendig at unødvendig leksepress dempes. Lekser må ha en pedagogisk begrunnelse, være 

tilpasset hver enkelt elev og det må være oppgaver eleven mestrer, samt at det ikke tar for mye 

tid. 



- 

For å rette søkelyset på det arbeidsgruppa har sett på, vil vi anbefale at hver enkelt skole 

arbeider mer med temaet lekser. Kommunen utarbeider en mal for hvordan dette arbeidet 

gjennomføres på hver enkelt skole. Den enkelte skole ser nærmere på sin pedagogiske 

begrunnelse for bruk av lekser, lager en målsetting og plan for hva slags hjemmearbeid som 

skal gjennomføres på de ulike alderstrinn, og hvordan det skal tilpasses den enkelte elev. 

Skolene gis mandat til å foreslå forsøk med leksefri skole. Elever, foreldre og ansatte skal 

involveres i arbeidet.  

Samarbeidsutvalget ved hver enkelt skole gir sin tilbakemelding til kommunalsjefen innen 1. 

mars 2020. 

Resultatet sammenstilles og det legges frem sak for politisk behandling våren 2020 med sikte på 

å kunne implementere eventuelle tiltak/forsøk fra skoleåret 2020-21. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener lekser er en fin måte for foreldrene å følge med på barnas skolegang på. Det 

er viktig at skolene er bevisst hva som gis av lekser, og at leksene er tilpasset elevene. Elevene 

har behov for å trene også når det gjelder skolearbeid.  

Rådmannen støtter gruppas anbefaling om at skolene ser nærmere på sin praksis med lekser.  

 

 

Vedlegg:  

 

Notat fra arbeidsgruppa 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Nils Julius Olsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 
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NOTAT fra arbeidsgruppa: Prosjekt leksefri skole 
Bakgrunn: 

I en interpellasjon til kommunestyremøtet 06.09.18 ble følgende spørsmål stilt: 

 Vil ordfører utrede et forsøksprosjekt for leksefri grunnskole? 

 Velge ut 2 barneskoler som skal sterte drøfting av leksers betydning, som videre skal 

danne grunnlaget for et forsøksprosjekt å prøve ut leksefri skole 1 år? 

 

Ordførers konkrete svar på interpellasjonen var: 

 Ordfører vil oppfordre skolene til å drøfte hvordan og hvilke oppgaver som egner seg 

for å gi lekser, slik at når lekser gis, er det arbeid eleven har mulighet for å mestre og 

er med det med å gi bedre læringsutbytte for eleven. 

 Ordfører vil ikke initiere forsøk med leksefrie kommunale grunnskoler, men vil vise til 

at; 

 

- for øvrig kan Hovedutvalget for Oppvekst og Kultur på eget initiativ få vurdert hensikt 

og muligheter. I så fall forutsattes at utvalget sørger for nødvendige faglige 

vurderinger utført av administrasjonen og hvor utvalget fremfører sine 

vurderinger/anbefalinger ovenfor kommunestyret. 

 

 

I HOK møte 12.09.18 ble følgende vedtatt: 

HOK ber rådmannen komme tilbake til utvalget i januarmøtet 2019 med sak om 

«prøveordning for en leksefri skole». 

Momenter hva saken bør inneholde, samt bakgrunn for ønsket oversendes rådmannen. 

 

Denne saken er en oppfølging av HOK´s vedtak 12.09.18. 

Spørsmålet om det skal gjøres forsøk med leksefrie grunnskoler i kommunen, er viktig. 

Lekser har en lang tradisjon i norsk skole, men er ikke hjemlet i noe lovverk. 

Spørsmålet har vært drøftet i rektorgruppa som slutter seg til følgende forslag fra 

kommunalsjefen for oppvekst og kultur (HOK); 

 

Nedsetting av arbeidsgruppe 

Det nedsettes en sammensatt arbeidsgruppe som ser nærmere på ulike «problemstillinger» 

knyttet til lekser.  

Denne gruppa legger fram sak med sine begrunnede råd for Hovedutvalget for Oppvekst og 

Kultur i møtet 08.05.19, med behandling i kommunestyret 06.06.19.  

Med en slik framdrift av dette viktige spørsmålet, vil et vedtak være fattet i god tid før 

skolene tar sommerferie. 

 

Mandat for gruppen: 

Gruppen utreder om det skal settes i gang forsøksordninger med leksefri skole i Ringerike 

kommune med bakgrunn i: 

  

- Politiske vedtak og innspill i Ringerike 

- Nasjonale føringer 

- Forskning på området 

- Andres erfaringer 

- Hensikt og muligheter 
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- Faglige vurderinger 

- Kartlegging av interesse for forsøk med leksefrie skoler 

- Forespørre skolene, elevrådene og FAU 

 

Beskrive et mulig forsøk 

- Hva mener vi med leksefri skole? 

- Hvordan gjennomføres dette? 

- Antall skoler, varighet 

 

Prosjektgruppe bestående av: 

 Deltakere fra skole  

 Foreldre 

 Politikere dersom HOK ønsker politisk deltakelse i utredningsarbeidet 

 Elever fra Ungdomsrådet 

 Skoleadministrasjonen 

 Fagforening 

 

Det tas sikte på 2 arbeidsmøter i prosjektgruppa. Prosjektgruppas arbeid må være ferdig før 

påske, innen 10/4. 

 

 

Prosjektgruppas sammensetning 

 

Mons Ivar Mjelde (Ap) 

Nanna Kristoffersen (Sol) 

Gerd Solli (Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet) 

Vibeke Eriksen (rektor) 

Roy Korslien (rektor) 

Linn Grete Sandum (KFU – kommunalt foreldreutvalg) 

Tor Magnus Bording (KFU) 

Heidi Rotefoss Krokvik (Ungdomsrådet) 

Oskar Eriksen Såstad (Ungdomsrådet) 

Magnar Ågotnes (Kommunalsjef) 

Nils J. Olsen (Rådgiver) Sekretær for prosjektgruppa 

 

 

Arbeidsgruppa har drøftet og sett nærmere på ulike problemstillinger knyttet til lekser og 

leksefri skole. UNG-dataundersøkelsen (ungdomstrinnet og videregående skole) viser at 49% 

av elevene i Ringerike bruker i gjennomsnitt en time eller mer på lekser. Dette er like lang tid 

på lekser som de andre elevene i Buskerud. I landet for øvrig er gjennomsnittet 44%. Jenter 

bruker i gjennomsnitt mer tid på lekser enn gutter på alle klassetrinn.  

 

Vi spurte oss: Hva mener vi med leksefri skole? Hvilke fordeler og hvilke ulemper er det med 

leksefri skole? Og hvordan bør et eventuelt forsøk med leksefri skole gjennomføres? 
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Drøftinger 

UNG-dataundersøkelsen viser prosentandelen av ungdomsskoleelever som er fornøyd med 

skolen, har gått ned fra 68% i 2013 –  til 57% i 2017.  

Når det gjelder lekser sier undersøkelsen at det er stor variasjon i hvor mye tid ungdom bruker 

på lekser. Undersøkelsen viser at noen bruker nesten ingen tid, mens andre bruker flere timer 

hver dag. En tidstrend har vært at andelen som bruker lenger tid på leksene har økt de siste 

årene, dette har vært mest tydelig hos jentene. 

Mange ungdommer gir uttrykk for at de har mer skolearbeid enn de klarer å gjøre. For noen 

bidrar lekser og karakterpress til å gjøre skolehverdagen stressende. 

Samtidig ser vi at ungdommene bruker mer av fritida på medier og mindre tid på å være ute 

sammen med venner. 

 

Det gjøres flere forsøk med leksefri skole rundt om i mange kommuner, men det har vært 

vanskelig å finne noen som har resultater å vise til med tanke på elevenes læringsutbytte. 

Mange av skolene som gjør forsøk, har hjemmearbeid, men det kan være av frivillig karakter, 

eller bestemte ferdigheter som skal øves på, for eksempel lesing. 

 

Det er begrenset forskning om leksefri skole, og det som finnes gir ikke entydige svar, men 

det viser seg at lekser fungerer best når de inngår i en pedagogisk sammenheng. Læring på 

tidligere klassetrinn, lærerens relasjonelle forhold til elevene og det som faktisk skjer i 

undervisningen, har betydning for elevers utbytte av lekser (Utdanningsdirektoratet). 

 

Skal lekser ha noen særlig læringseffekt, er det avhengig av under hvilke betingelser leksene 

gis og skolearbeidet foregår på, men også av tilbakemeldinger fra lærerne i etterkant. 

Internasjonal forskning viser at resultatene kan deles inn i tre hovedbolker: 

1. Den pedagogiske bruken av lekser: 

Lekser utvikler elevenes arbeidsvaner, disiplin og evne til selvstendig problemløsning.  Det er 

viktig at leksene gjennomgås, og at elevene får faglige tilbakemeldinger på arbeidet. 

Lekser er mest effektivt der det trengs mange repetisjoner og det ikke trengs veiledning fra 

lærer. Lekser skal være et selvstendig arbeid. 

2. Bruken av lekser og elevenes resultater. 

Forskning viser at de som gjør lekser presterer bedre på prøver, og at nytten stiger med 

økende alder. Det viser seg også at læringsutbyttet er mer positivt for de som klarer seg godt 

på skolen. 

3. Forholdet mellom hjem og skole 

Her gir ikke forskningen noe entydig svar. Noen studier viser at foreldreinvolvering gir bedre 

læringsutbytte, og at leksene i større grad blir gjort, mens andre studier viser at 

foreldreinvolvering kan ha negative sider. 

De aller yngste og de aller eldste elevene er mest mottakelige for foreldreinvolvering. 

Harris Cooper gir i boka «The Battle over Homework” følgende konklusjon: Ettersom lekser, 

sammenlignet med andre innsatsfaktorer, fungerer kostnadseffektivt, bør lekser brukes, men 

på en gjennomtenkt måte. Skolen bør ha en skriftlig formulert leksepolitikk, og bør ha 

forskjellig formål for ulike alderstrinn. (Lekser – en forskningsoversikt, Bedre skole nr 

1/2016). 

Kjersti Lien Holte ved Høyskolen i Østfold sier at kjennetegn på en leksebevisst skole er at 

den gir rom for kritisk refleksjon over praksis, og gir en pedagogisk begrunnelse for hvorfor 
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den har lekser, eller ikke har lekser. Læreren må ta tydelig ansvar for at oppgavene er tilpasset 

elevene og lærerens metodefrihet må være reell. 

 

Arbeidsgruppa ser at hjemmearbeid har en positiv læringseffekt under gitte forutsetninger. 

Det må ikke gis lekser for leksenes skyld, men ut fra et bevisst mål og plan for de ulike 

alderstrinn. 

Arbeidsgruppa drøftet begrepet «leksefri skole», og ønsker å omdefinere begrepet «leksefri 

skole» til «leksebevisst skole». Barn trenger å øve på ulike ferdigheter, men for eksempel 

lesing må ikke nødvendigvis være i leseboka, eller ei skolebok. 

Lærerne må ta ansvaret for å tilpasse arbeidet til elevene.  

 

Foreldre og barn kan oppleve at leksesituasjonen fører til stress og konflikter hjemme, men vi 

ser også at elevene har behov for å øve. Øving er viktig for å oppnå ulike ferdigheter.  

 

På skolene som ønsker å gjennomføre et forsøk med «leksefri/leksebevisst» skole, må det 

være enighet på skolen om at dette er noe skolen ønsker å teste ut.  Det må være god 

kommunikasjon mellom elever, lærer og foreldre. Forsøket må forankres hos alle involverte i 

skolesamfunnet.   

 

Arbeidsgruppens anbefaling 

Arbeidsgruppa (heretter "gruppa") ser at hjemmearbeid kan virke mot sin hensikt når det ikke 

er bevissthet rundt leksene, Gruppa ser også at lekser er en del av lærernes metodefrihet og 

ansvar, og kan bidra til å styrke samspill mellom elever, foreldre og skolen når det gjøres på 

riktig måte. Gruppa ser også viktigheten av repetisjon og mengdetrening for å oppnå best 

mulig læring.  

Gruppa mener det er gode grunner til å se kritisk på om leksepresset er for høyt med bakgrunn 

i UNG-dataundersøkelsen, og ønsker at det legges til rette for en bedre leksepraksis i skolen. 

Det er nødvendig at unødvendig leksepress dempes. Lekser må ha en pedagogisk begrunnelse, 

være tilpasset hver enkelt elev og oppgaver eleven mestrer, samt at det ikke tar for mye tid. 

For å rette søkelyset på det arbeidsgruppa har sett på, vil vi anbefale at hver enkelt skole 

arbeider mer med temaet lekser. Kommunen utarbeider en mal for hvordan dette arbeidet 

gjennomføres på hver enkelt skole. Den enkelte skole ser nærmere på sin pedagogiske 

begrunnelse for bruk av lekser, lager en målsetting og plan for hva slags hjemmearbeid som 

skal gjennomføres på de ulike alderstrinn, og hvordan det skal tilpasses den enkelte elev. 

Skolene gis mandat til å foreslå forsøk med leksefri skole. Elever, foreldre og ansatte skal 

involveres i arbeidet.  

Samarbeidsutvalget ved hver enkelt skole gir sin tilbakemelding til kommunalsjefen innen 1. 

mars 2020. 

Resultatet sammenstilles og det legges frem sak for politisk behandling våren 2020 med sikte 

på å kunne implementere eventuelle tiltak/forsøk fra skoleåret 2020-21. 

 

Henvisninger: 

http://tallogforskning.udir.no/wp-content/uploads/pdf/riktig-bruk-av-lekser-er-viktig-for-

elevenes-laering.pdf 
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https://utdanningsforskning.no/artikler/lekser--en-forskningsoversikt/ 

http://www.ungdata.no/Fylker-og-kommuner/Buskerud/Ringerike 
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Notat tiltak Ungdata-undersøkelsen 2017 tas til orientering 
 

 

 

 

I Hovedutvalg for oppvekst og kultur 08. mai 2019 ble det muntlig bedt om et notat i sak 

16/19 Ungdata 2017 som skulle beskrive hva som fungerer og videreføres, og hvilke tiltak som 

vurderes avsluttes eller er bestemt avsluttet.   

 

For Ringerike kommune er Ungdata undersøkelsen en god kartlegging til bruk i det 

forebyggende ungdomsarbeidet. Undersøkelsen gir et nyttig kunnskapsgrunnlag for å analysere 

ungdommens situasjon, samtale med ungdommen, se på trender og spisse det forebyggende 

arbeid kontinuerlig.  

Det er igangsatt mange og positive tiltak for ungdom fra 2017 og til dd.  Ungdata 2020 vil vise 

oss eventuelle endringer i resultatene. Tiltakene er i utgangspunktet ment å vare i minst et år, 

men tiltakene blir kontinuerlig vurdert ut ifra deltagere, interesse fra Ungdommene samt 

vurdert effekt og blir justert i de tilfeller fagpersonene mener dette er riktig.  

Arbeidet med tiltak for ungdom er en kontinuerlig prosess hvor tiltak må utprøves, evalueres 

og forbedres, implementeres eller avsluttes.  

 

I enheten Forebyggende helsetjenester barn og unge/Folkehelse er det mange prosjekter som er 

mulig å gjennomføre på grunn av tilskuddsmidler. Tilskuddsmidler gir muligheter, og enheten 

er god til å søke og benytte tilskuddene til det beste for barn og ungdom. Utfordringene med 

tilskuddsmidler er at de kan være kortsiktige, nyansettelser tar tid og det er krav om mye 

rapportering.  

I 2018 fikk enheten tilskuddsmidler på til sammen 5 299 000 kr. Av disse ble søkt om overført 

2 251 000 kr. til 2019 da det ikke var mulig å disponere alle midlene i løpet av året.  

I 2019 har enheten, med de overførte midlene fra 2018, fått tilskudd på 5 400 000 mill., noe 

midler vil bli søkt overført til 2020 og det er planlagt for bruk av alle midlene innen juli 2020.  
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Det ble sendt inn søknad om tilskuddsmidler som folkehelsekommune 15 mai 2019. 

Søknadsbeløpet for perioden august 2019 og ut året 2021 er på tilsammen 3 800 000 kr.  

I tillegg til å vise status på tiltak vist i sak 16/19 vises også i dette notatet prosjekter som er 

gjennomført, igangsatt eller planlagt gjennom tilskuddsmidler. 

 

Status planlagte og gjennomførte tiltak  
 
Presentasjonen nedenfor viser tiltak som er godt i gang, er i oppstart, under planlegging, 
vurdert avsluttet eller avsluttet.  
 
Presentasjon og innspill  
Ungdomskoleelevene har fått presentert Ungdata 2017 tallene, og fikk være med å si noe om 
nødvendige tiltak. Ungdommene arbeidet med dette i elevrådene. Igangsatt i 2017. 
Ungdomsrådet hadde tema Ungdata på konferanse 2017, og gav innspill til arbeidet. 
Arbeidet er avsluttet, men tas opp igjen etter neste undersøkelse.  
 
Tiltak grunnskole  
 Psykologisk førstehjelp, 4 trinn. Tiltaket er for alle 4. klassinger og målet er håndtering 

av egen psykisk helse. Tiltaket startet opp i 2018. Avsluttes sommer 2018 da ressurser 

må prioriteres til andre tiltak.   

 
 Samtalegrupper for ungdom. Tiltaket opprettholdes og gjennomføres etter behov. 

Tiltaket er ment for gutter og jenter som har behov for samtaler. To ansatte i 

Ungdomskontaktene har kurset «Jentesnakk» fra KORUS (Kompetansesenter på 

rusområdet). Tiltaket startet høst 2017. Tiltaket opprettholdes. 

 
 Grupper på ungdomsskolene med tema helse/vennskap/selvbilde. Tiltaket er ment for 

sårbar og utsatt ungdom. Tiltaket startet i 2018. Tiltaket opprettholdes. 

 
 Foreldremøter og møter for elevene i 1. klasse og 8. klasse med tema psykisk helse og 

«Godt nok». Tiltaket opprettholdes. 

 

  Foreldremøte om mobbing 5. trinn og 8. trinn PPT ansvarlig. Informasjon om mobbing 

til foresatte. Tiltaket opprettholdes. 

 
 Rusundervisning. Tiltaket er for alle ungdomsskoleelever og gjennomføres årlig. Tiltaket 

opprettholdes. 

 Miljøterapeuter/miljøarbeider grunnskolen. Det er avsatt 1 million kroner i budsjett 

2019, og i handlingsprogrammet er samme sum avsatt årlig fram til 2022. Prosjektet ble 

beskrevet i sak 19/141. Oppstart høst 2019.  

 
Tiltak videregående skole  
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 Skoleprogrammet VIP (Veiledning og Informasjon om Psykisk helse for ungdom) 

gjennomføres for alle elever i 1 trinn videregående skole. Målet er å gjøre elevene bedre 

rustet til å ta vare på egn psykisk helse og bli oppmerksom på hvilke hjelpetiltak de kan 

oppsøke. Igangsettes høst 2019. 

 Månedsbrev-informasjon. I brevet legger blant annet Helsesykepleier ut ulike aktuelle 

temaer hos Helsestasjon for Ungdom. Instagram og Snap er andre arena for informasjon 

og kommunikasjon. Tiltaket er ikke igangsatt som opprinnelig planlagt, men Instagram, 

Snap og Facbook er aktuelle informasjonskanaler.  

 Hybelgrupper. Tiltaket er etter skoletid og omfatter samtaler om det å bo på hybel, 

hygiene/helse, økonomi, kosthold, psykisk og fysisk helse. Tiltaket er et samarbeid 

mellom videregående skole, ungdomskontaktene og helsesykepleier. Legges ut på de 

videregående skolenes digitale plattform. Tiltaket er  ikke  igangsatt og er ikke planlagt 

igangsatt i 2019. Tiltaket er ikke prioritert.  

 Makkerskap/Læringspartner. Tiltaket er utarbeidet for videregående skole, men prøves 

ut også i grunnskolen. Tiltaket startet i 2017. Tiltaket opprettholdes på to skoler høst 

2019 Hønefoss vgs og Hov. 

 Rusundervisning på videregående skole. Tiltaket er for 2. trinn. Gjennomføres årlig. 

Tiltaket er avsluttet på grunn omprioriteringer.  

 

Tiltak for alle  

 Oppsøkende sosialt arbeid, felting og trefftider i skolen. Tiltaket er for alle ungdommer og 

gjennomføres kontinuerlig av Utekontaktene. Tiltaket opprettholdes. 

 Ungdomsplassen.– en dør inn for ungdom i Ringerike. Tiltaket er ment for ungdom i 

alderen 13 til 23 år, og er lokalisert i Hønefoss sentrum. Tiltaket er skal være tilgjengelig 

for unge og dette skal være en uformell møteplass. Det skal være en dør inn for å få 

kontakt med kommunale tjenester og en dør inn til en trygg voksen å prate med. Det er 

også mulig å møte andre kommunale tjenester på ungdomsplassen. For eksempel kan 

Helsestasjonen for ungdom ha temakvelder, som kan stikke innom eller ha temakvelder kan 

være: Karriereveiledning, kulturtjenesten, NAV, rustjenesten, barneverntjenesten, psykisk 

helse, oppfølgingstjenesten, forebyggende politi og andre som aktuelle. Tiltaket startet i 

april 2019.  Tiltaket vurderes etter prosjektperioden, legges fram som en del av budsjett 

2020.  

 Faktaopplysninger om ulik prevensjon. Tiltaket er for alle ungdommer som søker kontakt 

med skolehelsetjenesten eller Helsestasjon for ungdom. Tiltaket opprettholdes. 

Helsesykepleierne i ungdomsskole og videregående hospiterer en dag på Senter for ung 

seksualitet i Oslo, kompetansesenter for helsepersonell for å fornye og opparbeide 

kompetanse. Hospitering etter behov.  
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 DU-mestringskurs for ungdom. Tiltaket er utviklet spesielt for aldergruppen 14-20 år. 

Tiltaket er et behandlingstiltak ved lett til moderat depresjon, og for å forebygge utvikling 

av depresjon. To kursveiledere ble kurset i 2018. Tiltaket er usikkert om opprettholdes 

begrunnet i prioriteringer.  

 

  «Tankevirus»-kurs. Tiltaket er for ungdom i ungdomskolen og videregående skole er tenkt 

som angst og depresjonsmestringskurs. Igangsatt i 2018. Tiltaket vurderes i forhold til 

tilskuddsmidler.  

 

 Helsestasjon for ungdom. Temakveld for gutter. Tiltaket startet opp høst 2018. Tiltaket 

utgår, sees i sammenheng med Møteplassen.  

 Samarbeid om skolehelsetjenesten – for alles beste. Et prosjekt som skal utvikle en 

samarbeidspraksis som skal jobbes med i grunnskolen, de videregående skolene, 

forebyggende arbeid i kommunene og samarbeid med foresatte/foreldre. Praksisen skal i 

hovedsak utvikles og bygge på tiltak man allerede har eller man har behov for. Arbeidet 

skal ha fokus på brukermedvirkning og system. Systemet skal sikre at det iverksettes 

tidlige, kostnadseffektive tiltak for varig endring for psykisk helse og livsmestring. Målet er 

også en sterkere foreldremedvirkning for utsatt ungdom. Samarbeidspraksisen skal ha 

spesielt fokus på psykisk helse, seksuell trakassering og opplevd skole press.  

Prosjektet hadde oppstart høst 2018. Systemet skal Sikrer ungdom god utvikling gjennom 

målrettede tiltak, sikre elevmedvirkning i prioriterte tiltak, foresatte skal gis muligheter til å 

øke sin kompetanse og få en større medvirkning i prioriteringer, en fylkeskommune og 

kommuner som har tilstrekkelig kunnskap om ungdoms utfordringer og tiltak som 

iverksettes i et utdanningsløp. Se tiltak Skoleprogrammet VIP. 

 

Prosjekter som dekkes av tilskuddsmidler vår 2018 – vår 2019 

Krenkelser via sosiale medier i ungdomskulturen – fokus på tverrfaglighet og 

brukermedvirkning 

Tilskudd 2018: kr. 50 000,-, Helsedirektoratet 

Ble brukt til flere nettverkssamlinger i kommunen med ansatte og samarbeidspartnere som 

jobber opp mot ungdom. Kunnskapen blir brukt kontinuerlig.   

  

Styrking av helsestasjons- og jordmortjenesten  

Tilskudd 2018: kr. 2 000 000,-, Helsedirektoratet  

Tilskuddet ble brukt til å ansatte to helsesykepleiere i prosjektstillinger på et år. Prosjektet har 

vært rettet mot utvikling og implementering av nye retningslinjer, økt tilstedeværelse av 

fysioterapeut på helsestasjon samt fokus på flerkulturelle barn i sentrumsbarnehagene. Vi 
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rekrutterte jordmor til prosjektstilling, men hun overtok den faste stillingen da tidligere fast 

ansatte jordmor sa opp sin stilling høst 2018.  

 

Styrking av skolehelsetjenesten og helsetjenesten for ungdom  

Tilskudd 2018: kr. 1 200 000,-, Helsedirektoratet  

Tilskuddet ble brukt til å ansatte to helsesykepleiere i 100% stilling og en fysioterapeut i 40% 

stilling på et år. Prosjektet har vært rettet mot utvikling og implementering av nye 

retningslinjer, økt tilstedeværelse av fysioterapeut på helsestasjon for ungdom, økt 

tilstedeværelse av helsesykepleier på to ungdomsskoler.   

 

Smaksverkstedet    

Tilskudd 2018: kr. 50 000,-, Bufdir Nasjonalt tilskudd til barnefattigdom   

Egenfinansiering: kr. 10 000,-   

Midlene ble brukt til å betale for kursvirksomhet rettet mot barn.   

  

Opplevelseskortet      

Tilskudd 2018: kr. 50 000,-, Bufdir Nasjonalt tilskudd til barnefattigdom 

Egenfinansiering: kr. 10 000,-   

Midlene ble overført til Kiwanis som administrerte midlene. 

 

Frisklivssentralen        

Tilskudd 2018: kr. 157 399,-, Fylkesmannen i Buskerud  

Ble brukt i lønnsmidler til fysioterapeut i 40% stilling i 6 måneder og helsesykepleier i 10% 

stilling i 8 måneder. Det ble fokusert på utvikling og styrking av tjenesten.  

 

Fysioterapeut, Styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste m/vekt på forebygging 

Tilskudd overført fra 2017: kr.1 426 144,-, Helsedirektoratet  

Tilskuddet ble brukt til å ansette tre fysioterapeuter og en ergoterapeut i 100% stilling i et år. 

Prosjektet rettet seg mot å utvikle tjenesten og kompetanseutvikling. Prosjektmedarbeiderne 

var også med til å dekke det generelle behovet for tjenesten som barn og unge i kommunen 

har. 
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Psykologer i kommunehelsetjenesten  

Tilskudd 2018: kr. 366 105,-,  Fylkesmannen i Buskerud  

Tilskuddet ble brukt til å lønne psykolog i 50% stilling i 6 måneder. Det resterende beløpet ble 

tilbakeført ved årets slutt da vi ikke fikk bemannet prosjektet utover 6 måneder. 

 

Prosjekter fra juni 2019 – juni 2020 

Styrking av helsestasjons- og jordmortjeneste 

Overførte og nye midler 2019 kr. 5 200 000,-, Helsedirektoratet 

Deler av midlene er benyttet i tidligere prosjektperiode vår 2018 – vår 2019.  

I perioden august 2019 – juni 2020 planlegges det å ansette en fysioterapeut i 100% stilling, to 

helsesykepleiere i til sammen 200% stilling og en ergoterapeut i 100% stilling. Videre er den en 

prosjektstilling på ca 80% i samme periode som det ikke er avklart strategien for.  

Prosjektet vil ha et sterkt tverrfaglig fokus og rette seg mot barnehage, helsestasjon og 

ungdomshelsestasjon.  

 

Smaksverkstedet    

Tilskudd 2019: kr. 80 000,-, Bufdir Nasjonalt tilskudd til barnefattigdom    

Egenfinansiering: kr. 20 000,-   

Midlene blir brukt til å betale for kursvirksomhet rettet mot barn.   

 

Opplevelseskortet     

Tilskudd 2019: kr. 50 000,-, Bufdir Nasjonalt tilskudd til barnefattigdom  

Egenfinansiering: kr. 10 000,-   

Midlene blir overført til Kiwanis som administrerte midlene. 

 

Frisklivssentralen        

Tilskudd 2019:  kr. 75 000,-, Fylkesmannen i Buskerud  

Vurderes brukt som i 2018.  

 
 

 

 

 



- 

 Ringerike kommune, 14.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 
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Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning.  

 

  

Sammendrag 

Tilstandsrapporten for grunnskolen omhandler læringsmiljø, læringsresultater, gjennomføring, 

spesialundervisning og voksenopplæring i Ringerike kommune for skoleåret 2018 - 2019.  

Når det gjelder læringsmiljøet, viser elevundersøkelsen resultater på gjennomsnittet for fylket. 

Elevundersøkelsen måler blant annet klasseledelse, relasjoner og arbeid mot krenkende handlinger 

som mobbing. Når det gjelder tallene for mobbing, er resultatet vanskelig å sammenligne med 

tidligere år på grunn av endring i undersøkelsen. Nesten 5 % av elevene i Ringeriksskolen opplever 

mobbing av andre elever, voksne eller digital mobbing. Dette er som i landet forøvrig. 

De faglige resultatene for skoleåret viser resultater på eller litt under gjennomsnittet for fylket og 

landet. Det er positivt at 8. trinn leverer på landsgjennomsnittet i lesing, og at 9. trinn er på 

landsgjennomsnittet både i lesing og regning. Grunnskolepoengene for elever som avla 

grunnskoleeksamen i 2018 var høyere enn tidligere, men er fortsatt under landsgjennomsnittet. 

Skolene jobber målbevisst med lesing og skriving som grunnleggende ferdighet.  

Elevtallet har gått noe ned, det samme har antall undervisningsstillinger.   

Det er gjennomført kompetanseutviklende tiltak for både skoleledere og pedagoger. 

 

Innledning / bakgrunn 

Dette er en årlig rapport, hjemlet i opplæringsloven. Den er et grunnlag for skoleeiers dvs. 

kommunestyret sin årlige drøfting og gjennomgang av tilstanden i grunnskolen.  

Skoleeier oppfordres til å komme med innspill og styringssignaler på bakgrunn av rapporten.  
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Beskrivelse av saken 

 

Elever og lærertetthet:  

Det har vært en nedgang på 55 elever i forhold til forrige skoleår. Lærertettheten på barnetrinnet er 

14,0 og på ungdomstrinnet 15,5, som er litt under landsgjennomsnittet. 

Læringsmiljø:  

Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen. Arbeidet for å skape et godt 

læringsmiljø pågår kontinuerlig. Elevene sier de får god støtte av lærerne, opplever mestring, at de 

har det trygt og at de trives på skolen. Generelt gir elevene positive tilbakemeldinger.  

Tallene på mobbing viser at snaut 5 % av elevene opplever mobbing. Dette er som i Buskerud 

fylke, men kommunen har et mål om at elevene ikke skal oppleve krenkelser som mobbing. 

Læringsresultater:  

For barnetrinnet presenterer rapporten nasjonale prøver for 5. trinn. Resultatene viser at 5. trinn 

skårer litt under landsgjennomsnittet i de grunnleggende ferdighetene lesing, regning og engelsk. 

For ungdomstrinnet presenterer rapporten resultater fra nasjonale prøver for både 8. og 9. trinn. Her 

er det positive resultater. 

Resultatene på 8. trinn viser i stor grad resultater fra arbeidet på 5. – 7. trinn og fra hele 

barnetrinnet. 8. trinn presterer i år nesten på nivå med landsgjennomsnittet i både lesing, engelsk og 

regning.  9. trinn har samme prøve som 8. trinn, og presterer 3-4 poeng bedre enn 8. trinn. Det viser 

god utvikling av disse ferdighetene på 8.trinn. 

Når det gjelder grunnskolepoeng, oppnådde Ringerikselevene 40,9 i 2018. Det er under de nasjonal 

tallene som er 41,4, men det er en god økning fra 2017.  

Gjennomføring:  

Både ved Ringerike videregående skole og Hønefoss videregående skole har 

gjennomføringsprosenten økt gradvis de siste årene.  

Ved Hønefoss videregående var gjennomføringsprosenten 78,4 %, mens Ringerike videregående 

skole hadde et resultat på 85,7 % gjennomført i 2018.   

Spesialundervisning:  

I Ringerikeskolen er det 8,0 % av elevene som får spesialundervisning. Dette er tett ved 

landsgjennomsnittet på 7,8 %. Ringerike har de siste årene jobbet lokalt med flere tiltak for å 

redusere andelen av elever som mottar spesialundervisning.  

Voksenopplæring: Det vesentlige tilbudet ved Læringssenteret for voksne retter seg mot 

minoritetsspråklige voksne. Det har vært en nedgang i antall deltakere, noe som forventes å 

fortsette. Læringssenteret gir også tilbud innen grunnskoleopplæring, norsk og 

samfunnskunnskap og spesialundervisning. 

Samarbeidsavtalene med Hole og Jevnaker kommuner om voksenopplæringen er sagt opp. 

Som følge av elevtallnedgangen, har Læringssenteret nå færre ansatte enn tidligere.  

Skoleavdelingen har tilhold i Hønefoss Arena. Ny rektor tiltrådte høsten 2018.   

Kompetanseutvikling 

I arbeidet med å videreutvikle Ringeriksskolen er det satset mye på kompetanseutvikling for 

både skoleledere og ansatte ved skolene i 2018. Dette videreføres i 2019, også i et samarbeid 

med andre kommuner. Stikkord her er kompetansegivende videreutdanning i norsk og andre 

fag, regionale nettverk og etterutdanning i flere fag, lederutdanning, internt arbeid med lesing 

og skriving gjennom programmet Språkløyper, og oppdatering innnen IKT i forbindelse med 

kommunens handlingsplan på området. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 



- 

Målene i tilstandsrapporten er hentet Handlingsprogrammet 2018 – 2021, og handlingsplan for 

Ringeriksskolen «Sammen skaper vi Ringeriksskolen». 

 

 

Juridiske forhold  

Tilstandsrapporten er hjemlet i Opplæringsloven. Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig  

rapport om tilstanden i opplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø  

(Opplæringsloven § 13-10).  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret har tidligere behandlet årlige tilstandsrapporter for grunnskolen. Siste rapport som 

ble behandlet, var K-sak 84/18.  

 

Rådmannens vurdering 

Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn viser at elevene gir gode tilbakemeldinger om arbeidet på 

skolene. Til tross for dette, er det for mange elever som sier at de blir mobbet i undersøkelsen. Det 

understreker at det er viktig å fortsette med det systematiske arbeidet for et godt læringsmiljø i 

årene som kommer.  

De neste årene må en i tillegg ha sterkt fokus på læringsresultater. Det må jobbes for å forbedre 

både de grunnleggende ferdighetene og avgangselevenes sluttresultater. Resultatene har ligget nær 

landsgjennomsnittet, men det er for ujevne resultater fra skole til skole.  

Gjennom den systematiske kompetansehevingen som gjennomføres i skolesektoren, med kurs, 

nettverksjobbing, arbeid med Språkløyper og tidlig innsats, forventes det en forbedring og utjevning 

av resultatene mellom skolene i årene som kommer. Elevenes resultater må etterspørres i det 

daglige arbeidet i skolene.  
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Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen i Ringerike omhandler skoleåret 

2018-19. Den inneholder temaene læringsresultater, læringsmiljø, gjennomføring, 

spesialundervisning og voksenopplæring.  

Denne årlige rapporten er hjemlet i Opplæringsloven (jf. opplæringsloven § 13-10). Den er 

del av  det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og skoleeiers oppfølging av skolene.  

Rapporten bygger i hovedsak på data fra «Skoleporten», som er en nettportal og et verktøy for 

vurdering av kvalitet i grunnskolen, der alle interesserte har tilgang til relevante og pålitelige 

nøkkeltall om opplæringen. Alle tall som presenteres er åpent tilgjengelige på «Skoleporten» 

eller andre nettsteder. 

Som forarbeid til den kommunale rapporten lager skolene egne delrapporter. Disse er 

utgangspunkt for dialogmøter der skoleeiers represenatanter møter representanter for elever, 

foresatte, ansatte, skolens ledelse og politisk oppnevnt medlem av Samarbeidsutvalget (SU). 

Skolenes rapporter, dialogmøtene og nasjonale data inngår som grunnlag for den kommunale 

tilstandsrapporten. Årshjulet for dette arbeidet omtales nærmere i vedlegg til rapporten. 

Innhold 
 

Innhold ...................................................................................................................................... 2 

1 Sammendrag ...................................................................................................................... 3 

2. Elever og undervisningspersonale ................................................................................... 3 
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1 Sammendrag 

Ringerike kommune legger fram tilstandsrapport om læringsresultater, gjennomføring, 

læringsmiljø og spesialundervisning i grunnskolen. Tilstandsrapporten baserer seg på 

skolestatistikk, nasjonale prøver og undersøkelser skoleåret 2018 – 2019, skolenes 

tilstandsrapporter og dialogmøter med skolene. 

Elever og undervisningspersonale 

Rapporten viser at elevtallet i kommunen er svakt synkende, men med en elevtallsøkning på 

sentrumsskolene Eikli og Ullerål.  

Antall årsverk for undervisningspersonale og lærertettheten er noe lavere enn forgående år. 

 

Grunnskoler 

Det var 14 kommunale grunnskoler i Ringerike i 2018. Ullerål skole har hatt tilhold i 

paviljonger plassert ved Ringerikshallen.  

 

Læringsmiljø 

Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn. 

Områdene som kartlegges er: Støtte fra lærer, vurdering for læring, læringskultur, mestring og 

mobbing på skolen. For Ringerike er resultatene på linje med både fylkes- og 

landsgjennomsnittet. Arbeidet for å skape et godt læringsmiljø pågår kontinuerlig og gir 

resultater. 

 

Læringsresultater   

På de nasjonale prøvene på 5. 8. og 9. trinn var resultatene i Ringerike skoleåret 2018 – 19 

nesten på landsgjennomsnittet. Det vurderes som positivt at det er færre elever på de laveste 

mestringsnivåene enn tidligere. Grunnskolepoeng fra 2018 viser at avgangselevene i 

Ringerike kommune nærmer seg landsgjennomsnittet.  

Det går ellers fram av rapporten at antallet elever som har rett til og mottar 

spesialundervisning er stabilt på ca. 8 % av elevmassen.  

 

2. Elever og undervisningspersonale  

2.1 Antall elever og årsverk 

 

Tabellen  opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober 2018, og 

årsverk for  undervisningspersonalet er fra samme dato. 

Elevtall og årsverk  2013-14 2014-15 2015-16 2017-18 2018-19 

Tallet på elever  3143 3142 3174 3321 3266 

Årsverk for undervisningspersonale  296 271 271 280 270 
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Tabellen viser elevtallsutviklingen ved kommunens grunnskoler 

 

Elevtall – skoler Elevtall 

2013-14 

Elevtall 

2014-15 

Elevtall 

2015-16 

Elevtall 

2017-18 

Elevtall 

2018-19 

Eikli skole  195 198 231 211 195 

Hallingby skole  290 288 296 318 310 

Haugsbygd ungdomsskole  219 215 213 216 207 

Helgerud skole  225 219 215 232 229 

Hov ungdomsskole  240 238 221 234 243 

Hønefoss skole  230 242 230 283 258 

Kirkeskolen  84 91 90 87 79 

Nes skole  41 34 27 24 23 

Sokna skole  151 141 141 134 128 

Tyristrand skole  316 362 356 340 329 

Ullerål skole  280 301 331 372 381 

Vang skole  294 289 351 356 363 

Veien skole  215 215 218 226 215 

Veienmarka ungdomsskole  253 254 254 288 306 

 Fra 01.01.19 ble Eikli skole og Kirkeskolen lagt ned, og elevene overført til Benterud 

skole. 

 

Vurdering 

Tabellene viser elevtallsutviklingen ved skolene i Ringerike de siste 5 årene. Hovedtendensen 

er at elevtallet  er  ganske stabilt på kommunenivå, selv om det er en liten nedgang i år. Ved 

Ullerål skole fortsetter elevtallsveksten. 

Årsverk for undervisningspersonale i kommunen gikk inneværende skoleår ned i forhold til 

skoleåret 2017-2018. 
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2.2 Lærertetthet 

 

Lærertetthet gir informasjon om gjennomsnittlig størrelse på undervisningsgruppene. Timer 

til spesialundervisning er ikke inkludert i tallene. 

Lærertetthet - 

geografisk  

Ringerike kommune 

skoleeier  

Buskerud fylke  Nasjonalt  

Lærertetthet 

1.-7. trinn  

14,0 13,8 13,0 

Lærertetthet  

8.-10. trinn  

15,5 14,8 14,4 

 

Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018 følgende om 

lærernorm for skoleåret 2018-2019: 

  

Stortinget ber regjeringen innføre en norm for lærertetthet på skolenivå. Målet er at det 

høsten 2018 skal være 1 lærer per 16 elever i 1.–4. klasse og 1 lærer per 21 elever i 5.–10. 

klasse.  

 

Lærertetthet – lærernorm ved kommunens grunnskoler pr. 01.10.18 

Skole 1.-4.trinn 

(norm 16) 

5.-7. trinn 

(norm 21) 

8.-10. trinn 

(norm 21) 

Vang skole 15,5 19,7  

Nes skole 7,0 5,0 9,5 

Hallingby skole 14,7 18,8 19,9 

Haugsbygd u.skole   20,2 

Hov u.skole   22,5 

Hønefoss skole 12,9 14,8  

Helgerud skole 15,2 15,3  

Ullerål skole 18,4 18,6  

Sokna skole 16,8 20,5 16,2 

Veien skole 15,3 16,2  

Veienmarka u.skole   20,5 

Tyristrand skole 16,0 17,1 18,3 

*) Tall hentet fra grunnskolens informasjonssystem GSI 

Vurdering 

Etter at lærernormen ble innført fra 01.01.18 viser tabellen over at tre skoler i kommunen ikke 

oppfylte lærernormen pr. 01.101.9. 

Det tas hensyn til lærernormen ved fordelingen av sektorbudsjettet, og det er et mål at alle 

skoler er innenfor den nasjonale normen. 

Ringerike kommune har noe lavere lærertetthet enn Buskerud fylke og landet for øvrig. 
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2.3 Spesialundervisning 

Elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære 

opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning.  

I Ringerike kommune er utviklingen de siste tre skoleårene slik: 

Skole- 

år 

Gutter 

som mottar 

spesialunder

-visning 

Jenter 

som mottar 

spesial- 

undervisning 

Sum elever 

som mottar 

spesial-

undervisning 

% elever som 

mottar 

spesial-

undervisning i 

Ringerike 

% elever som 

mottar 

spesial-

undervisning 

i landet 

14 - 15 177 88 265 7,5 7,9 

15 - 16 146 71 217 7,0 7,8 

17 - 18 179 90 269 8,1 7,9 

18 - 19 185 78 263 8,0 7,8 

*) Tall hentet fra grunnskolens informasjonssystem GSI 

Vurdering 

Andelen elever som mottar spesialundervisning i Rungerike kommune er inneværende skoleår 

8%. Kommunen har et mål om at flest mulig av elevene skal få et tilfredsstillinge 

opplæringstilbud innenfor det ordinære. Videre er det grunn til å merke seg at det er mer enn 

dobblet så mange gutter som jenter som får spesialundervisning. Det kommunale målet er at 

ikke mer enn 7 % av elevmassen skal motta spesialundervisning.  Det vil fortsatt bli arbeidet 

for at færre elever skal motta spesialundervisning. 

 

3 Læringsmiljø 

På den obligatoriske elevundersøkelsen, svarer elevene på 7. og 10. trinn på spørsmål 

innenfor disse områdene: Støtte fra lærer, vurdering for læring, læringskultur, mestring, 

elevdemokrati, medvirkning, trivsel og trygghet.  

Ringerikselevene scorer likt med eller høyere enn fylkes- og landsgjennomsnittet på disse 

faktorene.De opplever i hovedsak god støtte fra lærerne, de sier at skolearbeid er viktig, 

opplever mestring, sier at  de får medvirke, at de trives på skolen og opplever et trygt miljø. 

Dette samsvarer og godt med det som elev- og foreldrerepresentanter formidler i 

dialogmøtene med skolene. 

Tabellen viser elevenes opplevelse av mobbing på en skala fra 1-5, der 5 er beste score. 

Mobbing 
Mobbing 

blant elever 

2017 - 2018 

 

Digital 

mobbing  

2017 - 2018 

 

Mobbing 

fra voksne 

2017 - 18 

Mobbing 

blant 

elever 

2018 - 19 

 

Digital 

mobbing 

2018 - 19 

Mobbing 

fra 

voksne 

2018 - 19 

Ringerike 

kommune  
4,7 4,7 4,9 4,7 4,7 4,8 

Buskerud  4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 
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Vurdering 

Det er et mål at elevene i Ringeriksskolen skal ha et positivt og trygt skolemiljø. Elevene skal 

ikke bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme 

eller utestengning på skole, i SFO eller på skoleveien. Når krenkende adferd oppdages, skal 

det reageres umiddelbart og iverksettes tiltak. Dette er og lovfestet i  

Opplæringsloven kapittel 9 A – Elevane sitt skolemiljø. 

Elevene i Ringerike kommune rapporterer om både digital mobbing og mobbing av både 

andre elever ved skolen og voksne. Tallene i Ringerike er på linje med tilstanden i fylket. 

Nesten alle elevene trives på skolen, noe som samsvarer godt med det elever og foreldre 

rapporterer om bl.a. på dialogmøtene og elevenes svar på  elevundersøkelsen. Likevel er det 

fortsatt for mange elever som opplever mobbing, så innsatsen på dette feltet er ikke avsluttet, 

men fortsetter kontinuerlig.  

Skolene følger rutinene i Trivsel i Ringeriksskolen, en plan for å sikre elevene et godt 

psykososialt miljø. Det oppfordres jevnlig at ansatte, foresatte, elever eller andre som får 

kjennskap til at enkeltelever ikke har det bra, melder ifra til skolens ledelse. Det jobbes og 

jevnlig i personalene med rutinene og med kompetanseheving i forhold til barns i sosial 

kompetanse. Alle barneskolene bruker det holdningsskapende og forebyggende programmet 

«Mitt Valg».  

Det er et mål at ingen elever opplever krenkelser som mobbing. 

4 Læringsresultater 
4.1 Nasjonale prøver 5. trinn 

 

Lesing: 

Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes leseferdigheter er i samsvar 

med kompetansemål der leseferdigheter er integrert. Dette innebærer at nasjonale prøver i 

lesing ikke er en prøve i norskfaget, men en prøve i lesing som grunnleggende ferdighet. 

Regning: 

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes regneferdigheter er i 

samsvar med kompetansemålene der regneferdigheter er integrert. Dette innebærer at 

nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag, men en prøve i regning 

som grunnleggende ferdighet. 

Engelsk: 

Nasjonale prøver i engelsk skal kartlegge i hvilken grad elevenes leseferdigheter i engelsk er i 

samsvar med kompetansemålene i læreplanen 

Tabellene under viser resultatet på de nasjonale prøvene på 5. trinn høsten 2018, og hvordan 

elevene fordeler seg på tre ulike mestringsnivåer. 

Det er et kommunalt mål at «Ringerikselevene skal ligge over landsgjennomsnittet i lesing, 

regning og engelsk». 

I følge retningslinjene til Nasjonale prøver uttrykkes elevenes skåre i de nasjonale prøvene på 

en skala med et nasjonalt gjennomsnitt på 50 poeng. Elevene fordeles etter prøveresultat på 

tre mestringsnivåer.  
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Nasjonale prøver - 5. trinn 18/19 fordelt på mestringsnivå 

Nasjonale  

prøver 

Mestringsnivå 1 

 

Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 

Engelsk  

5. trinn 

25,6 % 50,5 % 23,8 % 

Regning 

5. trinn 

23,6 % 
52,0 % 24,4 % 

Lesing 

5. trinn 

23,9 % 
55,6 % 20,5 % 

 
 

Oppnådde poeng på nasjonale prøver ved kommunens grunnskoler med barnetrinn i 2018.  

Nasjonale prøver 5. trinn Lesing Regning Engelsk 

Nasjonalt 50 50 50 

Ringerike kommune   48 49 49 

Eikli skole    48 49 49 

Hallingby skole  42 45 45 

Helgerud skole    55 54 53 

Hønefoss skole    48 47 50 

Kirkeskolen    52 53 54 

Sokna skole    46 50 46 

Tyristrand skole    49 48 48 

Ullerål skole    48 48 47 

Vang skole    50 48 46 

Veien skole    48 47 47 

Nes skole har ikke elever på 5. trinn inneværende skoleår 

 

Vurdering – 5. trinn 

Dialogmøter og skolenes rapporter beskriver godt arbeid med grunnleggende ferdigheter på 

skolene.  Tabellene ovenfor viser resultatet tett opp til nasjonale tall, med mindre avstand til 

disse enn forrige år, men lokale mål er ikke nådd. Best resultater fikk Helgerud skole og 

Kirkeskolen, 

Ringerikselevene presterer litt under under målsettingen om å ligge over landsgjennomsnittet. 
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4.2 Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk, regning og lesing 

Tabellene under viser resultatet på de nasjonale prøvene på 8. trinn høsten 2018, og hvordan 

elevene fordeler seg på ulike mestringsnivåer. 

Det er et kommunalt mål at «Ringerikselevene skal ligge over landsgjennomsnittet i lesing, 

regning og engelsk. 

I følge retningslinjene til Nasjonale prøver uttrykkes elevenes skåre i de nasjonale prøvene på 

en skala med et nasjonalt gjennomsnitt på 50 poeng. . Elevene fordeles etter prøveresultat 

på fem mestringsnivåer.  

Nasjonale prøver - 8. trinn 2018 - 2019 fordelt på mestringsnivå 
Nasjonale 

prøver 

Mestrings- 

nivå1 

Mestrings- 

nivå 2 

Mestrings- 

nivå 3 

Mestrings- 

nivå 4 

Mestrings- 

nivå 5 

Engelsk 

8. trinn 

10,5 % 20,1 % 39,8 % 20,4 % 9,2 % 

Regning 

8.trinn 

6,9 % 27,4 % 35,2 % 20,7 % 9,8 % 

Lesing 

8. trinn 

9,0 % 17,8 % 43,4 % 21,0 % 8,7 % 

 

Oppnådde poeng på nasjonale prøver på 8. trinn i 2018 

Nasjonale prøver 8. trinn Lesing Regning Engelsk 

Nasjonalt 50 50 50 

Ringerike kommune 50 50 49 

Hallingby skole 50 46 51 

Haugsbygd ungdomsskole 52 52 53 

Hov ungdomsskole 49 49 50 

Sokna skole 46 50 42 

Tyristrand skole 54 50 52 

Veienmarka ungdomsskole 50 47 50 
 Nes har får få elever på 8. trinn til at resultatene er offentlige i Skoleporten 

Vurdering – 8. trinn 

Resultatene på de nasjonale prøvene på 8. trinn høsten 2018 ligger tett opp til de nasjonale 

resultatene. Prøvene er avholdet tidlig i skoleåret, og resultatene må i stor grad sees på som 

barnetrinnets resultater. Det er spredning i resultatene fra skole til skole. Skolenes resultater 

varierer noe fra år til år. I 2018 hadde Tyristrand skole og Haugsbygd ungdomsskole høyest 

score av Ringeriksskolene.  

Resultatene er nyttige for skolene sett over år. Da ser en tendenser over tid, for det kan være 

variasjoner fra år til år.  Prøvene brukes for å vurdere den enkelte elevs og klassens utvikling, 

og er et hjelpemiddel til å sette i verk tiltak for forbedring. Alle skolene jobber med 

prøveresultatene for å finne forbedringspunkter hos eleven og klassen. Skolen og setter seg 

lokale mål, og de jobber mot ut fra målsettinger gitt i kommunens handlingsprogram. Dette er 

og tema i skolenes rapporter og i dialogmøter med skolene. 
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4.3 Nasjonale prøver 9. trinn – lesing og regning 

Tabellene under viser resultatet av de nasjonale prøvene på 9. trinn høsten 2018, og hvordan 

elevene fordeler seg på ulike mestringsnivåer. 

Det er et kommunalt mål at Skolene har resultater på nasjonale prøver over 

landsgjennomsnittet. Elevene på 9. trinn har de samme prøvene som 8.trinn. 

Nasjonale prøver - 9. trinn 2017 – 2018 fordelt på mestringsnivå 
Nasjonale 

prøver 

Mestrings- 

nivå1 

Mestrings- 

nivå 2 

Mestrings- 

nivå 3 

Mestrings- 

nivå 4 

Mestrings- 

nivå 5 

Regning 

9.trinn 

4,3 % 15,1 % 33,7 % 26,6 % 20,3 % 

Lesing 

9. trinn 

5,0 % 11,3 % 36,3 % 26,1 % 21,3 % 

 

 

 

Oppnådde poeng på nasjonale prøver på 9. trinn inneværende skoleår 

Nasjonale prøver 9. trinn Lesing Regning 

Nasjonalt 54 54 

Buskerud fylke 53 53 

Ringerike kommune 52 53 

Hallingby skole  53 54 

Haugsbygd ungdomsskole 56 54 

Hov ungdomsskole 50 51 

Sokna skole 53 54 

Tyristrand skole 52 54 

Veienmarka ungdomsskole 55 54 
 Nes har får få elever på 8. trinn til at resultatene er offentlige i Skoleporten 

 

Vurdering – 9. trinn 

Elevene på 9. trinn har en score på nasjonale prøver ca. 3-4 poeng over 8. trinn.  

Ringerikselevenes totalscore er nokså lik landsgjennomsnittet, men med variasjon fra skole til 

skole. Best resultater på dette trinnet har Haugsbygd ungdomsskole og Veienmarka 

ungdomsskole. 
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4.4 Grunnskolepoeng  

 

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som slutt vurderes med 

karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. 

Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall 

karakterer og ganget med 10. 

 

Grunnskolepoeng – 

gjennomsnitt 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Ringerike kommune 38,5 40,4 39,9 40,9 

Buskerud fylke 40,9 41,4 41,6 42,0 

Nasjonalt 40,8 41,1 41,4 41,7 

 

Vurdering  

Elevene i Ringerike oppnår grunnskolepoeng som i gjennomsnitt ligger noe under fylkes- og 

landsgjennomsnittet, men med en stigende tendens. Det er et kommunalt mål å heve 

resultatene opp på nasjonalt nivå.  

 

5 Gjennomføring – videregående skole 
 

5.1 Gjennomføring ved Hønefoss videregående skole 

Gjennomføringsprosenten ved skolen øker. Antall elever som fullfører og består skoleåret 

16/17 er på 78,4 % mot 77,4 % skoleåret 15/16. Gjennomføringsprosentene har økt gradvis 

hvert år siden skoleåret 2012/2013 fra 72 % til nå 78,4 %.  

 

5.2 Gjennomføring ved Ringerike videregående skole 

Skolens samlede resultat på 85,7 % gjennomført i 2018.  
*) Tallene er hentet fra tilstandsrapport for Buskerud fylkeskommune 2018. 

 

6 Opplæring minoritetsspråklige elever 
Minoritetsspråklige elever på barnetrinnet får et opplæringstilbud ved Hønefoss skole i inntil 

2 år. Dette velkomsttilbudet ble etablert og satt i drift fra skolestart høsten 2015. 

Etter en periode overføres elevene til sine nærskoler.   

På ungdomstrinnet er det tilsvarende tilbud lokalisert til Veienmarka ungdomsskole. 

Ved Hvalsmoen transittmottak er det eget opplæringstilbud for beboere på barnetrinnet.  

 

Velkomsttilbud barnetrinnet 40 elever 

Velkomsttilbud ungdomstrinnet 28 elever 
 

Elevtallet ved velkomsttilbudene varierer fra måned til måned, de oppgitte tallene er 

gjennomsnittstall. 
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7 Kompetanseutvikling 

I arbeidet med å videreutvikle Ringeriksskolen gjennomføres kompetanseutvikling for både 

ledere og ansatte ved skolene. 

 Pedagogisk vandring - skolevandring 

Skolelederne har videreført arbeidet med pedagogisk vandring, ved å ha felles vandring på 

Ullerål skole og Hov ungdomsskole. Her observerer skolelederne hvordan undervisningen 

gjennomføres, og gir tilbakemelding til lærerne etterpå. 

 

 Språkløyper 

Det har de siste årene vært satset på «språkløyper» som et virkemiddel for å utvikle 

ferdighetene hos elevene i lesing og skriving. Språkløyper.no består av ressurser for 

kompetanseutvikling rettet mot lærere på området språk, lesing og skriving.  

Tema i ressursene er undervisning og utvikling av språk, lesing og skriving hos alle barn og 

elever. Et ekstra fokus er rettet mot elever med lese- og skrivevansker, barn og elever med 

språkvansker eller stort læringspotensial, mot flerspråklige gutter. 

 

 Ny læreplan fra 2020 – forberedende arbeid 

Ved skolene i Ringerike har det siste året også vært arbeidet med utkastet til ny læreplan og 

fagfornyelsen. På denne måten er målet at ansatte skal være best mulig rustet til å i bruk de 

nye læreplanene fra høsten 2020. 

 Etter- og videreutdanning 

Det har for skoleåret 2018/2019 vært et regionalt samarbeid mellom kommunene Hole, 

Krødsherad, Modum, Sigdal, Ringerike og Universitetet i Sørøst Norge (USN) med tanke på 

etter- og videreutdanning. 14 lærere har deltatt på regional videreutdanning i norsk, mens 23 

lærere har deltatt i etterutdanning i norsk. Det har også vært fagnettverk i fagene: mat og 

helse, kunst og håndverk og naturfag. Totalt har 72 lærere fra Ringerike vært med på disse 

fagnettverkene. 

I tillegg til regional videreutdanning, har 9 lærere tatt videreutdanning i andre fag. Det betyr 

at 23 lærere har deltatt på statlig finansiert videreutdanning siste skoleår. 

Det har også vært gjennomført fagdag for SFO-ansatte med fokus på fysisk aktivitet, samt 

fagdag med ulike fagkurs for lærere. 
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8 Voksenopplæring 

Læringssenteret for voksne (LSFV) gir tilbud innen grunnskoleopplæring, norsk og 

samfunnskunnskap, spesialundervisning og det to - årige introduksjonsprogrammet for 

flyktninger. Det vesentlige av tilbudet ved Læringssenteret retter seg mot minoritetsspråklige 

voksne. LSFV gjennomførte i 2018 bosetting av 36 flyktninger + 1 familiegjenforening, til 

sammen 37 personer. Det har vært en betydelig nedgang i bosettinger av flyktninger de siste 

tre årene. Det store antallet flyktninger som ble bosatt i perioden 2015-2017 begynner å bli 

ferdig i sitt introduksjonsprogram og i opplæringen på Læringssenteret. Dette førte til en 

nedgang i antall deltakere fra og med høsten 2018, som også vil fortsette i 2019 og over i 

2020 før det stabiliserer seg.  

LSFV må tilpasse driften til denne nedgangen både på skoleavdelingen og i 

flyktningeavdelingen. Alle midlertidige stillinger ved begge avdelingene ble ikke fornyet etter 

desember 2018. Det ble også planlagt en nedbemanning på skoleavdelingen med 5 

lærerstillinger som skal tre i kraft sommeren 2019. Tilpassingen til færre deltakere vil måtte 

fortsette utover i 2019 og 2020. 

 

På ledersiden har LSFV byttet enhetsleder/rektor høsten 2018, samt redusert organisasjonen 

fra tre til to avdelingsledere. Samarbeidsavtalene mellom Hole og Jevnaker kommune ble sagt 

opp av begge samarbeidskommunene. Den nåværende avtalen er gjeldende ut 2019. 

Skoleavdelingen ved LSFV holder til i Hønefoss Arena, og har av plasshensyn måttet leie 

lokaler også i AKA Arena og i klubblokalene til HBK. Nedgangen i antall deltakere høsten 

2018 førte til at begge leieavtalene har blitt avviklet. Fra 12 klasser i norskopplæring høsten 

2018 ble det planlagt 10 klasser fra januar 2019. 3 klasser i grunnskoleopplæringen fortsetter 

inn i 2019. 

 

9 System for oppfølging (internkontroll) 

Ringerike kommune har følgende system for oppfølging av skolene (se også vedlagt årshjul 

for kvalitetsarbeidet) 

 

 Årshjul med rutiner, oppgaver og frister for skolene  

 Handlingsplan for grunnskolen med fokus på grunnleggende ferdigheter 

 Oppfølging av resultater på nasjonale prøver  

 Rektorsamlinger hver måned   

 Lederavtaler 

 Tverrfaglige samarbeidsarenaer innen og på tvers av sektorer. 

 Tilstandsrapport fra skolene med oppsummering og vurdering av resultater  

 Dialogmøter med skolene (tilsyn) og tilbakemeldinger på møtene 

 Årlig tilstandsrapport på kommunenivå til politisk behandling i hovedutvalg og 

kommunestyre  
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9.1 Dialogmøter (tilsyn) med skolene  

Det gjennomføres dialogmøter med halvparten av skolene annet hvert år. Skolene får skriftlig 

varsel om møtet og hvilke tema som skal berøres. Møtene gjennomføres med deltakelse fra 

ledelse, ansatte, foreldre, elever og kommunalt oppnevnt medlem av Samarbeidsutvalget 

(SU). Skolene får skriftlig tilbakemelding og Hovedutvalget for oppvekst og kultur (HOK) 

mottar en sak der dialogmøtene oppsummeres. Vedlagt saken til HOK følger tilbakemeldingene til 

skolene som har hatt dialogmøte.  
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VEDLEGG 1: 

ARBEIDET MED  

TILSTANDSRAPPORT og PLANSYSTEM 

2018 

 

MED ÅRSHJUL 
 

Den årlige rapporten om tilstanden i grunnskoleopplæringen; 

 samordnes med kommunens øvrige planer og vedtak 

 inngår som en del av kvalitetsarbeidet i skolesektoren,  

 inngår i «kommunens forsvarlig system» etter opplæringsloven. 

 

Bakgrunn  

Tilstandsrapportering fra skolene er hjemlet i lovverket; Opplæringslova § 13-10 der det heter 

at som en del av kommunens oppfølgingsansvar: 

 

«skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa, knytt til 

læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar 

dvs. kommunestyre.» 

 

Det har vært ønskelig med en bredere involvering i arbeidet, og å samordne 

tilstandsrapporteringen med øvrig planverk og rapportering bl.a. på vedtatte mål. 

Tilstandsrapporten inngår som den del av «kommunens forsvarlige system» jfr. § 13-10. 

 

Hensikt  
Kommunens tilstandsrapport bygger på skolenes årsrapporter og skal gi innblikk i skolenes og 

sektorens 

 resultater 

 arbeid med handlingsprogram og måloppnåelse 

 vurderinger og tiltak for å videreutvikle læringsmiljø og læringsresultater 

 

Årshjulet (på neste side) viser sammenhengen mellom skolene og sektorens planer og 

rapporter og de politiske prosesser og vedtak som gir mål og rammer for virksomheten.  

 

Hovedelementer: 

Januar-juni: 

 Skolenivå: Vurdere og rapportere på resultater, planer og tiltak 

 Kommunenivå: Årsmelding kommune, tilstandsrapport skole 

 

Juni – desember: 

 Skolenivå: Fortsette tiltak, resultater, brukerundersøkelser, revidere mål 

 Kommunenivå: Reviderte mål og rammer gjennom utarbeidelse og vedtak av nytt 

handlingsprogram.  
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Vedlegg 2: 

 

Årshjul 2018 Kvalitet - Tilstandsrapport               
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1. Mal for tilstands rapport er ferdigstilt i 

Conexus Insight (Puls) 

 

15.jan 

 

K-sjef 

2. Internt arbeid på skolen med 
resultater og rapport 

Drøfting i personale 

 

01.mars 

 

Rektor 

3. Innsending av rapport med evaluering 

og mål og tiltak for kommende år 

01.mars Rektor 

4. Lederavtaler 01.mars K-sjef 

5. Årsmelding kommune 20.mars K-sjef 

6. Dialogmøte på basis av rapport 

(kommune – skole) min. 2.hvert år 

16.mai K-sjef/ 

rektor 

7. Kommunens tilstandsrapport basert 

på skolenes rapporter og dialogmøter. 

25.mai K-sjef 

8. Tilstandsrapport  (HOK 6.6, F-skap 

19.6, K-styre 28.6) 
Dialogmøterapporter (HOK 6.6) 

28.juni  K-sjef 
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9. Arbeidet med nytt handlingsprogram 

starter med F-skapsseminar 

Juni F-skap 

10. Avgangskarakterer 10.trinn 

(Standpunkt, eksamen, 
grunnskolepoeng) 

Juni  Rektor 

11.  Mål og indikatorer, og økonomiske 
rammer i handlingsprogram 
2017-20 

Sept K-sjef/ 
rådmann 

12. Nasjonale prøver 8. og 9. trinn Sept Rektor 

13. Nasjonale prøver 5. trinn Okt Rektor 

14. Elevundersøkelsen 7. og 10. trinn Nov.-

des. 

Rektor 

15. Foreldreundersøkelsen. 3., 7. og 

10.trinn 

Nov.-

des. 

Rektor 

16. Medarbeiderundersøkelsen  

(10-faktor) I 2019 

Nov.-

des. 

Rektor 

17. Handlingsprogram med budsjett, mål 

og måleindikatorer 

Nov. K-styret 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2294-1   Arkiv:   

 

 

Orientering om framdrift; - grunnskolenes opptaksområder  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Nye opptaksområder for grunnskolene i Ringerike vedtas som forskrift. 

2. Framdriftsplan som skissert i saksframlegget vedtas. 

3. Det nedsettes en arbeidsgruppe som bidrar i utarbeidelsen av forslag til opptaksområder for de 

kommunale grunnskolene i Ringerike.  

4. HOK berammer ekstramøte 27.11.19. 

 

  

Bakgrunn 

Opptaksområdene til kommunens grunnskoler ble behandlet og vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst 

og kultur (HOK) 7.11.2018. 

Endringene i opptaksområdene i Hønefoss førte til uro hos barn og foreldre, noe som bidro til at HOK i 

sitt møte 08.05.19 enstemmig vedtok å be rådmannen komme med ny sak om oppvekstområder. 

Kommunalsjefen ble bedt om å orientere i utvalgets junimøte om forslag til framdriftsplan. 

Vedtaket HOK fattet i sitt møte 08.05.19 er bakgrunnen for denne saken som orienterer om framdriften 

i arbeidet med opptaksområder. 

 

Beskrivelse av saken 

Da Ringerike kommunestyre behandlet sak 65/14 – skoleløsning Hønefoss nord, ble det fattet et 

punktvis vedtak der punkt 4 sier: 

 

4. Endret lokal forskrift om opptaksområder for skolene i Ringerike vil bli lagt fram til politisk 

behandling før utbygging av Ullerål skole er ferdig. 

 

Skolenes opptaksområder kan vedtas som oridnær sak, eller som kommunal forskrift. Rådmannen er av 

den oppfatning at skolenes opptaksområder bør vedtas som en kommunal forskrift. Dette er hjemlet i 

opplæringsloven § 8-1, jfr. forvaltningsloven kapittel VII - § 37. 

En kommunal forskrift om opptaksområder må omfatte alle de kommunale grunnskolene i Ringerike. 

 

Forvaltningsloven § 37 stiller følgende krav før en forskrift kan vedtas: 

 Saken må saken være forsvarlig utredet 

 Forslag til forskrift må sendes ut på høring til aktuelle høringsparter 

 Høringsperioden for kommunale forskrifter bør være 2 måneder 

 

 



- 

Forslaget til forskrift må ut på høring til berørte parter og organisasjoner for uttalelse. Det mest vanlige 

er å sende høringsbrev der partene blir bedt om å uttale seg om forslaget innen en bestemt frist. 

Høringsfristens lengde for kommunale forskrifter er normalt to måneder.  

 

Høringsparter vurderes å være: 

 Skolenes samarbeidsutvalg (SU). I opplæringsloven § 11-1 sier i andre ledd; 

Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen. 

SU er bredt sammensatt og består av; 

o To representanter for undervisningspersonale 

o En representant for andre tilsatte 

o To foreldrerepresentanter 

o To elevrepresentanter 

o To representanter for kommunen, der den ene er rektor og den andre politisk valgt  

o representant. 

 Organisasjonene; 

o Skolenes Landsforbund 

o Utdanningsforbundet 

o Delta 

o Fagforbundet 

 Buskerud kollektivtrafikk – BRAKAR 

 Ringerike kommunale foreldreutvalg (RKFU) 

 

Arbeidsgruppe 

Dersom forslaget til vedtak punkt 3 i denne saken blir vedtatt, nedsetter rådmannen en arbeidsgruppe 

der Ringerike kommunale foreldreutvalg (RKFU), skoleledere og organisasjonene er representert. 

Arbeidsgruppa bidrar i utarbeidelsen av forslag til opptaksområder for de kommunale grunnskolene i 

Ringerike.  

 

Framdriftsplan: 

Når Hva? 

5. juni HOK behandler plan og framdrift for de kommunale grunnskolenes 

opptaksområder. 

Innen 15. juni Dersom HOK vedtar rådmannens forslag pkt 4,  

nedsetter rådmannen en arbeidsgruppe, og gir mandat for 

arbeidsgruppas arbeid. 

Innen 30. august Arbeidsgruppas forslag til opptaksområder sendes ut på høring til 

høringsparter gjengitt i saksutredningen. Høringsperiode er to 

måneder. 

Etter 1.november Høringsuttalelsene vurderes i rådmannens endelige forslag til 

opptaksområder, saksframlegg utarbeides. Alle innkomne 

høringsuttalelser følger saken. 

Innen 15. november Det administrative arbeidet med saken avsluttes 

27/11-19 ekstramøte i HOK  Behandle sak om grunnskolenes opptaksområder 

5/11 formannskap Behandle sak om grunnskolenes opptaksområder 

12/12 – evt. 13/12 

kommunestyre 

Behandle sak om grunnskolenes opptaksområder og fastsetter dette 

som forskrift. 

1. januar 2020 Virkningsdato vedtatt forskrift om opptaksområdene for kommunens 

grunnskoler  

 



- 

Virkningsdato 

Av hensyn til tidspunkt for innskriving av grunnskoleelever, som skal starte i grunnskolen høsten 2020, 

ser rådmannen det som viktig at kommunal forskrift om opptaksområder blir vedtatt før neste årsskifte, 

og blir gjort gjeldende fra 01.01.20. 

Siden det politiske fagutvalget HOK ikke har berammet noe møte etter at den foreslåtte høringsfristen er 

ute, foreslår rådmannen at det avholdes et ekstramøte 27.11.19. 

 

Juridiske forhold  

Forvaltningsloven har bestemmelser og krav for en kommunal forskrift. Høringsperioden kan være 3 

måneder, men kommunen kan normalt sette fristen til to måneder for kommunale forskrifter. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Da kommunestyret behandlet sak 65/14 skoleløsning Hønefoss nord, het punkt 4 i vedtaket: 

 

4. Endret lokal forskrift om opptaksområder for skolene i Ringerike vil bli lagt fram til politisk 

behandling før utbygging av Ullerål skole er ferdig.  

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur (HOK) behandlet og fattet vedtak om opptaksområder for de 

kommunale grunnskolene i Ringerike 07.11.18. 

I sitt møte 08.05.19 fremmet leder av HOK på vegne av samarbeidspartiene, sak om skolenes 

opptaksområder, der enstemmig fattet vedtak sier: 

 

Rådmannen blir bedt om å komme med ny sak om opptaksområder, og kommunalsjefen 

orienterer utvalgets junimøte om forslag til framdriftsplan. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Skolenes opptaksområder planlegges sendt ut på høring til alle de kommunale grunnskolenes 

samarbeidsutvalg, aktuelle organisasjoner og BRAKAR med høringsperioden fra 30/8 fram til 1/10.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser betydningen av at skolene har opptaksområder, og at disse fastsettes som kommunal 

forskrift. Videre er rådmannen opptatt av god medvirkning, og mener en arbeidsgruppe, der Ringerike 

kommunale foreldreutvalg, skoleledere og organisasjonene inngår, vil bidra til å sikre dette.  

For at HOK, som fagutvalg skal få behandlet saken, og høringsperioden skal bli to måneder, foreslår 

rådmannen at HOK berammer et ekstramøte 27. november i år. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.05.19 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2304-1   Arkiv:   

 

 

Arbeid med dysleksi i Ringeriksskolen  
 

Forslag til vedtak: 

 

Redegjøringen «Arbeid med dysleksi i Ringeriksskolen» tas til orientering. 

 

 

 

  

Sammendrag 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur ba i møte 6. juni 2018 om en redegjørelse på arbeid med 

dysleksi i Ringeriksskolen.   

Innledning 

I Ringeriksskolen skal elevene skal ha like forutsetninger for å lykkes uansett bosted og 

nærskole. Ringeriksskolen er en skole som utvikler et læringsmiljø som ivaretar hver enkelt 

elevs ulike læreforutsetninger.  

For å kunne delta aktivt i dagens samfunn er man avhengig av å kunne lese og skrive. Ord og 

begreper er viktig for å kunne kommunisere med andre, og grunnlaget legges i førskolealder.  

Barnehagene legger et godt grunnlag for videre språkarbeid gjennom arbeidet med å styrke 

barnas ordforråd og begrepsforståelse.  

Det er et økt fokus på tilrettelegging av undervisningen for elever med dysleksi. Ca. 20 % av 

elevene strever med lesing og/eller skriving, ca. 4 % har dysleksi. Ringeriksskolen har gode 

systemer for å fange opp og følge opp elever med vansker.   

Hva er dysleksi? 

Dysleksi (fra gresk «å ha vansker med ord») 

 er en spesifikk lese- og skrivevanske som innebærer at det er vanskelig å tilegne seg funksjonelle 

lese- og skriveferdigheter 

 forekommer på alle intelligensnivåer 

 er en medfødt disposisjon som er livsvarig 

 er like vanlig hos gutter som hos jenter 

Elever med dysleksi har ofte vansker med 
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 avkoding av ord og staving 

 å lytte ut lyder i ord, automatisere bokstav-lydkombinasjon og med å stave ord korrekt 

 lesehastighet, lesing preget av gjetting og feillesing 

 leseforståelse 

 redusert språklig korttidsminne 

 å lære bokstavene og knytte bokstavene til lyder ved skolestart 

Diagnosen dysleksi utløser ikke automatisk retten til spesialundervisning. Elever med dysleksi 

er derfor avhengig av lærernes evne til å tilpasse opplæringen. Elever med dysleksi er som 

andre elever svært ulike, og det finnes derfor ikke en «riktig» måte å tilrettelegge 

undervisningen på. Elever har ikke vansker bare i norsktimene eller i små grupper. De har 

vansker i alle fag, hele dagen, hjemme og på skolen. 

Når lesing blir vanskelig  

Å samle inn informasjon om elevenes lese- og skriveferdigheter er en del av god 

leseundervisning. Lærerne følger opp elevenes lesing, observerer og registrere elevenes lesing i 

den daglige undervisningen. I tillegg brukes prøve- og kartleggingsmateriell.  

I Ringeriksskolen kartlegges alle elever gjennom ulike kartleggingsprøver, både lokalt og 

gjennom prøver fra Utdanningsdirektoratet. Sammen med lærerens observasjoner gir 

kartleggingen grunnlag for å tilpasse undervisningen til den enkelte elev eller eventuelt henvise 

eleven til videre utredning. Eventuelle dysleksiproblemer identifiseres så tidlig som mulig. 

Kontaktlærer har kontakt med foresatte, og spør bl.a. om forekomst av dysleksi i familien.  

Utredning av lese- og skrivevansker starter på skolen. Elever med sein lese- og skriveutvikling 

meldes av kontaktlærer til skolens ressursteam/spesialpedagogisk koordinator. Det vurderes 

blant annet om det bør foretas en utvidet kartleggingsprøve og hvilke tiltak som skal 

iverksettes.  

Etter at tiltaksperioden er over testes eleven på nytt. Dersom eleven fremdeles har manglende 

leseutvikling, henvises eleven til videre utredning ved PPT (jf Ringerike kommunes rutiner for 

spesialundervisning). 

Tilrettelegging på skolen 

Læringsmiljøet i klassen er viktig for å ivareta den enkelte elevs læreforutsetninger og sikre 

best mulig læringsutbytte. Det arbeides med holdninger og åpenhet rundt det å ha dysleksi. 

Skolen tilrettelegger for bruk av kompenserende hjelpemidler i møte med all tekst. Alle elever 

har fra høsten 2019 egen Chromebook som gjør det mulig å bruke digitale lærebøker, 

opplesing og innspilling av tekst. Skolen gir opplæring og oppfølging i bruk av verktøyene til 

alle elever.  

For elever med lese/skrivevansker eller dysleksi tilbyr skolene:  

 Intensive lesekurs 

 Tilrettelagte lekser 

 Tilrettelegging ved prøver, tentamen og eksamen, for eksempel ekstra tid, mulighet for å få lest 

opp tekst, svare muntlig, få skrivehjelp eller lese inn besvarelse.  

 Opplæring i bruk av digitale verktøy spesielt tilpasse dyslektikere 

 Hjelp til å søke NAV om støtte til digitale verktøy ved behov utover kommunens tilbud 
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Samarbeid med hjemmet 

Foresatte skal føle seg trygge på at barnet deres er godt ivaretatt, og at skolens personale tar 

læringen og eventuelle vansker på alvor. Det er viktig at foresatte er involvert, og skolen 

ønsker et tett samarbeid rundt eleven. 

Kontaktlærer skal være i dialog med hjemmet når det gjelder elevens skole- og hjemmearbeid, 

behov for oppfølging, tilrettelegging og ulike tilpassinger. 

Personalets kompetanse 

Skoleledelsen og lærerne må ha god forståelse for hva skolen kan gjøre for elever med lese- og 

skrivevansker. Gjennom arbeidet med kompetanseprogrammet «Språkløyper» har alle lærere et 

godt grunnlag i arbeidet med lese- og skrivevansker. I tillegg arbeider alle skoler med 

kompetansepakkene i IKT-plan fra Utdanningsdirektoratet, noe som sikrer en 

kompetanseheving innen bruk av digitale verktøy.  

Læremidler 

Ringerike kommune har kjøpt inn et utvalg digitale hjelpemidler og hjelpeprogrammer som 

støtter opp under lese- og skriveprosessen. Rutiner, brukerveiledninger og informasjon om 

læremidlene er tilgjengelig for alle ansatte i Ringeriksskolen. 

Skolene sørger for abonnement på lydbøker dersom det aktuelt.  

I tillegg har hver enkelt skole et utvalg av læremidler/støttemateriell til bruk i lese- og 

skrivearbeidet.  

Ringeriksskolen – en dysleksivennlig skole? 

En dysleksivennlig skole kjennetegnes ved gode systemer for å fange opp og følge opp alle 

elever med vansker og er en god skole for alle elever. 

Dysleksi Norge, organisasjonen som jobber for alle med lese- og skrivevansker, 

matematikkvansker og språkvansker, har utarbeidet et sett med kriterier for hva som er en 

dysleksivennlig skole.  

Selv om vi har gode systemer i Ringeriksskolen, vil det være forskjell fra skole til skole. De 

siste årenes satsing på kompetanseutvikling innen både innen språkarbeidet og digitale 

læremidler for alle skoler bidrar til at forskjellene utjevnes. At hver elev har sin egen 

Chromebook og innkjøp av felles digitale læremidler, gir også større muligheter for å gi 

tilpasset undervisning. 

Rådmannens vurdering 

Ringeriksskolen har gode systemer for å fange opp og følge opp elever med dysleksi, men det 

er forskjell fra skole til skole. Gjennom skolesektorens satsing på kompetanseutvikling innen 

språkarbeid og digital kompetanse, i tillegg til at hver elev har tilgang til gode digitale 

ressurser, vil forskjellene utjevnes.  

 

Dysleksi Norges sertifisering gjelder enkeltskoler. Flere av skolene i Ringeike vil i tiden 

framover jobbe for å bli sertifisert som en dysleksivennlig skole. 
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Utleiereglement og satser for utleie - kommunale haller, gymsaler og 

skolelokaler  
 

Forslag til vedtak: 

1. Utleiereglementet for kommunale haller, gymsaler og skolelokaler vedtas. 

2. Endring i Betalingsreglement 2019 punkt 9.1. «Leie av lokaler» vedtas.  

3. Betalingsreglement 2019  punkt 4.3. «Hall-leie» utgår.  

 

 

 

Sammendrag 

Ringerike kommune leier ut idrettshaller, gymsaler og skolelokaler til lag, foreninger og 

private aktører.  

Kommunen legger til rette for lokale møter, kultur- og fritidsaktiviteter i nærmiljøene, og ser 

skoleanleggene som naturlige lokaliteter for slike formål. Bruken baserer seg på tillit og eget 

vakthold. Idrettshallene leies i hovedsak ut til lokale idrettslag for trening og kamper. Hallene 

leies også ut til større enkeltstående arrangementer.  

I betalingssregulativet for 2019 omtales utleie av idrettshaller i punkt 4.3 og gymsaler og 

andre skolelokaler i punkt. 9.1. Når nytt bookingsystem innføres foreslås det at disse kapitlene 

samordnes og slås sammmen og at leiesatsene justeres ut fra størrelse på leieobjektene og 

utøvernes alder. 

Bakgrunn 

Praksis for utleie av kommunale lokaler har til nå vært at Kulturenheten håndterer booking av 

idrettshaller og fast treningstid for allidrett i gymsalene. Skolene håndterer utleie for egne 
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lokaler. Egnede lokaler skal være enkelt tilgjengelig for lokale foreninger og andre aktuelle 

lokale formål så langt det er mulig.  

Det er et ønske om å gjøre bookingprosessen enklere og kunne gi mulige leietakere mulighet 

til enkelt å få oversikt over når lokaler er ledig, og dette gjøres nå via et brukervennlig digitalt 

utleiesystem. Ringerike kommune tok i bruk utleiesystemet BookUp i mai 2019. 

For å sikre like vilkår for leietakere er det utarbeidet et felles utleiereglement for 

idrettshallene, gymsaler og skolelokaler. Utleiereglementet er vedlagt.  

 

Rutiner for utleie 

Utleie av haller og gymsaler til trening o.a.  

Fra og med høsten 2019 disponerer Ringerike kommune fire idrettshaller: Ringerikshallen, 

Tyristrandhallen, Hønefoss Arena og Benterudhallen. Benterudhallen vil være tilgjengelig for 

utleie fra og med skoleåret 2019-2020. Hallflater og gymsaler er tilgjengelig for sesongleie. 

Gymsalene leies først og fremst ut til allidrett for barn og unge. Skolen fastsetter hvilke 

ukedager gymsalene kan leies ut.  

Idrettslagene melder inn sine ønsker om treningstider/halleie via det digitale utleiesystemet 

BookUp.  Idrettskonsulenten foreslår en fordeling av treningstider, tildelingen gjøres i 

samarbeide med Ringerike idrettsråd. 

Utleie av skolelokaler 

Den enkelte skole leier ut lokaler til møter, øvinger og fritidsaktiviteter for ulike lag og 

foreninger. Det kan leies fast for et skoleår eller for enkeltstående møter eller øvinger. 

Lokalene er i utgangspunktet tilgjengelige på ettermiddager/kvelder etter skole/SFO-tid. Noen 

skoler leier også ut i helgene etter avtale. 

Skolens inventar og læremidler kan ikke disponeres i forbindelse med utleie uten at det 

foreligger avtale om dette. Fra høsten 2019 brukes det digitale utleiesystemet BookUp. 

Rengjøring, avfallshåndtering og tilsyn 

Teknisk forvaltning har forvaltningsansvaret for de kommunale byggene. Kommunalt 

personell besørger daglig ettersyn, renhold og vedlikehold. Det utføres normalt ikke ekstra 

driftsoppgaver i forbindelse med utleie av lokalene. Ved økt utleie vil det bli økt behov for 

renhold, vedlikehold og forbruksmateriell.  

Ved større arrangementer gjelder egne regler. Leietaker betaler for rengjøring og tilsyn etter 

gjeldende satser. Ved overtredelse av utleiereglementet kan leietaker ilegges tilleggsgebyrer. 

Digitalt utleiesystem - BookUp 

Våren 2019 anskaffet Ringerike kommune det digitale utleiesystemet BookUp, som er 

tilgjengelig via kommunes nettside.  I første fase er idrettshaller og gymsaler tilgjengelig for 

reservasjon. Fra høsten 2019 vil også skolelokaler kunne leies via BookUp. På sikt vil alle 

kommunale lokaler kunne bookes via dette systemet i tillegg til torgplass og leie av Søndre 

Park.  



- 

Utleiesystemet er enkelt å bruke for de som ønsker å leie et kommunalt lokale, enten for en 

enkelt anledning eller for gjentagende for en periode. BookUp gir god oversikt over bruk av 

lokalene, og det er enkelt å reservere ledig tid.  

Systemet krever at leietaker logger på via ID-porten, noe som legger til rette for enkel 

håndtering av godkjenninger. Kontrakt med leiepriser vil foreligge når kommunens 

representant har godkjent utleie. I tillegg må leietaker få den nødvendige opplæring for bruk 

av bygget, jf Utleiereglementet.  

Økonomi  

Ringerike kommune v/ kulturenheten betaler årlig 5,5 millioner kroner i leie for Hønefoss 

Arena. Kulturenheten fakturerer all leie av hallflater. Leieinntekter for sesongen 2017-2018 

var ca 1,7 millioner kroner, ca 743 000 kroner var leie av hallflate for lag opp til 19 år. 

Det er betydelige driftskostnader ved utleie. Driftskostnadene omfatter strøm, vann, varme, 

ventilasjon, renhold, forbruksmateriell og administrasjon. Utleie fører til generell slitasje på 

byggene, og det forekommer noe hærverk.  

Skolene fakturerer leie av egne lokaler. Pr i dag er det aller meste av utleie av skolens lokaler 

knyttet til barn og unge eller lag/foreninger under lov om voksenopplæring, noe det ikke 

betales leie for.  

Leiepriser og gebyrer finnes i Ringerike kommunes betalingsreglement, som fastsettes av 

kommunestyret i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.  

I betalingssregulativet for 2019 omtales utleie av idrettshaller i punkt 4.3 og gymsaler og 

andre skolelokaler i punkt. 9.1. Når nytt bookingsystem innføres foreslås det at disse kapitlene 

samordnes og slås sammmen og at leiesatsene justeres ut fra størrelse på leieobjektene og 

utøvernes alder. 

Forslag til nye retningslinjer:  

 Gruppen barn/unge følger aldersklasse for junior, det vil si opp til 19 år.  

 Leie av hallflate og gymsal/skolelokaler harmoneres ut fra størrelsen på lokalet. 

Leiepris på gymsal og klasserom/møterom reduseres.  

 Leie av møterom for foreninger med hovedvekt av medlemmer under 19 år er gratis, 

selv om det er kun voksne møtedeltakere. 

 Punkt 4.3 «Hall-leie» utgår og satser for hall-leie settes inn i punkt 9.1 «Leie av 

lokaler».  

På sikt bør leie av hallflater bli gratis for alle under 19 år. Dette fordi lagene mister gymsaler 

etter hvert som nye skoler med idrettshall blir ferdigstilt. Når lagene må leie idrettshall i stedet 

for gymsal vil utgiftene øke kraftig, fra å være gratis til en kostnad på 205 kroner pr time. 

Dette vil igjen føre til økt medlemskontingent. Gratis hallflater for alle under 19 år er også et 

ønske fra Ringerike idrettsråd. 

Økte medlemskontingenter er ikke ønskelig ut fra flere perspektiver. Folkehelsemeldingen 

viser at frafall fra organiserte aktiviteter starter i alderen 13-15 år. Ringerike kommune har 

høyere andel barn i familier med lav inntekt enn landsgjennomsnittet, og med høye 

kontingenter i lagene vil barn fra lavintektsfamilier ikke kunne delta i organsert idrett. Ved å 

tilby gratis hallflater til alle under 19 år vil Ringerike kommune være med på å hindre 

utenforskap. 

Det forventes at effekten av digitalt utleiesystem vil føre til økte leieinntekter. Kommunens 

lokaler blir mer tilgjengelig for alle fordi: 
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 det er enkelt å se når lokalet er ledig 

 det er enkelt å leie lokale 

 enkel god oversikt og enkel booking gir økt bruk av lokalene  

 og dermed økte inntekter.   

Høsten 2019 vil skolelokalene legges inn i bookup-systemet, og det blir enkelt å følge lik 

rutinetildeling og fakturering. Ringerike kommune skal sikre gode rutiner for fakturering av 

utleielokaler, og det digitale utleiesystemer understøtter rutinene.  

Endring av betalingsreglement 2019 

Ut fra forslag til nye retningslinjer for utleie endres betalingsreglementet for 2019, punkt 9.1. 

Punkt 4.3 utgår. De nye satsene gjøres gjeldende fra og med sesongen 2019-2020.  

Innføring av Bookup kan føre til økt utleie av kommunaler lokaler, og dermed økt behov for 

renhold og tilsyn. Økt utleie kan og gi økte innteketer, som bidrar til å dekke de økte 

kostnader. 

Leiepriser gjeldende fra august 2019 

Idrettshallene  
Leiepris per time, 

lag opp til 19 år 

Leiepris per time, 

lag over 19 år 

Hallflate  205,- 410,- 

Kamppris 410,- 410,- 

Ringerikshallens spesialrom    

Kampsportrom 75,- 155,- 

Skytebane 75,- 155,- 

Skolelokaler Leiepris per time  

Møtelokaler/klasserom 250,- 

Gymnastikksal 350,- 

Gymnastikksal med garderobe 460,- 

Garderober 300,- 

Spesialrom 550,- 

 

Årsleie av skolelokaler prises etter avtale.  

Ved bruk av skolelokaler betales ikke leie for:  

 Politiske partiers virksomhet 

 Virksomhet under lov om voksenopplæring 

 Virksomhet rettet mot barn under 19 år, herunder også møter hvor hovedvekten av 

foreningens medlemmer er under 19 år. 

 Arrangement i skolens ordinære drift 

 

Rådmannens vurdering 
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Kommunen skal legge til rette for lokale møter, kultur- og fritidsaktiviteter i nærmiljøene, og 

rådmannen ser skoleanleggene som naturlige lokaliteter for slike formål. I idrettshallene 

prioriteres utleie til lokale idrettslag for trening og kamper.  

For å sikre like vilkår for leietakere er det nødvendig med et felles utleiereglement for 

idrettshaller, gymsaler og skolelokaler. 

Ved å ta i bruk et brukervennlig digitalt utleiesystem, vil egnede lokaler være enkelt 

tilgjengelig for lokale foreninger og andre aktuelle lokale formål. 

I betalingssregulativet for 2019 omtales utleie av idrettshaller i punkt 4.3 og gymsaler og 

andre skolelokaler i punkt. 9.1. Når nytt bookingsystem innføres foreslås det at disse kapitlene 

samordnes og slås sammmen, og at leiesatsene justeres ut fra størrelse på leieobjektene og 

utøvernes alder. 

Dersom utleiereglementet vedtas vil det i etterkant utarbeides helhetlige rutiner for utleie av 

kommunale lokaler. Rutinene vil omfatte administrative rutiner og rolleavklaringer, 

kostnadsfordeling, leieavtaler, sjekkliste for leietaker, ordensreglement for hallene, regler for 

klister og skiltprogram. 

 

 

Vedlegg 

1. Utleiereglement for kommunale haller, gymsaler og skolelokaler 
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 Tore Isaksen 

 rådmann 
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saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 
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Generelt
Ringerike kommune vil legge til rette for lokale møter, kultur - og fritidsaktiviteter i nærmiljøene, og ser
skoleanleggene som naturlige lokaliteter for slike formål. Egnede lokaler skal være enkelt tilgjengelig
for lokale foreninger og andre aktuelle lokale formål via et brukervennlig digitalt utleiesystem.

Bruken baserer seg på tillit og e get vakthold.

Det søkes om leie via kommunens utleieportal på www.ringerike.kommune.no /bookup/ .

Utleiereglementet omfatter følgende anlegg:
Idrettshaller : Hønefoss Arena (tre hallflater), Ringerikshallen, Tyristrandhallen og Benterudhallen .
( Halle r og garderober, kafeteria, kjøkken) . Tyristrandhallen og Benterudhallen ligger i tilknytning til en
skole.

Skoler : Gymsal, garderober , klasserom, møterom og spesialrom .

Åpningstider
Ordinære åpningstider for Ringerikshallen og Hønefoss Arena er kl. 16.00 - 22.00 mandag - fredag ,
Tyristrandhallen og Benterudhallen kan leies kl. 1 7 .00 - 22.00 mandag – fredag.

Hallene kan leies på lørdager og søndager.

G ymsalene åpen kl. 1 7 . 00 – 21.00 mandag - fredag. Ved noen skoler kan g ymsal leies lørdager og
søndager etter avtale .

Leiepriser
L eiepriser og gebyrer finnes i Ringerike kommunes betalingsreglement, som fastsettes av
kommunestyret i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.

Prisene er gradert, voksne (over 19 år) betaler høyest leie.

Ved manglende renhold, avfallshåndtering eller rydding påløper det et gebyr i tillegg til medgåtte timer
til ekstra renhold/rydding.

Drift og administrasjon
• Teknisk forvaltning har forvaltningsansvaret for de kommunale byggene . Kommunalt

personell besørger daglig ettersyn, renhold og ved likehold. Det føres ikke tilsyn eller utføres
driftsoppgaver i forbindelse med utleie av lokalene.

• K ulturenheten administr erer booking og fordeling av tider til utleie av haller og gymsa ler .
• Den enkelte skole administrerer utleie av:

o r om til møter eller øvelser
o gymsal utenfor den tiden som er fordelt på idrettslagene

Kommunal bruk av anleggene
Kommunale tjenesteområder, inkludert skoler og barnehager, har fri tilgang til anleggene. Ti lgang
utover fast timeplanfestet aktivitet reguleres via www.ringerike.kommune.no/bookup/

Generelle bruksregler for leietakere
1. Leietid

a Tildelt tid kan kun brukes av den leietaker som har fått denne tiden. Tildelt tid kan ikke
fremleies/lånes til andre.

b Lokaler/spilleflater skal være ryddet , lettere rengjort og forlatt innen neste leietaker
overtar.

c Leietakere har ikke tilgang til lokalen e utover den tid som er tildelt.

d Trengs det endringer i fordeling av tider idrettslagene imellom, må dette meldes inn til
Kulturenheten.

e Dersom det blir endringer i den tildelte leietiden, skal leietaker varsles så tidlig som
mulig og seinest tre uker før aktuell dato. Årsak kan være arrangement i skolen regi
eller utleie til større arrangementer.
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2. Leietaker skal ha en navngitt kontaktperson som er ansvarlig for det overordnede
leieforholdet, inkl. låsing, slukking, rydding, renhold etc. Kommunalt personel l skal kunne
kommunisere direkte med kontaktpersonen, samt ved behov innkalle kontaktperson til møter.
Kontaktinformasjon oppdateres i BookUp.

3. Leietaker gis tilgang til kommunalt utstyr/materiell kun etter avtale.

4. Leietaker gis tilgang til kjøkken/kafeter ia etter avtale. Leietaker plikter å følge kjøkkenets
ordensregler.

5. Leietaker kan få tilgang til å lagre eget materiell/utstyr på anvist plass. Lagring foregår på
leietakers ansvar.

6. Leietaker er ansvarlig for enhver skade som påføres bygningen og dennes faste inventar og
utstyr. Dette gjelder også renholdsutstyr. Ordinær slitasje som følge av normal bruk omfattes
ikke.

7. Leietaker gis tilgang til å bruke eget materiell utstyr for å gjennomføre aktivitet. Bruken skal
klareres med kommunalt personell for å u nngå slitasje/skader.

8. Leietaker er ansvarlig for at søppel/avfall fjernes fra alle aktuelle l okaler. Ved ingen
omstendighet skal søppelsekker bli stående i eller ved idrettshall eller skole.

9. Ringerike ko mmune er ikke ansvarlig for private gjenstander, klær og utstyr/materiell som
kommer bort eller ødelegges/skades i forbindelse med bruk av lokalene.

10. V ed gjentatte regelbrudd kan leietaker utesten ge s.

11. Ved skader, manglende rydding eller utrykninger forårsaket av leietaker, belastes leietaker for
utgiftene.

Utleie til trening o.a.
Tildeling av tider
Det søkes om tildeling av treningstider for et skoleår. Søknadsfrist for treningstid kommende skoleår er
vanligvis 1. juni. Det søkes elektronisk via www.ringerike.kommune.no/bookup/ . K ultur enheten
utarbeider utkast til fordeling av halltid og Idrettsrådet vedtar tidene i møte i midten av juni .

Fordeling av faste treningstider gjøres etter følgende prioritet:

Prioritet Eksempler
1 Lag og foreninger basert i Ringerike kommune, som tilbyr

fritidsaktiviteter for barn og unge bosatt i kommunen.
Idrettslag, ideelle foreninger
etc.

2 Lag og foreninger basert i Ringerike kommune, som tilbyr åpne
fritidsaktiviteter for voksne bosatt i kommunen.

Idrettslag, ideelle foreninger
etc.

3 Kommersielle foretak basert i Ringerike kommune, som tilbyr
åpne fritidsaktiviteter.

Næringsdrivende
treningsinstruktører,
treningssentre etc.

4 Uformelle sammenslutninger som driver aktiviteter med
avgrenset målgruppe/ikke åpne fritidsaktiviteter

Trimgrupper,
Innebandygrupper etc.

B ruk av klister

Ringerike kommune fraråder bruk av klister i de yngre alder s klasser, i henhold til
hå ndballforbundets anbefalinger. Om leietaker ønsker å bruke klister i øvre aldersklasser, skal det
kun benyttes vannbasert klister . Leietaker må i så fall selv utføre rengjøring av spilleflaten etter
gjeldende prosedyrer, og med godkjente kjemikalier. Kostnader ved fjerning av klister som må
utføres av renholdspersonale , faktureres leietaker. Det er ikke lov til å bruke k lister i
Benterudhallen og på Hønefoss Arena, bane 3.

Ordensregler for besøkende i hallene
Ordensregler for alle besøkende i hallene finnes å lese på oppslag i hallen og på
www.ringerike.kommune.no. Det er den enkelte leietakers ansvar å sørge for at reglene følges. Med
besøkende menes tilskuere, foresatte som følger barn til trening etc.
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Utleie til kamper
• Haller leies ut til kamper i henhold til terminlister utarbeidet av idrettskretsen.
• Priser for leie finnes i kommunens betalingsreglement .
• Det er kultur enheten som sammen med idrettskretsen berammer kampene ved sesongstart.
• Andre typer av enkeltstående kamper, turneringer etc. behandles som arrangementer.

Utleie av klasserom og spesialrom
Skolene leier ut lokaler til møter/øvinger for ulike lag og foreninger . Det kan leies fast for et skoleår
eller for enkeltstående møter eller øvinger.

Fastleie gjelder normalt fra skoleårets start til skoleårets slutt, med unntak for juleferie og påskeferie.
Lokalene er i utgangspunktet tilgjengelige på ettermiddager/kvelder etter skole/SFO - tid. Noen skoler
leier også ut i helgene.
Skolens inventar og læremidler kan ikke disponeres i forbindelse med utleie uten at det foreligger
avtale om dette.
Booking av rom gjøres via www.ringerike.kommune.no/bookup/

Utleie til arrangementer
Med arrangementer menes konserter, festivaler, messer, folkemøter, dansefester, foredrag,
overnattinger, cuper og turneringer o.l.

Utleietider
Det kan leies ut for arrangementer i tidsrom hvor det ikke er trening, skole eller andre faste aktiviteter.
Primærtidsrom er helger.

Leiepriser
Priser for utleie går fram av kommune ns b etalingsreglement. Lag og foreninger betaler kun en
grunnleie for arra ngementer, inkl. cuper/turneringer. Leietakere som involverer kommersielle aktører
skal også tillegges en omsetningsleie basert på antall besøkende. Pris avtales når leiekontrakt inngås.
Med kommersielle aktører «menes foretak som driver ervervsmessig, og tilføres inntekter av sin drift » .
Også privatpersoner som driver ervervsmessig omfattes av dette.

Søknad og behandling
• Kulturenheten håndterer booking til arrangementer.
• For å være sikret ønsket tidspunkt må søknad sendes innen 1. juni før kommende skole år
• Generell søknadsfrist for løpende saksbehandling er 2 måneder før arrangement. Det

oppfordres om å søk e så tidlig som praktisk mulig.

Særskilte bruksregler for leietakere ved arrangementer
1. Leietaker underskrive r en kontrakt som regulerer leieforholdet. Kontrakt inngås for hvert

arrangement. Med kontrakten skal vedlegges en tidfestet plan for arrangementet, inkludert
tidsrom for opprigg ing , forberedelser, gjennomføring, ned rigging , rydding, renhold, og
overleveri ng av nøkler.

2. Leietaker gis et overtakelsestidspunkt ved kontraktsinngåelse. Leietaker plikter å møte opp til
gitte tidspunkt for å gis en praktisk gjennomgang av lokaler og rutiner ved kommunens
representant.

3. Leietakere skal sette seg inn i brannregler, og evakuerings rutiner som gjelder for lokalet.

4. Skoler, gymsal er og hallflater er skofrie soner som krever innesko eller at det benyttes
skoposer . Alle publikumsarrangementer som innebærer bruk av utesko på spilleflaten , krever
normalt at beskyttelsesgul v må monteres. . Dette avklares med kommunens representant i
hvert tilfelle. Det er spesielle regler for beskyttelsesgulv i Benterudhallen

5. Ved bruk av tyngre installasjoner i lokalet, slik som scener, tribuner, sceneteknisk utstyr,
utstillingsobjekter etc. skal dette godk jennes av kommunalt personell.

6. Nødutgangsdører fra hall flate skal ikke brukes til inn/utgang for publikum eller andre. Alle
deltakere eller besøkende på arrangementer SKAL sluses via hovedinngang.



Ringerike kommune 6 Utleiereglement

7. Leietaker skal sørge for alminnelig ro og orden i og utenfor lokalene under hele leietiden.
Leietaker har selv ansvar for å ha det tilstrekkelige antall vakter som er nødvendig for å
etterkomme dette. Leietaker har rett og plikt å vise bort personer som br yter reglene.

8. Leietaker er ansvarlig for å sikre god og ryddig avfallshåndtering under arrangementet. Dette
innebærer et tilstrekkelig antall avfallspunkter og jevnlig rydding/tømming. Umiddelbart ved
arrangementets slutt skal

alt avfall fjernes fra områ det. Leietaker er selv ansvarlig for å frakte avfallet til HRA. Etterlatt
avfall i eller ved lokalene straffes med gebyr i henhold til gjeldende prisliste. Under INGEN
omstendighet skal avfall lagres (ei heller mellomlagres) langs lokalenes yttervegger, pg a.
brannfare.

9. Leietaker er ansvarlig for å fjerne alt av materiell og utstyr brukt under arrangementet fra
lokalene og uteområdene umiddelbart etter arrangementets slutt. Etterlatt utstyr/materiell
straffes med gebyr i henhold til gjeldende prisliste.

10. Ve d endt arrangement skal lokalene ryddes og rengjøres. Rengjøring skal kun utføres i
henhold til renholdsplan som er oppslått i lokalene. Det kreves ikke sertifisering av frivillige
renholdere, men renholderne skal gis nødvendig informasjon om riktig metode r, utstyr og
kjemikaliebruk . Manglende ell er feil utført renhold ilegges straffegebyr i henhold til gjeldende
prisliste. Brukt renholdsutstyr skal settes tilbake der det ble hentet fra og i den stand som det
ble funnet.

11. Leietaker gis et tilbakeleveringsti dspunkt ved kontraktsinngåelse. Leietaker plikter å møte opp
til gitte tidspunkt. Kommunal representant foretar besiktigelse av lokalene på morgenen
senest første virkedag etter arrangementet. Evt. mangler eller avvik blir da dokumentert . D et
henvises elle rs til Generelle bruksregler for leietakere (i dette dokumentet ) og Ordensregler
for bruk av hallen .
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Avtale om tjenestetilbud i Hønefoss Politistasjonsdistrikt 
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune godkjenner avtalen om tjenestetilbud i Hønefoss Politidistrikt.  

 

 

  

 

Saksutredning 

Politiet har lagt fram et avtale om tjenestetilbudet i Hønefoss Politidistrikt.  

 

Avtaleutkastet sier at  
«Videreutvikling av det forebyggende arbeidet er en av de viktigste kvalitative endringene som 

gjennomføres i Nærpolitireformen og skal derfor ha stort fokus. For å løse politiets samfunnsoppdrag 

må politiet utføre planmessig og systematisk kriminalitetsforebyggende arbeid i samarbeid med andre. 

Bruk av etterretningsprosesser og erfaringslæring styrker den kunnskapsbaserte tilnærmingen til 

kriminalitetsforebygging.  

Det er nødvendig med gjensidige forpliktelser mellom politiet og kommunene for at det forebyggende 

arbeidet skal fungere best mulig.» 

 

Avtaleutkastet beskriver videre tjenestetilbudet ved Hønefoss politistasjon og Modum 

lensmannskontor. Politikontaktens oppgaver omtales, og det heter at  

«politikontakt/politiråd er en av nærpolitireformens seks prioriterte funksjoner»  

 

I tillegg heter det at gjennom SLT-arbeidet bidrar offentlige og frivillige ressurser etter en 

felles og vedtatt strategi mot felles mål.  

 

Avtalen revideres hvert fjerde år etter kommunevalg. 

 

Rådmannens tilrådning 

Rådmannen tilrår at avtalen godkjennes. 

 

Vedlegg 

 

Avtalen om tjenestetilbudet i Hønefoss Politidistrikt. 
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 Ringerike kommune, 07.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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Økonomiske forhold 

  

 
Behov for informasjon og høringer 

  

 

Alternative løsninger 

  

 

Prinsipielle avklaringer 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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AVTALE OM TJENESTETILBUD I HØNEFOSS POLITISTASJONSDISTRIKT 

INNLEDNING /FORMÅL 
Videreutvikling av det forebyggende arbeidet er en av de viktigste kvalitative endringene som 

gjennomføres i Nærpolitireformen og skal derfor ha stort fokus. For å løse politiets 

samfunnsoppdrag må politiet utføre planmessig og systematisk kriminalitetsforebyggende 

arbeid i samarbeid med andre. Bruk av etterretningsprosesser og erfaringslæring styrker den 

kunnskapsbaserte tilnærmingen til kriminalitetsforebygging. Det er nødvendig med gjensidige 

forpliktelser mellom politiet og kommunene for at det forebyggende arbeidet skal fungere best 

mulig.  

TJENESTETILBUD 
Tjenestestedene i politistasjonsdistriktet er Hønefoss politistasjon og Modum lensmannskontor. 

Vårt mål er en tilgjengelighet som vil gi innbyggerne støtte og bistand knyttet til sivil 

rettspleie, forvaltningsoppgaver, forebyggende arbeid, polisiære oppgaver samt få veiledning 

om politiets tjenestetilbud for øvrig. Politistasjonsdistriktet er bemannet med operativt 

patruljemannskap, forebyggere, politikontakt, etterforskere og sivilt ansatte med 

arbeidsoppgaver innen sivil rettspleie og forvaltning. Vakt- og beredskapsordninger videreføres 

slik de er i dag med synlig, forebyggende og kunnskapsbasert patruljevirksomhet. Politiets 

responskrav skal holdes ved akutte hendelser som gjelder liv og helse og/eller som kan gi 

store samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser. Forebyggende tjeneste skal knyttes tett 

sammen med politiets øvrige oppgaver i en sammenhengende kjede av tiltak for trygghet og 

kriminalitetsbekjempelse. Politikontakten vil være et viktig bindeledd mellom lokalt politi og 

kommunens ledelse og andre sentrale aktører i den enkelte kommune. Politikontakten vil være 

tilstede gjennomsnittlig en dag i uken i de kommunene som ikke har tjenestested. Informasjon 

om tjenestestedenes åpningstider finnes på www.politi.no 

POLITIKONTAKT  
Politikontakt/politiråd er en av nærpolitireformens seks prioriterte funksjoner. Denne 

funksjonen vil være en viktig del av helheten i den nye kunnskapsstyrte modellen. 

Politikontakten vil være tjenesteenhetsleders kontaktledd opp mot kommunene, og være en 

Kommune 

v/ordfører og rådmann 
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pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid fungerer i aktuelle kommuner. Politikontakten skal 

møte fast i politirådet og SLT-styringsgruppe, og vil ha fullmakt til å følge opp beslutninger 

fattet i politiråd. Politikontakten skal sørge for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom 

politiet og kommunen, og være et supplement til det øvrige kriminalitetsforebyggende arbeidet 

i kommunen.  

POLITIRÅD 
Politikontakt/politiråd er en av nærpolitireformens seks prioriterte funksjoner. Denne 

funksjonen vil være en viktig del av helheten i den nye kunnskapsstyrte modellen. Politirådet 

er et beslutningsdyktig overordnet organ som skal håndtere strategiske problemstillinger. Både 

politiet og kommunen forplikter seg til å følge opp de beslutninger politirådet fatter. Det skal 

skrives en egen avtale om politirådssamarbeid for det enkelte politiråd. 

SLT (SAMORDNING AV LOKALE KRIMINALITETSFOREBYGGENDE TILTAK) 
Hensikten med SLT er at lokale offentlige og frivillige ressurser arbeider etter en felles og 

vedtatt strategi mot felles mål. SLT-koordinatoren er drivkraften i dette arbeidet. Det etableres 

et tett og formalisert samarbeid mellom lokalt politi og sentrale samarbeidspartnere, som for 

eksempel barnevern, utdanningsinstitusjoner og NAV. SLT-modellen er en samordningsmodell 

som benyttes av om lag 200 kommuner. Politiet anbefaler bruk av SLT modellen. Mer 

informasjon finnes på www.kriminalitetsforebygging.no 

FORVENTNINGER TIL SAMARBEID 

Samarbeidet med kommunen er gjensidig. Det er viktig at initiativ fra politiet og kommunen 

tas videre til intern behandling som for eksempel i forhold til politivedtekter, barnevern, 

trafikale forhold og ulike handlingsplaner. Det er en målsetning at politirådet inngår en 

forpliktende samarbeidsavtale. Det forventes at alle kommunene oppretter et samarbeid om 

SLT-modellen, og innehar tilstrekkelig ressurser til å inngå et tett samarbeid med politiet om 

det kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunen. Politikontaktordningen må evalueres 

løpende og nødvendige tilpasninger gjennomføres underveis. Det utgitt en veileder fra 

Politidirektoratet for evaluering av politirådet. 

GYLDIGHET 
Avtalen revideres hvert fjerde år etter kommunevalg. 

 

 

 

 

 

Christine Fossen 

Politimester Ordfører 

 

 

 

Kjell Magne Tvenge 

Tjenesteenhetsleder 
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