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VURDERING FOR LÆRING  
 
Arkivsaksnr.: 12/4656  Arkiv: 430 A2   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
16/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 08.05.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Planen for gjennomføring av Vurdering for læring for Ringerike/Midtfylket 2013 – 2014, tas 
til orientering. 
 
Sammendrag 
 
Vurdering for læring er en nasjonal satsing for å utvikle kompetanse i vurdering som 
redskap til læring. Ringerike samarbeider med andre kommuner i regionen om planlegging 
og gjennomføring av arbeidet. Kostnadene blir delvis dekket av statlige midler. 
 

Innledning / bakgrunn 
Vurdering for læring er en 4-årig satsing i regi av Utdanningsdirektoratet. Målsettingen er å 
videreutvikle læreres vurderingspraksis gjennom økt kompetanse og forståelse for 
vurdering som redskap for læring. Satsingen vil i løpet av perioden omfatte skoleeiere 
fordelt på alle landets fylker. Skoleeierne er delt i puljer som deltar i en periode på 16 
måneder.  
 
Beskrivelse av saken 
 
Buskerud deltar i 4. pulje sammen med 4 andre fylker. Arbeidet startet opp etter jul. Fylket 
er delt i regioner og Ringerike samarbeider med Hole, Modum, Sigdal og Krødsherad om 
gjennomføring. To ressurspersoner er engasjert i delstillinger for å lede arbeidet i 
samarbeid med de skolefaglige ansvarlige i regionen. 
 
Arbeidet med Vurdering for læring vil foregå på de enkelte skolene. I satsingen reflekterer 
deltakerne over egen vurderingspraksis, deler erfaringer med andre i ”lærende nettverk” og 
utforsker nye måter å vurdere på. Ressurspersonene i regionen utarbeider opplegg  for 
kompetanseheving i samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud. Arbeidet på skolene blir 
supplert med fagdager/nettverkssamlinger. På nettverkssamlingene vil fagpersoner holde 
foredrag/innledning, og det vil jobbes på tvers av skoler med valgte satsningsområder. 
 

Forholdet til overordnede planer 
Arbeidet med Vurdering for læring inngår som en del av Handlingsplan for grunnskolen i 
Ringerike kommune for perioden 2013 – 2015. 
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  Sak 16/13 s. 2 
 

   
 

 
Økonomiske forhold 
Utgiftene dekkes dels gjennom statlig tilskudd, og dels gjennom ordinære kommunale 
midler til kompetanseutvikling. Den største kommunale kostnaden vil være tidsbruk 
innenfor arbeidstiden og reiseutgifter til samlinger. 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen ser på Vurdering for læring som en satsing som kan øke kompetanse hos de 
ansatte og bidra til å fremme læring hos den enkelte elev. 
 
Vedlegg 
 
Vurdering for læring: Plan for Ringerike/Midtfylket februar 2013 – juni 2014 
 
Lenker 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 19.04.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
  
Saksbehandler: Magnar Ågotnes 
 

Side 11 av 59



Regionsamarbeid for Hole, Krødsherad, Modum, Ringerike og Sigdal 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Skoleeiers plan for 

Vurdering for læring 

februar 2013 – juni 2014 

 

 

REGION:  

Ringerike/Midtfylket 
09.04.2013 

Side 12 av 59

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Ringerike_komm.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Hole_komm.svg


VFL skoleeiers plan                                               Ringerike og Midtfylket 2013-14 Side 2 

 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

 

1. Forankring ……………………………………………………………………………………………………………. s. 3 

 

2. Mål ……………………………………………………………………………………………………………………… s. 3 
 

3.1 Mål hos skoleeier …………………………………………………………………………………………. s. 3 

3.2 Mål hos skolene  ……………………………………………………………………………………………. s. 4 

 

3. Organisering ……………………………………………………………………………………………………….. s. 4 
 

         2.1 Deltakere i satsingen  ……………………………………………………………………………………. s. 4 

2.2 Roller og ansvar  ……………………………………………………………………………………………. s. 5 

2.3 Nettverk ……………………………………………………………………………………………………….. s. 6 

 

4. Tiltak ……………………………………………………………………………………………………………………. s. 6 
 

4.1 Generelt ………………………………………………………………………………………………………… s. 6 

4.2 Tiltak hos skoleeier ………………………………………………………………………………………… s. 7 

4.3 Tiltak i skolene …………………………………………………………………………………………….. s. 7   

 

5. Økonomi ………………………………………………………………………………………………………………. s. 7 

 

6. Utfordringer ………………………………………………………………………………………………………… s. 7 
 

6.1 Generelt ………………………………………………………………………………………………………… s. 7 

6.2 Skoleeiernivå  ………………………………………………………………………………………………… s. 7 

6.3 Skolenivå  ………………………………………………………………………………………………………. s. 7 

 

7. Rapportering ………………………………………………………………………………………………………… s. 8 

 

 

Vedlegg: 

1. Prosjektbeskrivelse for Ringerike og Midtfylket 

2. Skoleomtaler 

 

  

Side 13 av 59



VFL skoleeiers plan                                               Ringerike og Midtfylket 2013-14 Side 3 

 

1. Forankring 

Den nasjonale satsingen Vurdering for læring (2010-2014) har som målsetting at skoleeier, skoler og 

lærebedrifter videreutvikler en vurderingskultur og en vurderingspraksis med læring som mål.  

Satsingen vil være forankret i overordnede målsettinger for undervisningssektorene i kommunene.   

En av målsettingene dreier seg om å utvikle den ordinære opplæringen i retning der flere enn i dag får 

tilstrekkelig utbytte av den ordinære opplæringen. Vurdering for læring, i et mestringsperspektiv, vil 

være et sentralt fokus i arbeidet med å nå denne målsettingen. 

 

En annen målsetting dreier seg om å utvikle skole-hjem samarbeidet fra å dreie seg om skolens pålegg 

og foreldres plikter til å dreie seg om foreldres muligheter til å bidra i barn og unges læringsliv med de 

forutsetninger og muligheter som den enkelte familie har. Viktige stikkord her vil være mestring for 

læring, ansvarsdeling (jfr. H. Tjora), og ikke minst vurdering for læring. 

 

I denne satsingen vil det legges stor vekt på å få til en praksisendring. Det forventes derfor av skolene 

som deltar, at hele skolesamfunnet involveres i arbeidet for en bedre vurderingspraksis ved skolene. 

Skoleeier vil derfor se til at tiltak i størst mulig grad rettes inn mot praksisfeltet i en aksjonsforsknings-

tradisjon der en utvikler kompetanse og praksisendring gjennom erfaring og refleksjon. 

 

Vi er også opptatt av at dette arbeidet skal henge greit sammen med annen satsing i kommunene, 

som arbeidet med utvikling av læringsmiljøet, samt andre statlige satsinger som Ny Giv og GNIST. 

 

Satsingen forankres politisk i alle deltakende kommuner. 

 

 

2. Mål 
 

2.1 Mål hos skoleeier 

Hovedmål: 

Legge til rette for at deltakende skoler kan videreutvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis 

som har læring som mål. 

 

Videreutvikle en læringsfremmende vurderingspraksis med utgangspunkt i kvalitetskjennetegnene for 

god vurderingspraksis, som bygger på fire sentrale prinsipper for god underveisvurdering: 
 

 Kriterier for læring i ulike fag eller grunnleggende ferdigheter 
 

 Tilbakemeldinger som forteller om kvaliteten på arbeidet 
 

 Framovermeldinger som skal gi råd om faglig utvikling 
 

 Egenvurdering for at elevene skal bli involvert i eget læringsarbeid 
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Delmål: 
 

 Skape en felles forståelse om hva vurdering for læring innebærer 

 Bidra til en felles vurdering- og læringskultur på skolene i regionen 

 Bidra til en læringsfremmende vurderingspraksis innenfor fag og uavhengig av fag 

 Knytte arbeidet med læringsfremmende vurdering sammen med lokalt læreplanarbeid 

 Tydeliggjør sammenhenger mellom underveisvurdering, egenvurdering og sluttvurdering 

 Støtte opp om skolebasert kompetanseutvikling 

 Utvikle en regional samarbeidsmodell for skolebasert kompetanseutvikling  

 

2.2 Mål hos skolene 

Skolenes mål og satsingsområder står i skoleomtalene (vedlegg 2).  

 

3. Organisering 
 

3.1 Deltakere i satsingen 

Skoleeier:  Hole kommune 

         Krødsherad kommune 

         Modum kommune 

         Ringerike kommune 

         Sigdal kommune 

 

Skoleeiers ressurspersoner er Kjersti Søberg (inspektør Haugsbygd ungdomsskole) og Pål Skretteberg 

(inspektør Vikersund skole). Begge er frikjøpt i 20% stilling for å koordinere arbeidet.  

 

Skolenivå: 

Følgende skoler deltar i satsingen 

Skole Kommune Type skole Lærere Elever 

Hole ungdomsskole Hole Ungdomsskole 27 240 

Røyse skole Hole Barneskole 18 160 

Sundvollen oppvekstsenter Hole Barneskole 18 160 

Tyrifjord skole Hole (privat) Barne- og ungdomsskole 10 46 

Vik skole Hole Barneskole 23 229 

Noresund skole Krødsherad Barneskole 8 82 

Enger skole Modum Barneskole 19 190 

Skolen ved Modum Bad Modum (privat) Barne- og ungdomsskole 5 15 

Sysle skole Modum Barneskole 15 163 

Søndre Modum ungdomsskole Modum Ungdomsskole 26 235 

Vikersund skole Modum Barneskole 32 308 

Eikli skole Ringerike Barneskole       20      204 

Hallingby skole Ringerike Barne- og ungdomsskole       32      300 

Haugsbygd ungdomsskole Ringerike Ungdomsskole      27      225 

Helgerud skole Ringerike Barneskole      21      236  

Hov ungdomsskole Ringerike Ungdomsskole      35      230 
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Hønefoss skole Ringerike Barneskole      24     232 

Kirkeskolen Ringerike Barneskole     10      91 

Nes skole Ringerike Barne- og ungdomsskole       7      45 

Sokna skole Ringerike Barne- og ungdomsskole     20     154 

Stranden skole Ringerike Barneskole   

Steinerskolen Ringerike Barne- og ungdomsskole    15       62 

Tyristrand skole Ringerike Barne- og ungdomsskole     35     317 

Ullerål skole Ringerike Barneskole     22     265 

Vang skole Ringerike Barneskole     23     290 

Vegård skole Ringerike Barneskole      7       49 

Veien skole Ringerike Barneskole     20     220 

Veienmarka ungdomsskole Ringerike Ungdomsskole     29     260 

Eggedal skole Sigdal Barneskole 9 103 

Nerstad skole Sigdal Barneskole 10 112 

Prestfoss skole Sigdal Barneskole 9 90 

 

 

3.2 Roller og ansvar 

Skoleeiernivå: 

 Etterspør og følger opp informasjon om skolenes arbeid med utvikling av god vurderings-

praksis 

 Legger til rette for kompetanseutvikling og erfaringsdeling gjennom skolering av aktuelle 

målgrupper og i nettverkene 

 Pådrivere for fremdrift i utviklingsarbeidet hos de lokalt involverte 

 Rapporterer til Fylkesmannen om erfaringer og skolenes utvikling, samt bruk av midler 

 Ressurspersoner bistår med nettressurser på læringsplattformen, tilrettelegger for felles 

samlinger/nettverk og følger skolegruppene 

 

Skolenivå v/rektor: 

 Organisatorisk og faglig ansvar for satsingen på sin skole (skolebasert kompetanseutvikling).  

 Sikrer god framdrift av utviklingsarbeidet ved skolen 

 Setter av tid til teamenes arbeid 

 Setter av tid til erfaringsdeling på tvers av team på skolen 

 Etterspør og følger opp informasjon om skolens vurderingspraksis 

 Leder skolegruppe (f.eks. plangruppe eller annen prosjektgruppe) 

 Rapporterer utvikling i henhold til skolens mål 

 

Lærere og skoleledere skal delta aktivt på samlinger på tvers av skolene.  
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3.3 Nettverk 

Gjennom arbeid i lærende nettverk vil lærerne få økt teoretisk kunnskap og anledning til å dele 

erfaringer fra sitt arbeid i satsingen. 

 

Det arrangeres både fagdager/nettverkssamlinger i løpet av skoleåret 2013/14. 

 

Se Prosjektbeskrivelse for Ringerike og Midtfylket for utfyllende informasjon (vedlegg 1). 

 

4. Tiltak 

4.1 Generelt 

Tiltakene som er aktuelle i arbeidet med Vurdering for læring i Ringerike og Midtfylket, er en følge av 

den strukturen vi har valgt for arbeidet og de satsningsområdene skolene/teamene har valgt på 

bakgrunn av vurderingsanalysen. Vurdering for læring vil foregå på de enkelte skolene i skolebasert 

kompetanseutviklingsarbeid og på fagdager/nettverkssamlinger de fem kommunene i mellom. I det 

skolebaserte arbeidet vil vi bruke oppgavesett som ressurspersonene har lagd i samarbeid med 

Fylkesmannen i Buskerud. Oppgavene vil ta utgangspunkt i de fire prinsippene for god underveis-

vurdering. På nettverkssamlingene vil fagpersoner på de respektive fagområder holde 

foredrag/innledning, og det vil jobbes på tvers av skoler med valgte satsningsområder. 

 

Fagdager/nettverkssamlinger: 

Dato Tema 

16.08.13 Mål og kriterier 

03.01.14 Prinsipper for god underveisvurdering 

22.04.14 Prinsipper for god underveisvurdering 

 

På de tre fagdagene/nettverkssamlingene vil vi engasjere forelesere med tyngde innenfor de aktuelle 

temaene. 
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4.2 Tiltak hos skoleeier 

 Fast post på rektormøte/ledermøte 

 Delta aktivt på fagdager/fellessamlinger 

 Skolefaglig ansvarlig og ressurspersoner møtes minst to ganger per semester 

 

4.3 Tiltak i skolene 

 Etablere skolegruppe som møtes en gang per måned 

 Skolegruppa deler erfaringer og sikrer god framdrift i arbeidet 

 Etablere team/faggrupper  

 Team/faggruppene jobber i utviklingstida annen hver uke (1,5 time) 

 Delta på fagdager/nettverkssamlinger 

 

 

5.  Økonomi 

(Tallene oppgis i hele tusen) 

Post Inntekter Kostnader 

Statlig tilskudd 506   

Tilskudd fra private skoler 100  

Egenfinansiering 194  

Ressurspersoner (40 %)  420 

Nettverkssamlinger (3x4)  300 

Deltakelse på nasjonale samlinger  60 

Diverse administrative utgifter  20 

Sum 800 800 

 
Egenfinansieringen fordeles i forhold til antall deltakere. Reisekostnader til nettverkssamlinger dekkes 
av den enkelte skole. 
 

 

6.  Utfordringer 
 

6.1 Generelt 
For alle nivåer er det noen utfordringer: 

 Etablere en felles forståelse for hva vurdering for læring er (blant annet felles 
begrepsforståelse) 

 Utvikle og etablere en god delingskultur som bidrar til læring og utvikling 
 

6.2 Skoleeiernivå 

 Økonomiske betingelser endrer seg vesentlig 

 

6.3 Skolenivå 

 Skolenes arbeid med videreutviklingen av en felles praksis innen vurdering for læring krever  
en prioritering av tid, og utfordrer skolene på å holde fokus oppe over tid. 

 Utvikle en læringsfremmende vurderingspraksis hos alle lærerne. 
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7. Rapportering 

Tid Rapport Ansvar 

18.03.13 Skoleomtale Rektor 

08.04.13 Skoleeiers plan Skoleeier 

20.11.13 Underveisrapport, skolene Rektor 

05.12.13 Underveisrapport, kommunene Skoleeier 

Mai 2014 Sluttrapport, skolene Rektor 

Juni 2014 Sluttrapport, kommunene Skoleeier 
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VEDLEGG 1 

 

Prosjektbeskrivelse for Ringerike og Midtfylket 
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VEDLEGG 2 

Eggedal skole 
Kommune: SIGDAL Region: Ringerike/Midtfylket 

 
 

Adresse: Strengvad, 3359 EGGEDAL 
 
 

Rektor: Gunvor Marie Flatin Lien Epost: gunvor.flatin.lien@sigdal.kommune.no 
 

 

Kontaktperson: rektor 
 

Epost: 
 

 
 

Antall elever: 103 
 
 

Antall lærere: 9  

 
Kort beskrivelse av skolens status (vurderingskultur og vurderingspraksis): 
(Se vedlegg) 
 
Skolens mål (vær veldig konkret og kortsiktig):  
 
Satsningsområde (på team- eller faggruppenivå): 
 
1. ønske:   Team 1 – 4: Kriterier for læring i ulike fag eller grunnleggende ferdigheter 

               Team 5 – 7: Kriterier for læring i ulike fag eller grunnleggende ferdigheter 
 

2. ønske:  Team 1 – 4: Tilbakemeldinger som forteller om kvalitet på arbeidet 
              Team 5 – 7: Framovermeldinger som skal gi råd om faglig utvikling 
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VEDLEGG 2 forts. 
 

Enger skole 
Kommune:  Modum Region: Ringerike/Midtfylket 
 

Adresse: Eikerveien 52, 3340 Åmot 
 

Rektor:  Torill Breivik Skikstein Epost: torill.skikstein@modum.kommune.no 
 

Kontaktperson:  Foreløpig samme som over 
 

Epost: 
 
 

Antall elever: 190 
 
 

Antall lærere:  19  

 
 
 
Kort beskrivelse av skolens status (vurderingskultur og vurderingspraksis): 
 
Det har over år vært jobbet med det som må være på plass for å kunne jobbe med vurdering 
for læring.  Vi har vært opptatt av felles praksis på en rekke felter, for vi mener at både elever, 
lærere og foreldre skal kjenne igjen strukturen som skal gå som en rød tråd. Startet med 
arbeidsplan med læringsmål, så elevsamtaleark, og ukesjekk med egenvurdering. Under 
prosessene med disse punktene, jobbet alle lærerne veldig målbevisst og drøftet i fellestid for å 
finne bedre måter å komme videre på. Så kulturen for refleksjon for å endre praksis / bli bedre, er 
der. 
Da vi startet på underveisvurdering, stoppet det opp. De fleste hengte seg opp i målark, og det var 
de ikke klare for å sette i gang med. 
Mye sykdom/ fravær i ledelsen, har gjort at noe måtte settes på vent. Derfor var det positivt å få 
tilbud om skolering i vurdering for læring 
 
 
Skolens mål (vær veldig konkret og kortsiktig): 
  
Pga kort tid i denne prosessen, har vi ikke kommet fram til skolens mål, og skal jobbe videre med 
den i fellestid etter påske. 
 
Det vi ønsker er en felles mal / likt system – retningslinjer som er forpliktende for alle lærere. 
Hvordan skal elever andre lærere og foreldre kjenne igjen hvordan vi vurderer / gir 
“framovermeldinger”. 
 
 
Satsningsområde (på team- eller faggruppenivå): 
 
Både 1. – 4 trinn og 5. – 7.trinn ønsket å satse på  følgende tema: 
 

Framovermeldinger som skal gi råd om faglig utvikling 
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VEDLEGG 2 forts. 
 

Nerstad skole 
Kommune: Sigdal kommune Region: Ringerike/Midtfylket 
 

Adresse: Nerstad, 3350 Prestfoss           nerstad.skole@sigdal.kommune.no 
 

Rektor: Kari Aasen Ingebo Epost: kari.aasen.ingebo@sigdal.kommune.no 
 

Kontaktperson:  
 

Epost: 
 
 

Antall elever: 112 
 
 

Antall lærere: 10 + 
rektor 

 

 
Kort beskrivelse av skolens status (vurderingskultur og vurderingspraksis): 
Skolen har laget fagplaner i alle fag hvor kompetansemålene er brutt ned i læringsmål. Alle 
klasser har læringsmål på ukeplaner (i alle fall i basisfag). Lærerne er opptatt av raske, muntlige 
tilbakemeldinger til den enkelte elev. Noen klasser bruker mer egenvurdering/vurdere 
medelever, mens de eldste klassene jobber mye med kriterier og vurdering ut fra disse. 
Kontaktlærerne har fått 0,5 t redusert lesetid til elevsamtaler og disse brukes til både faglige 
tilbakemeldinger og sosiale tema. Foreldresamtaler to ganger i året, oftere ved behov. Skolen 
gjennomfører alle kartleggingsprøvene i 1.-4.klasse (også de frivillige), nasjonale prøver, 
Carlsten leseprøver og Stas. 
 
Skolens mål (vær veldig konkret og kortsiktig): 
 
 
Satsningsområde (på team- eller faggruppenivå): 
1.-4. kl. team – Egenvurdering for at elevene skal bli involvert i eget læringsarbeid (ca. 5 lærere) 
5.-7.kl.team – Kriterier for læring i ulike fag eller grunnleggende ferdigheter (4-5 lærere) 
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VEDLEGG 2 forts. 

Noresund skole 
Kommune: Krødsherad Region: Ringerike/Midtfylket 
 

Adresse: 3536 Noresund 
 

Rektor: Erling Brekka Epost: erling.brekka@krodsherad.kommune.no 
 

Kontaktperson: Erling Brekka 
 

Epost: 
 
 

Antall elever: 82 
 
 

Antall lærere: 8  

 
Kort beskrivelse av skolens status (vurderingskultur og vurderingspraksis): 
Har arbeidet en del med emnet gjennom at vi har hatt klasseledelse som satsingsområde de siste to 
årene. Gjennomført kursing der vurdering inngår som et element i emnet klasseledelse. 
 
Skolens mål (vær veldig konkret og kortsiktig): 
At skolen gjennom deltagelse i vurdering for læring skal bli bedre i stand til å bruke vurdering som et 
redskap for at elevene skal nå sine faglige mål. 
 
Satsningsområde (på team- eller faggruppenivå): Kriterier for læring i ulike fag eller grunnleggende 
ferdigheter 
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VEDLEGG 2 forts. 

Prestfoss skole 
Kommune:  Sigdal Region: Ringerike/Midtfylket 
 

Adresse:  Kringstad, 3350 Prestfoss 
 

Rektor:  Anne Hilde Fragått Epost: anne.hilde.fragatt@sigdal.kommune.no 
 

Kontaktperson:  samme 
 

Epost: 
 
 

Antall elever:  90 
 
 

Antall lærere:  9  

 

Kort beskrivelse av skolens status (vurderingskultur og vurderingspraksis): 
Høsten 2011 utarbeidet vi en plan / dokument som er kalt ”Plan for underveisvurdering, 
halvårsvurdering og foreldresamtaler ved Prestfoss skole”. Dette er lagt ved denne skoleomtalen. 
Siste skoleår har et av satsingsområdene våre vært elevsamtalen som et viktig verktøy i 
underveisvurderingen. Vi har satt av tid til samtalene, og de er timeplanfestet.  
For øvrig utarbeides det årsplaner med kompetansemål og læringsmål i de fleste fag. Læringsmålene 
brukes aktivt i undervisningen og synliggjøres på elevenes ukeplaner. 
 
Det har vært en utfordring å velge satsingsområder, da vi har vært usikre på hvor vidt vi har på plass 
det vi trenger i forhold til kriterier for læring, og vi kunne ønsket oss mer kunnskap på alle de fire 
satsingsområdene. 
 

Skolens mål (vær veldig konkret og kortsiktig): 
Elevene skal vite hva de skal lære, og de skal få tilbakemeldinger som viser de vei videre i 
læringsarbeidet.  
 

Satsningsområde (på team- eller faggruppenivå): 
 1.-4.trinn: 
             Fremovermeldinger som skal gi råd om faglig utvikling. 

 

 5.-7.trinn:  
                   Kriterier for læring i ulike fag eller grunnleggende ferdigheter. 
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VEDLEGG 2 forts. 

Skolen ved Modum Bad 
Kommune: Modum Region: Ringerike/Midtfylket 
 

Adresse: Badeveie, 3370 Vikersund  
 

Rektor: Dag Chr. Helskog Epost: 
rektor.modumbad@modum.kommune.no 

 

Kontaktperson: Dag Chr. Helskog 
 

Epost: 
rektor.modumbad@modum.kommune.no 

 
 

Antall elever: ca. 15 
 
 

Antall lærere: 5  

 
Kort beskrivelse av skolens status (vurderingskultur og vurderingspraksis): 
Kontaktlærerne skriver en slutt rapport når elevene reiser. Den tar for seg hva vi har benyttet tiden 
til. Hvilke temaer vi har jobbet med. Hvilke utfordringer vi ser at elevene bør jobbe videre med.  
 
For de elevene som går på ungdomstrinnet kommer vi med forslag til karakterer. 
 
Kontaktlærerne og faglærerne har hyppige elevsamtaler der de snakker om hvordan elevene 
kommer videre i sin læringsprosess.  
 
Skolens mål (vær veldig konkret og kortsiktig): 
Elevene skal være involvert i sin egen læring.  
Elevene skal ha kjennskap til hvilke mål vi jobber etter i løpet av uken.  
De eldste elevene skal vurdere sin egen innsats opp mot målene sine. 
 
Satsningsområde (på team- eller faggruppenivå):  
Skolen er et team som vil jobbe felles (1 – 10 trin). 
 
Vi vil nok jobbe med alle fire punktene, men hovedsakelig med «Kriterier for læring i ulike fag eller 
grunnleggende ferdigheter. (elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem)» og 
punktet «Framovermeldinger som skal gi råd om faglig utvikling»  
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VEDLEGG 2 forts. 

Søndre Modum ungdomsskole 
Kommune: Modum Region: Ringerike/Midtfylket 
 

Adresse:  Jellumveien 3, 3340 ÅMOT 
 

Rektor: Hege Renate Fagerli Epost: post.smu@modum .kommune.no 
 

Kontaktperson:  Asle Bronstad 
 

Epost: inspektor@smu.no 
 
 

Antall elever: 235 
 
 

Antall lærere: 26  

 

Kort beskrivelse av skolens status (vurderingskultur og vurderingspraksis): 

Skolen har i liten grad tidligere jobbet for å dele erfaringer og praksis innad når det gjelder 
vurdering. Vi ser behov for at taus kunnskap blir en del av skolens arbeidsdokumenter. På 
ståstedsanalyse kom det frem at lærerne selv føler elevene i for liten grad er med på å vurdere eget 
arbeid, dette ser vi også behov for å endre praksis på. 
 

Skolens mål (vær veldig konkret og kortsiktig): 

1. Jobbe for at skolen i størst mulig grad oppnår en lik vurderingskultur 
2. Jobbe for at elevene blir bevisst sin egen læring gjennom å vurdere eget arbeid 

 
Satsningsområde (på team- eller faggruppenivå): 

1. Kriterier for læring i ulike fag 
2. Egenvurdering for at elevene skal bli involvert i eget læringsarbeid. 
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VEDLEGG 2 forts. 

SYSLE skole 
Kommune: MODUM Region: Ringerike/Midtfylket 
 

Adresse: RØSTEVEIEN 
 

Rektor: Anne Grethe Jacobsen Epost: 
anne.grethe.jacobsen@modum.kommune.no 

 

Kontaktperson:  se over 
 

Epost: se over 
 
 

Antall elever:     163 
 
 

Antall lærere: 15  

 
Kort beskrivelse av skolens status (vurderingskultur og vurderingspraksis): 
Sysle skole har gjennom flere år hatt fokus på ulike områder av vurdering for læring.  
Noe av praksisen er systematisert og nedfelt som skolens praksis, mens mye fortsatt er under 
utvikling. 
Sysle skole har utviklet egne maler og rutiner for gjennomføring av utviklingssamtalene. Vi har 
læringsmål på ukeplanene og uketester eller 14 dagers tester med tilbakemeldinger til elevene 
og foreldrene. Vi har drøftet gradering av måloppnåelser, og forsøkt ulike måter for gradering av 
uketestene, men har ennå ikke konkludert med det som skal være skolens praksis. 
 
Vi er jevnt over i for liten grad konkrete i forhold til framovermeldinger. Vi ser også ulik praksis 
blant lærerne på hvordan uketester og tilbakemeldinger fra disse gjennomføres. Blant annet har 
vi drøftet om målet er at alle skal mestre en uketest eller er målet at man skal kunne gradere 
kunnskapsnivået hos elevene? 
 
Skolens mål (vær veldig konkret og kortsiktig): 
Hovedmål: Læring 
Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem. 
Elevene skal få tilbakemeldinger og framovermeldinger som gjør at de forstår hva som skal til for 
å oppnå bedre forståelse og bedre læringsresultater. 
 
Satsningsområde (på team- eller faggruppenivå): 
Skolens team er ikke faste. Vi ønsker derfor samme satsingsområde på hele skolen. Etter en 
anonym prioritering blant lærerne, landet et stort flertall på at de ønsket å jobbe videre med 
framovermeldinger. Vi ønsker derfor at alle på skolen vår jobber med framovermeldinger. 
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VEDLEGG 2 forts. 

Vikersund skole 
Kommune:  Modum Region: Ringerike/Midtfylket 
 

Adresse: Skolegata 22 
 

Rektor: Anne Britt Skaar Epost: anne.britt.skaar@modum.kommune.no 
 

Kontaktperson: Anne Britt Skaar  
 
 

Antall elever: 308 
 
 

Antall lærere: 32   

 
 
Kort beskrivelse av skolens status (vurderingskultur og vurderingspraksis): 
 

Lokal plan for underveisvurdering i Modum kommune ble utarbeidet høsten 2008. Den skulle danne 
grunnlag for utvikling av lokale planer ved hver skole, og skissere forpliktende hovedtrekk og 
intensjonen ved elevvurderingsarbeidet.  
 

På Vikersund skole har vi utviklet årsplaner i fag, ukeplaner med læringsmål og jobbet en del med 
læringssamtalen i praksis (modellering – verksted – oppsummering). I tillegg har vi blant annet laget 
egne maler og rutiner for gjennomføring av utviklingssamtalene. 
 

 
Skolens mål (vær veldig konkret og kortsiktig): 
 

- Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem. 
 

- Elevene skal få tilbakemeldinger og framovermeldinger som gjør at de forstår hva som skal til for å 
oppnå bedre forståelse og bedre læringsresultater. 

 
 
Satsningsområde (på team- eller faggruppenivå): 
 

- Team 1 (1. og 2. trinn): Mål og kriterier  
 

- Team 2 (3. og 4. trinn): Framovermeldinger 
 

- Team 3 (5. – 7. trinn): Framovermeldinger 
 

Mål og kriterier er felles innledning. Deretter fordyper teamene seg i valgt satsningsområde. 
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VEDLEGG 2 forts. 

Haugsbygd ungdomsskole 
Kommune: Ringerike Region: Ringerike/Midtfylket 
 
Adresse: Fløytingen 103 
 
Rektor: Linn S. Forbord 

Epost:linn.forbord@ringerike.kommune 

 
Kontaktperson: Linn S. Forbord/ Kjersti Søberg 

 
Epost:kjersti.soberg@ringerike.kommune 

 
Antall elever:225 

 
Antall lærere:27 

 

 
Kort beskrivelse av skolens status (vurderingskultur og vurderingspraksis): 
Vurderingspraksis ved skolen preges av at lærere har tro på elevene kan nå de målene som er satt 
for opplæringen. Opplevelsen av å ha en felles praksis i forhold til å sikre at elevene forstår målene, 
er tilstede. 
Det er et behov for å løfte momentet om elevinvolvering i vurderingsarbeidet, dette oppleves ikke 
som et gjennomgående prinsipp hos alle lærere ved skolen. 
Det oppleves også at ansatte i liten grad utfordres på å vurdere eget arbeid, egen utvikling og 
kompetanse. 
Skolens mål (vær veldig konkret og kortsiktig):  
Bli bedre på elevinvolvering i lærings og vurderingsarbeidet. 
Gi lærere større mulighet til å vurdere eget arbeid, utvikling og kompetanse. ( Kollegabasert 
veiledning som metode) 
Satsningsområde (på team- eller faggruppenivå): Framover-meldinger som skal gi råd om faglig 
utvikling 
Egenvurdering for at elevene skal bli involvert i eget læringsarbeid 
Haugsbygd 3.4.13 
Linn Skjønnhaug Forbord 
Rektor 
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VEDLEGG 2 forts. 
 

 Eikli skole 
Kommune: Ringerike Region: Ringerike/Midtfylket 
 
Adresse: Osloveien 2, 3510 Hønefoss 
 
Rektor: Inger Marie Skjolden 

Epost: 
inger.marie.skjolden@ringerike.kommune.no 

 
Kontaktperson: Inger Marie Skjolden 

 
Epost: 

 
Antall elever: 204  

 
Antall lærere: 20 

 

 

Kort beskrivelse av skolens status (vurderingskultur og vurderingspraksis): Skolen har i mer eller 
mindre grad med seg de fire prinsippene for god underveisvurdering. Elevene får jevnlig 
tilbakemeldinger på sin læring av lærer. Det gis muntlig underveisvurdering til foreldre og elever på 
utviklingssamtalene som er 2 ganger i året. Foreldrene må skrive under på at de har fått en muntlig 
vurdering. 

Det har vært lite fokus på følgende punktet: 

 På hvilken måte lærernes vurderingspraksis kan hjelpe elevene i å lære bedre og å nå 
målene sine  

 Hva de ulike lærerne legger vekt på i sin vurdering på skolen 

 I hvilken grad lærere får jevnlig tilbakemeldinger på sin læring og praksis  

 I hvilken grad får lærerne jevnlige tilbakemeldinger på sin læring og praksis 

 Elevinvolvering 

 I hvilken grad utfordres lærere til å vurdere eget arbeid, egen utvikling og egen kompetanse 

 I hvilken grad skolen bruker sine egne resultater systematisk for å utvikle egen praksis 

Skolens mål (vær veldig konkret og kortsiktig): Utarbeide og gjennomføre en felles vurderingspraksis 
med fortløpende muntlig tilbakemeldinger til den enkelte elev, både faglig og sosialt. Regelmessige 
elevsamtaler – mål – kontroll av oppnådd resultat – nye mål 

Satsningsområde (på team- eller faggruppenivå): 

Framover-meldinger som skal gi råd om faglig og sosial utvikling 

Egenvurdering for at elevene skal bli involvert i eget læringsarbeid 

 

 

 

Side 31 av 59



VFL skoleeiers plan                                               Ringerike og Midtfylket 2013-14 Side 21 

 

 

 

VEDLEGG 2 forts. 

 

 Hallingby skole 
Kommune:    Ringerike Region: Ringerike/Midtfylket 
 
Adresse:  Hvalsbruveien, 3525 Hallingby 
 
Rektor:  Jan G. Ohren 

Epost:  jan.ohren@ringerike.kommune.no 

 
Kontaktperson:  Jan G. Ohren 

 
Epost: jan.ohren@ringerike.kommune.no 

 
 
Antall elever: 300 

 
 
Antall lærere:  32 

 

 
Kort beskrivelse av skolens status (vurderingskultur og vurderingspraksis):   
Ut i fra skjemaene ser det ut til at skolen har for mye fokus på sluttvurdering. Vi har en vei å gå i 
forhold til gode tilbakemeldinger om hva som skal føre til framgang. Det er utarbeidet kriterier i 
fagene. 
 
 
Skolens mål (vær veldig konkret og kortsiktig):   
Bli gode på tydelighet i veiledning/framovermelding til elever. 
 
Satsningsområde (på team- eller faggruppenivå: 
Framovermeldinger 
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VEDLEGG 2 forts. 

 

HELGERUD skole 
Kommune: Ringerike Region: Ringerike/Midtfylket 

 

Adresse: Valhallvn. 27     3518 HØNEFOSS 

 

Rektor: Atle Olav Ljåstad 

Epost: Atle.Olav.Ljastad 

@ringerike.kommune.no 

Kontaktperson: Mari Elisabeth Sætrang  

Epost: Mari.Saetrang@ringerike.kommune.no 

 

 

Antall elever: 236 

 

 

Antall lærere: 21 + 

rektor 

 

 

Kort beskrivelse av skolens status (vurderingskultur og vurderingspraksis): 

 

Skolens mål (vær veldig konkret og kortsiktig):  

- Gi gode tilbakemeldinger som forteller om kvalitet på arbeidet. 

- Gi gode framover-meldinger som skal gi råd om faglig utvikling 

 

Satsningsområde (på team- eller faggruppenivå): 

Småtrinnet: Tilbakemeldinger som forteller om kvalitet på arbeidet 

Mellomtrinnet: Framover-meldinger som skal gi råd om faglig utvikling 
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VEDLEGG 2 forts. 

 

Hov ungdomsskole 
Kommune: Ringerike kommune Region: Ringerike/Midtfylket 

 

Adresse: Hovsmarkveien 14, 3515 Hønefoss 

 

Rektor: Tone Sandvik 

Epost: tone.sandvik@ringerike.kommune.no 

 

Kontaktperson:  

 

Epost: 

 

 

Antall elever: ca 230 

 

 

Antall lærere: 35 

 

 

Kort beskrivelse av skolens status (vurderingskultur og vurderingspraksis):  

 

 Av 20 respondenter på undersøkelsen sier et flertall at vi i middels grad er gode på å 

samtale om vurderingspraksis, dele vurderingspraksis og dele tenkning rundt 

vurderingskriterier i fag. At skolen ikke har et felles sett med vurderingskriterier i alle fag 

gjør at elevene opplever en ulik vurderingspraksis mellom klasser og at faglærerne opererer 

med ulike krav i samme fag. For å reduserer flaks-uflaks faktoren ønsker vi å fokusere på 

felles vurderingskriterier i fag for å samkjøre vurderingspraksisen på skolen. 

 

 

Skolens mål (vær veldig konkret og kortsiktig):  

 

 Alle fag skal ha ferdige vurderingskriterier i løpet av skoleåret 2013-2014. 

 

 

Satsningsområde (på team- eller faggruppenivå):   

 

 Felles vurderingskriterier i fag med fokus på kunnskap og ferdigheter. 
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VEDLEGG 2 forts. 

Hønefoss skole 
Kommune: Ringerike Region: Ringerike/Midtfylket 

 

Adresse: Hønengt 9, 3513 Hønfoss 

 

Rektor: Kari Helleseter 

Epost: kari.helleseter@ringerike.kommune.no 

 

Kontaktperson: Kari Helleseter 

 

Epost: kari.helleseter@ringerike.kommune.no 

 

 

Antall elever: 232 

 

 

Antall lærere: 24 

 

 

Kort beskrivelse av skolens status (vurderingskultur og vurderingspraksis): 

Hønefoss skole har en vurderingspraksis som i større eller mindre grad favner om alle de fire gode 

prinsippene for underveisvurdering: 

- Vi har gode arbeidsplaner med klare læringsmål som elevene vurderes ut i fra. Elevene forstår i 

høy grad hva de skal lære og hva vi forventer av dem. 

- Elevene får tilbakemelding som forteller om kvaliteten på arbeidet og i hva de har fått til. Dette 

skjer i elevsamtalene og i utviklingssamtalene med foreldre. 

- Elevene får også framovermeldinger som har fokus på hva eleven må jobbe videre med og 

hvordan de kan forbedre seg. I hvor stor grad denne vurderingen foregår er noe variabelt og vi 

synes dette er et så viktig område at vi vil sette inn støtet her for å øke kompetansen i 

lærerkollegiet. 

- Elevene er involvert i sitt eget læringsarbeid ved elevsamtale med kontaktlærer minimum to 

ganger pr halvår. Her er det minst like viktig å samtale om elevens sosiale mål. Elevinvolvering er et 

gjennomgående prinsipp hos alle lærere ved skolen. 

 

Kulturen vår preges av at lærerne har tro på at eleven kan nå målene for opplæringen.  

Elever får jevnlige tilbakemeldinger på sin læring og praksis som motiverer dem til å utvikle seg 

videre. 

Vi bruker for liten tid i felles forum til drøfting om lærernes vurderingspraksis. 

Vi diskuterer i liten grad hva de ulike lærerne legger vekt på i vurderingen. 

Vi mener tross de to siste punktene at vår vurderingspraksis bidrar til at elevene lykkes med sin 

læring! 

Skolens mål (vær veldig konkret og kortsiktig): 

Utarbeide en felles vurderingspraksis som drøftes jevnlig. 

Satsningsområde (på team- eller faggruppenivå):  

Vi har valgt felles satsingsområde for 1.-7.trinn: 

Framover-meldinger som skal gi råd om faglig utvikling 

 

21.03.13 Kari Helleseter 
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VEDLEGG 2 forts. 

 

Kirkeskolen 
Kommune: Ringerike Region: Ringerike/Midtfylket 

 

Adresse: Norderhovsbakken15, 3512 HØNEFOSS 

 

Rektor: Grete Felberg 

Epost: grete.felberg@ringerike.kommune.no 

 

Kontaktperson: ---”--- 

 

Epost: 

 

 

Antall elever: 91 

 

 

Antall lærere: 10 

 

 

Kort beskrivelse av skolens status (vurderingskultur og vurderingspraksis): 

Skolen har et årshjul for kvalitetssikring i basisferdighetene. Tilbakemelding fra prøvene gis til 

elevene og foresatte på konferansetimer, eller de sendes med eleven hjem. 2.-7.trinn har 

mentorsamtaler to ganger hvert semester, hvor elev og kontaktlærer felles setter opp faglige og 

sosiale mål ut fra evaluering av de forrige målene. Foresatte blir informert.  

Lærerne rapporterer til rektor/spes.ped.koordinator, hvor de vurderer årsakene til resultatene. De 

vurderer hva de gjør som har positiv virkning på elevenes læringsresultater, hvilken praksis de vil 

fortsette med eller eventuelt endre på. 

Skolens mål (vær veldig konkret og kortsiktig): 

Alle elever skal trives og ha et trygt og stabilt læringsmiljø, hvor enhver lærer det optimale ut fra 

egne forutsetninger. 

 

Satsningsområde (på team- eller faggruppenivå): 

1.-4.trinn: Framover-meldinger som skal gi råd om faglig utvikling 

5.-7.trinn: Framover-meldinger som skal gi råd om faglig utvikling 
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VEDLEGG 2 forts. 

Nes skole 
Kommune:  Ringerike Region: Ringerike/Midtfylket 

 

Adresse: 3524 Nes i Ådal 

 

Rektor: Ingunn Børresen 

Epost: ingunn.borresen@ringerike.kommune.no 

 

 

Kontaktperson: Ingunn Børresen 

 

Epost: 

 

 

Antall elever: 45 

 

 

Antall lærere:7 

 

 

Kort beskrivelse av skolens status (vurderingskultur og vurderingspraksis): 

Skolen har faste utviklingssamtaler og elevsamtaler 

Underveisvurdering i timene 

Tema satt inn på ukeplanen/ «Dette skal vi lære» 

Vurderinger i form av å se arbeider/lekser/tester/prøver/muntlige 

fremføringer/karaktersettinger/åpne spørsmål/fremovervurderinger. 

 

 

Skolens mål (vær veldig konkret og kortsiktig): 

Følge opp testing bedre 

Felles praksis på noen områder der det er mulig. 

 

Satsningsområde (på team- eller faggruppenivå): 

Vi har ikke team- eller faggrupper, vi er for liten skole. 

Vi vil bli bedre til å motivere elevene. 

Hvordan konkretisere praktisk på en måte som lar seg vurdere i forhold til måloppnåelse. 

Egenvurdering – Hvordan lære elevene å vurdere seg selv på en konstruktiv måte fra 1. – 10. trinn – 

kan det la seg praktisk gjennomføre. 

 

 

Vi syntes det var vanskelig å finne enhetlige vurderinger og praksis når vi har så vidt stort spenn i 

alderen på elevene. Men dette er det lærerne og rektor i fellesskap kom fram til. 

 

 

Med hilsen 

Ingunn Børresen 

Rektor Nes skole 
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Røyse skole 
Kommune: Hole kommune Region: Ringerike/Midtfylket 

 

Adresse: Viksveien 30, 3530 Røyse 

 

Rektor: Solfrid Grøndahl 

 

 

Kontaktperson: Solfrid Grøndahl/Sissel Ronæs 

 

Epost: solfrid@holeskolen.no 

           (Alternativt:  sissel@holeskolen.no ) 

 

 

Antall elever: 160 

 

Antall lærere:  18 

 

 

Kort beskrivelse av skolens status (vurderingskultur og vurderingspraksis):  

Vurdering for læring er godt integrert i både planlegging, gjennomføring og 

presentasjon/oppsummering.  Vi har mye erfaringsutveksling på det vi gjør. Det jobbes med mange 

forskjellige metoder i forhold til både egenvurdering og medelevvurdering. Vi har tidligere jobbet 

svært aktivt med digial portfolio som en vurderingsform.  Da vi i fjor høst gikk over til ny 

læringsplattform  og samtidig fikk mange nye medarbeidere som ikke kjente denne 

vurderingsformen fra før, ble portfolio liggende litt på is.  

Vi skal nå ta dette opp igjen og gjøre portfolio  til en aktiv vurderingsform på alle trinn. 

Skolens mål:  

Å knytte egenvurdering, vurdering av og for læring, opp mot digital portfolio. 

Kriterier:  

 Personalgruppa har en felles forståelse av begrepet digital portfolio.   

 Personalgruppa har forståelse av hvordan alle fagene, ulike ferdigheter og kunnskaper, 

læringsstiler og metoder, prosesser og ferdige produkter skal kunne dokumenteres.  

 Personalgruppa har forståelse av hvordan portfolioen skal ivareta både vurdering av og for 

læring. 

 Det er etablert rutiner som sikrer at portfolio brukes aktivt på alle trinnene. 

 Det er etablert rutiner som sikrer at elevene deltar aktivt i vurderingen av og for læring. 

 Alle ansatte og elever har fått nødvendig opplæring.   

 Alle elevene har portfolioer med innhold som tydelig viser elevedvirkning.    

 Digital portfolio er et utgangspunkt for alle utviklingssamtalene.  

Satsningsområde (på team- eller faggruppenivå): 

Tema:  

De ansatte vil jobbe i to team, 1. – 3. og 4. – 7.  

 

Følgende tema er valgt på begge team:   

Elevene er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.  
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Sokna skole 
Kommune:  Ringerike Region: Ringerike 

 

Adresse: Skoleveien 40 

 

 

Rektor: Anne Torp Lien Epost: anne.torp.lien@ringerike.kommune.no 

 

 

Kontaktperson:  Anne Torp Lien 

 

Epost: anne.torp.lien@ringerike.kommune.no 

 

 

 

Antall elever: 154 

 

 

Antall lærere:  20 

 

 

Kort beskrivelse av skolens status (vurderingskultur og vurderingspraksis): 

Arbeidet med vurdering er stort og litt vanskelig.  Alle lærere jobber med vurdering. Noen er 

flinkere til å samarbeide om vurdering. For eksempel at to lærere vurderer samme besvarelse, f. 

eks skolestil. 

Noe av utfordringen vår er at det bare er en klasse på hvert trinn, slik at det blir ikke fagsamarbeid 

i forhold til f. eks kriterier og form på tilbakemeldinger. 

 

Skolens mål (vær veldig konkret og kortsiktig): 

Få en felles forståelse for f. eks hva tilbakemeldinger skal inneholde, slik at det hjelper eleven i 

den videre læringen. Dette vil sikre at alle elevene får en så like vurdering som mulig uavhengig av 

lærer.  

 

 

Hva er lav, middels og høy måloppnåelse? 

 

Satsningsområde (på team- eller faggruppenivå): 

Småtrinn: Tilbakemeldinger som forteller om kvalitet på arbeidet 

Mellomtrinn: Fremover-meldinger som skal  gi råd om faglig utvikling 

Ungdomstrinn: Fremover-melding som skal gi råd om faglig utvikling. 

 

 

 

Ungdoms- og mellomtrinn har valgt det samme fokusområdet. På skolen vil vi nok jobbe mest delt, 

men også noe sammen. 
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Steinerskolen på Ringerike 
 

Steinerskolen på Ringerike er en fådelt grunnskole med elever på1-10 trinn. Vi er til sammen 19 

ansatte fordelt på lærere, assistenter og administrasjonen. Det er 62 elever ved skolen. 

 

Organisering, roller og ansvar: 

- Alle ansatte er med på satsningen. 

- Kontaktperson er daglig leder: Wenche Kaumer 

- Vi vil ha en ressursperson i kollegiet i tillegg, men denne er ikke valgt ennå. 

- Vi vil bruke 1 time på kollegiemøtet annen hver uke til studiearbeid/oppgaver og til å utveksle 

erfaringer i forhold til hva vi har arbeidet med i praksis i klasserommene i mellomtiden. 

- Vi ønsker å knytte oss til nettverket i Ringerikeregionen og den ressurspersonen som er 

oppnevnt der. 

 

Utviklingsområder: 

I forhold til ståstedsanalysen ønsker vi å øke kompetansen på følgende områder: 

- Å tydeliggjøre kompetansemålene elevene arbeider mot og hva de vurderes ut ifra. 

- Å lage gode vurderingskriterier 

- Å involvere elevene på en god måte i egen læring, egenvurdering 

- Å gi gode underveisvurderinger 

Mål på lokalt nivå: 

- I løpet av skoleåret 2013-14 skal lærere på ungdomsskolen som underviser i fagene norsk, 

matte og engelsk lage gode mål, vurderingskriterier tilbakemeldinger og involvere elevene i 

egenvurdering.  

- Vi vil evaluere dette arbeidet i mai 2014. Det foregående arbeidet må være skriftlig, daglig 

leder skal sjekke at det skriftlige arbeidet er gjort. I tillegg vil vi ta en elevundersøkelse, for å 

sjekke om resultatene er bedre på disse områdene, og vi vil gjennomføre egne 

konferansetimer med foreldre og elever underveis for å høre dere opplevelse av satsningen. 

- I løpet av skoleåret 2014-15 skal ovennevnet rutiner gjelde alle fag i ungdomsskolen. 

- Evalueringen vil foregå på samme måte. 

- Parallelt med dette arbeidet vil vi arbeide med å innføre de samme kriteriene på barnetrinnet.  

 

Finansiering: 

 

- Vi ønsker å bruke Ringeriksregionens ressursperson, og bruke av kompetansemidlene fra 

Fylkesmannen til å dekke utgifter i denne forbindelse. 

- Skolen bidrar med tidssressurser og eventuelle vikarutgifter i forbindelse med samlinger. 

 

Steinerskolen på Ringerike 

Wenche Kaumer 
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 Stranden skole 
Kommune: Ringerike Region: Ringerike/Midtfylket 
 

Adresse: Ask, 3519 
 

Rektor: Hege Busterud Epost: hege.busterud@ringerike.kommune.no 
 

Kontaktperson:  Hege Busterud 
 

Epost: 
 
 

Antall elever: 54 
 
 

Antall lærere:7  

 
Kort beskrivelse av skolens status (vurderingskultur og vurderingspraksis): 
 
Vurderingspraksisen på skolen preges av at lærerne opplever at det ikke er en felles praksis i fht 
vurdering og heller ikke mye diskusjon rundt vurderingspraksis. 
Det er et behov for å få elevene mer involvert i egen læring og utvikling. Det er nylig startet opp 
kollegaobservasjon, men lærerne opplever at de ikke blir særlig utfordret på å vurdere eget arbeid, 
egen utvikling og kompetanse.  
 
 
Skolens mål (vær veldig konkret og kortsiktig): 

 Bli bedre på elevinvolvering i lærings og vurderingsarbeidet. 

 Holde fast ved og bruke skjema (kriterier) som er utarbeidet for orden og adferd 
 
 
Satsningsområde (på team- eller faggruppenivå): 

 Underveisvurdering som skal gi råd om faglig- og sosial utvikling 
 
 
 
 
Ask 9.april 2013 

 

Hege Busterud 

Rektor 
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Sundvollen oppvekstsenter 
Kommune:  Hole Region: Ringerike/Midtfylket 

 

Adresse: Dronningveien 19, 3231 Krokkleiva. 

 

Rektor: Harald Helleseter 

Epost: harald@holeskolen.no 

 

Kontaktperson:  

 

Epost: 

 

 

Antall elever:  160 

 

 

Antall lærere: 18 

 

 

Kort beskrivelse av skolens status (vurderingskultur og vurderingspraksis): 

 

Skolens vurderingspraksis ligger på et gjennomsnittlig nivå. Vi er litt på hver vår tue i skolen og har 

ikke hatt noe stort felles fokus rundt vår vurderingspraksis. Vi ønsker mer enhetlig praksis. Lærerne 

ønsker å snakke mer sammen rundt den enkeltes arbeid rundt dette med vurdering og kunne gi 

vurdering til hverandre. Ønsker å bli utfordret på egen kompetanse rundt dette med vurdering.  

 

Skolens mål (vær veldig konkret og kortsiktig): 

 

Målet for SOS er å komme frem til gode vurderingsformer tilpasset hvert enkelt trinn.  

- Samtaler mellom oss voksne for å ha fokus. 

- Samtaler med elevene er kanskje den beste vurderingen man kan gi. Bedre enn 

den skriftlige.  

 

Satsningsområde (på team- eller faggruppenivå): 

 

• Egenvurdering for at elevene skal bli involvert i eget læringsarbeid. 
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Tyrifjord barne- og ungdomsskole 
Kommune: Hole Region: Ringerike/Midtfylket 

 

Adresse: Tyrifjordveien 32 

 

Rektor: Katja Johansson 

Epost:katja.johansson@tyrifjord.org 

 

Kontaktperson:  Katja Johansson 

 

Epost: katja.johansson@tyrifjord.org 

 

 

Antall elever: 46 

 

 

Antall lærere:  10 

 

 

Kort beskrivelse av skolens status (vurderingskultur og vurderingspraksis): 

Skolen har ikke en felles vurderingskultur. Noen lærere bruker VFL aktivt på flere områder, med det 

er fortsatt mye å lære. Skolen er helt i begynnerfasen på å få til en felles kultur, og har hatt og har 

fortsatt, noen samlinger satt at til dette formålet. 

 

Skolens mål (vær veldig konkret og kortsiktig): 

Å kunne ha synlige mål i klasserommet som brukes aktivt av lærere og elever hver time, 

Å vite hvilken type informasjon og tilbakemeldinger fører til måloppnåelse hos elevene 

 

Satsningsområde (på team- eller faggruppenivå): 

Team 1.-4.trinn:  

Kriterier for læring i ulike fag eller grunnleggende ferdigheter. Elevene skal forstå hva de skal lære 

og hva som forventes av dem. 

 

Team 5.-7.trinn: 

Egenvurdering for at elevene skal bli involvert i eget læringsarbeid 

 

Team 8.-10.trinn: 

Tilbakemeldinger som forteller om kvaliteten på arbeidet 
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Tyristrand skole 
Kommune: Ringerike Region: Ringerike/Midtfylket 
 
Adresse: Brugsjordet 6,  3533 Tyristrand 
 
Rektor: Erik Lund 

Epost: erik.lund@ringerike.kommune.no 

 
Kontaktperson:  Erik Lund 

 
Epost: samme 

 
Antall elever: 317 

 
Antall lærere: 35 
 

 

Generelt:   

De ansatte ved Tyristrand skole har fått en uke til å lese / sette seg inn i grunnlagsdokumentet for 

satsingsområdet.  I tillegg har de gjort seg kjent med «oversiktskartet» som forteller om organisering av 

arbeidet og deltakere i regionen. 

Vi satte av et fellesmøte på skolen der undertegnede gikk gjennom gr.lagsdokumentet, og vi hadde en dialog 

og innspill fra de ansatte om hvordan de hadde oppfattet innholdet i satsingen. 

Videre fylte alle ut spørreskjemaet om egen skoles vurderingspraksis, anonymt. 

Administrasjonen, ved inspektører og rektor, summerte opp resultatene og analysen ble som følger: 

 

Kort beskrivelse av skolens status (vurderingskultur og vurderingspraksis): 

Totalt sett så ligger vi på 3 i gjennomsnittskår når det gjelder egen skoles vurderingspraksis. 

De spørsmålene / områdene som skiller seg noe ut som forbedringsområder er: 

 På hvilken måte lærernes vurderingspraksis kan hjelpe elevene i å lære bedre og nå målene sine. 

 Hva lærerne legger vekt på i vurderingen 

 Elevinvolvering i vurderingsarbeidet som et gjennomgående prinsipp. 

De områdene som skiller seg noe ut i forhold til god vurderingspraksis ved skolen er: 

 Skolen bruker sine egne resultater gjennom eks. brukerundersøkelser eller medarb.samtaler 

systematisk for å utvikle vår egen praksis. 

 Skolens vurderingspraksis bidrar til at elevene lykkes brukbart i sin læring ut fra sitt eget ståsted. 

Skolens mål : 

Vi har som mål å etablere en vurderingspraksis ved egen skole som resulterer i at elevene får en faglig 

utvikling gjennom vår bruk av framovermeldinger og at elevene opplever mestring i skolehverdagen.  

Satsningsområde (på team- eller faggruppenivå): 

Lærerne skulle på samme fellesmøte, med bakgrunn i grunnlagsdokumentet og spørreskjemaet, velge ut og 

skrive ned det satsingsområdet som de mente ville gi størst utbytte for Tyristrand skole. Lærerne ble , i 

forkant, enige om at de 4 fag –og teamgruppene skulle ha det samme satsingsområdet, men at innholdet i 

satsingsområdet kunne være ulikt på de forskjellige fag –og teamgruppene. 

 

Det satsingsområdet som fikk flest stemmer var: 

 Framovermeldinger som skal gi råd om faglig utvikling. 

 

FAU er orientert om satsingen. 

 

 

Erik Lund 

Rektor 
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Ullerål skole    
 

Kommune: Ringerike kommune                    Region: Ringerike/Midtfylket 

Adresse:Hovsmarkveien 7 

Rektor: Ole Brenden  

Kontaktperson: Ole Brenden 

Antall elever: 265         Antall lærere: 22 

 

Skolens vurderingskultur og vurderingspraksis: 

Ullerål skole har en god vurderingskultur. Det blir satt opp mål for timene, mål på ukeplanene og 

noen klasser bruker ukeplanprøver. I tillegg har vi satt av en time pr. uke til 

elevsamtaler(mentorsamtaler). Elevene får derfor ofte tilbakemeldinger individuelt ved siden av de 

andre tilbakemeldingene.  Vi har valgt fremover-meldinger med råd om faglig utvikling for hele 

skolen.  

 

Skolens mål blir da:  

Vi ønsker å forbedre vår praksis på fremover-meldinger til elevene. 

 

Satsningsområde: 

Team 1. småtrinn: Fremover-meldinger som skal gi råd om faglig utvikling 

 

Team 2: mellomtrinn: Fremover-meldinger som skal gi råd om faglig utvikling 

 

Mvh Ole Brenden 

           rektor 
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Vang skole 
Kommune:  Ringerike  Region: Ringerike/Midtfylket 

 

Adresse: Fløytingen 95, 3514 HØNEFOSS 

 

Rektor:  Siri Strømmen 

Epost: siri.strommen@ringerike.kommune.no 

 

Kontaktperson: Nils J. Olsen 

 

Epost: nils.julius.olsen@ringerike.kommune.no 

 

 

Antall elever: 290 

 

 

Antall lærere: 23 

 

 

Kort beskrivelse av skolens status (vurderingskultur og vurderingspraksis): 

Vi har hatt temaet «vurdering for læring» i vår utviklingsplan siden skoleåret 2008-2009. Vi har 

jobbet på ulike måter, både ved å ha eksterne foredragsholdere, internt arbeid med definering av 

mål, grad av måloppnåelse, målark, gode tilbakemeldinger- framovermeldinger. 

Vi har satt fokus på underveisvurdering.  

Vi har jobbet med vurderingsforskriften, og sett på hvilke endringer den krever av vår praksis, og 

gjort justeringer og endringer som oppfyller forskriften. 

Ut fra elevundersøkelsen, skårer vi dårligst på egenvurdering og elevdeltagelse. Vi ser derfor at dette 

vil være det området vi bør sette fokus på i satsingen. 

 

Skolens mål (vær veldig konkret og kortsiktig): 

Utarbeide planer/rutiner/redskaper som hjelper eleven til å bli mer delaktig i egen vurderings- og 

læringsprosess. 

 

Satsningsområde (på team- eller faggruppenivå): 

Utarbeide planer/rutiner/redskaper som hjelper eleven til å bli mer delaktig i egen vurderings- og 

læringsprosess tilpasset det nivået/ trinnet en jobber på. 
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Vegård skole 
Kommune: Ringerike Region: Ringerike/Midtfylket 

 

Adresse: Tjyruhjellveien 4, 3512 Hønefoss 

 

 

Rektor:  

Anne Cathrine Fjellvang 

 

Epost: 

anne.cathrine.fjellvang@ringerike.kommune.no 

Kontaktperson: Anne Cathrine Fjellvang  

Epost: 

 

Antall elever: 49  

 

 

Antall lærere: 7  

 

 

Kort beskrivelse av skolens status (vurderingskultur og vurderingspraksis): 

Skolen har gjennom nettverket med fådeltskoler tidligere arbeidet med vurdering for læring. Det var 

da spesielt fokus på tydelige mål og kjennetegn på måloppnåelse. Dette er ikke systematisert, men 

har gitt en kompetanse til personalet. 

Alle lærere praktiserer mål for timen, uka, perioden, og oppsummerer læringsøkten. 

Ukeplaner og arbeidsplaner har definerte læringsmål.  

Dette skoleåret har vi hatt fokus på elevsamtalen og innholdet i den. Hvordan gi gode 

tilbakemeldinger for videre utvikling. Der har vi hatt rom for ulike måter å gjennomføre den på. Vi 

opplever et behov for å utvikle innholdet i elevsamtalen for å få til/systematisere en effekt på 

elevens læringsutbytte. 

 

Skolens mål (vær veldig konkret og kortsiktig): 

Videreutvikle elevsamtalen til en arena for vurdering og dialog om læring. 

 

Satsningsområde (på team- eller faggruppenivå): 

1.-4. trinn: Tilbakemeldinger som forteller om kvaliteten på arbeidet 

5.-7. trinn: Framovermeldinger som skal gi råd og faglig utvikling (evt samme tema som 1.-4. trinn)  
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Veien skole 
Kommune: Ringerike Region: Ringerike/Midtfylket 

 

Adresse: Veienkollen 20 

 

Rektor: Eskil Dahl Rotherud 

Epost: eskil.rotherud@ringerike.kommune.no 

 

Kontaktperson: Eskil Dahl Rotherud 

 

Epost: eskil.rotherud@ringerike.kommune.no 

 

 

Antall elever: 220 

 

 

Antall lærere: 20 

 

 

Kort beskrivelse av skolens status (vurderingskultur og vurderingspraksis): 

Vi har en god vurderingskultur. Lærerne setter opp mål for timene, kompetansemål på ukeplanen 

og i tillegg har mange klasser ukeprøver. I tillegg bruker vi som PALS-skole aktivt tilbakemeldinger 

som en del av arbeidet med elevene. Vi synes kanskje vi har mest å hente på fremover-meldinger 

og det å bli flinkere til å gjøre elevene kjent med hva de skal lære – forutsigbarhet i læringen. 

 

Skolens mål (vær veldig konkret og kortsiktig): 

Vi ønsker å bli bedre på fremover-meldinger!! 

 

 

Satsningsområde (på team- eller faggruppenivå): 

 

 Team 1 (1.-2.) – Fremover-meldinger som skal gi råd om faglig utvikling 

 

 Team 2(3.-5.) – Fremover-meldinger som skal gi råd om faglig utvikling 

 

 Team 3(6.-7.) – Fremover-meldinger som skal gi råd om faglig utvikling 

 

 

 

 

 

Mvh 

Eskil Dahl Rotherud 

Rektor 
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Veienmarka  ungdomssskole 
Kommune: Ringerike Region: Ringerike/Midtfylket 

 

Adresse: Ringveien 103, 3517 Hønefoss 

 

Rektor: Frode Steinset 

Epost: frode.steinset@ringerike.kommune.no 

 

Kontaktperson: Trude Ødegaard 

 

Epost: trude.odegaard@ringerike.kommune.no 

 

 

Antall elever: 260 

 

 

Antall lærere: 29 

 

 

Kort beskrivelse av skolens status (vurderingskultur og vurderingspraksis): 

Skolen har innarbeidet rutiner for jevnlige vurderingssamtaler med alle elevene: 

 Alle lærerne har avsatt tid til elevsamtaler hver uke 

 Formaliserte samtaler med alle elevene 2 ganger årlig. I forkant av disse samtalene blir 

uttalelser fra faglærne sendt hjem, samt en oppfordring til å snakke om trivsel og evt. 

mobbing/plaging på skolen. 

 Utfordringer: 

o Skoen har ikke en enhetlig og gjennomarbeidet praksis for hvordan de jevnlige 

vurderingssamtalene gjennomføres og settes i system 

o Skolen har heller ikke en enhetlig og gjennomarbeidet praksis for hvordan 

faglærerrapportene som sendes hjem blir utformet 

o Skolen har ikke gode nok fagplaner med læringsmål og vurderingskriterier knyttet 

til hvert kompetansemål 

Skolens mål (vær veldig konkret og kortsiktig): 

 Utarbeide skriftlige rutiner for gjennomføring av de jevnlige elevsamtalene. Rutinene tas i 

bruk innen høstferien 2013. 

 Utarbeide skriftlige rutiner for hvordan faglærerrapportene som sendes hjem skal 

utformes. Rutinene tas i bruk til første foreldrekonferanse høsten 2013. 

 Gjennomgå og revidere skolens fagplaner med særlig vekt på å få til en god sammenheng 

mellom kompetansemål, læringsmål og vurderingskriterier. Ferdig våren 2014. 

 

Satsningsområde (på team- eller faggruppenivå): 

 Kriterier for læring i ulike fag eller grunnleggende ferdigheter. Elevene skal forstå hva de 

skal lære og hva som forventes av dem (Forskrift til Opplæringsloven §3-1) 

 

Veienmarka ungdomsskole 25.03.13 

Frode Steinset 

Rektor 

 
VEDLEGG 2 forts. 

Side 49 av 59



VFL skoleeiers plan                                               Ringerike og Midtfylket 2013-14 Side 39 

 

Hole ungdomsskole 
Kommune:  Hole Region: Ringerike/Midtfylket 

 

Adresse:  Viksveien 30,3530 Røyse 

 

Rektor: Eirin D. Mathiesen 

Epost: eirin.mathiesen@hole.kommune.no 

 

Kontaktperson: Eirin D.Mathiesen 

 

Epost: 

 

 

Antall elever: 240 

 

 

Antall lærere: 27 stk. 

 

 

Kort beskrivelse av skolens status (vurderingskultur og vurderingspraksis): 

 

Skolen scoret over middels på 1-5  i undersøkelsen og scoret lavere på pkt.6 som går på  

egenvurdering i system.  Vi har  jobbet med kriterier og delingskultur i flere år, men har ikke 

systematisk jobbet godt nok med egenvurdering. 

 

 

Skolens mål (vær veldig konkret og kortsiktig): 

 

 Skolen skal utarbeide et felles system der egenvurdering blir en naturlig del av 

vurderingspraksisen på 1) skolenivå 2) teamnivå og 3) klasse/fagnivå. 

 

 Det skal utarbeides varierte typer vurderingsformer, som deles med alle på Its learning. 

 

 Skolen skal skape en aktiv delingskultur  ved å bruke PU tid/team tid til å dele 

erfaringer. 

 

Mer langsiktig mål: 

Skolen ønsker at det blir en progressiv utvikling fra 8-10.trinn , slik at elevene får best mulig 

læringsutbytte av dette. 

 

 

Satsningsområde (på team- eller faggruppenivå): 

Egenvurdering  

 

 

 

 

 

 

 
VEDLEGG 2 forts. 
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Vik skole 
Kommune: Hole kommune Region: Ringerike/Midtfylket 

 

Adresse: Viksveien 27, 3530 Røyse 

 

Rektor: Merete I. Ludmann 

Epost: merete.ludmann@hole.kommune.no 

 

Kontaktperson: Merete I. Ludmann 

 

Epost: merete.ludmann@hole.kommune.no 

 

 

Antall elever: 229 

 

 

Antall lærere: 23 

 

 

Kort beskrivelse av skolens status (vurderingskultur og vurderingspraksis): 

Har jobbet mye med vurdering for læring, hele  kollegiet har vært i Edinburgh og sett og lært, 

har også hatt en foredragsholder derfra sammen med de andre skolene. Har på plass mye på 

egenrefleksjon og "framovermeldinger". Ønsker å få på plass enda mer på læringsmål og 

kriterier, selv om vi har jobbet mye med dette også. Litt ulik på teamene 1 – 4 og 5 – 7 trinn, 

men samme satsningsområder, og har sagt klart, slik gjør vi det på Vik. 

 

 

Skolens mål (vær veldig konkret og kortsiktig): 

Tilpasset opplæring for alle, vurdering for læring , godt læringsmiljø. 

 

 

Satsningsområde (på team- eller faggruppenivå): 

Som over, mye på vurdering for læring og klasseledelse, samt også bruke It's learning til 

vurdering for læring. 

 

Undersøkelsen er gjort, vil dere ha den med søyler, kan jeg ettersende denne. 
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BRUKERUNDERSØKELSE KOMMUNALE BARNEHAGER  
 
Arkivsaksnr.: 13/1442  Arkiv: A10 &32  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
17/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 08.05.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Brukerundersøkelse i de kommunale barnehagene tas til orientering. 
 
 
Beskrivelse av saken 
  
Ringerike kommunes kommunale barnehager gjennomførte i februar 2013 en felles 
brukerundersøkelse. Gjennom brukerundersøkelsen ønsker sektoren å øke kunnskapen om 
foreldrenes tilfredshet med barnehagetilbudet. Målet er økt kvalitet. 

Undersøkelsen var elektronisk, men det ble også levert ut papirutgaver. Undersøkelsen var 
laget av en arbeidsgruppe som bestod av styrere og administrasjonen. Flere av spørsmålene 
er hentet fra «Bedre kommune».  Svarprosenten ble 60 %.  Brukerundersøkelsen var 
oversatt til Arabisk, Polsk og Engelsk med hjelp av Læringssentret og interne medarbeidere i 
Oppvekst. 

Resultatene viser at foreldrene i høy grad opplever kvaliteten i de kommunale barnehagene 
som god. Nesten alle melder at barnet trives svært godt i barnehagen, foreldrene beskriver 
at de opplever at barna er trygge, har venner og har lyst til å dra i barnehagen. 

57 %  av foreldrene beskriver at de har valgt barnehagen fordi den ligger nærmest 
hjemmet, de resterende nevner blant annet grunner som nærhet til arbeidsplass, 
barnehagens omdømme, tidligere erfaringer og lignende . 

Resultatene viser at foreldrene opplever at barnet får tilbud om allsidige aktiviteter, har 
venner og læres å omgås andre barn og voksne. Tilbakemeldingene viser at foreldrene 
skårer vennskap over landsgjennomsnittet.  Foreldrene beskriver også at de opplever å bli 
møtt på en god måte og at de får nok informasjon til å oppleve trygghet. Foreldrene 
beskriver at de får best og nyttigst informasjon gjennom daglig kontakt og foreldresamtaler, 
og at opplever samarbeidet med barnehagen som godt.  

Mange er også fornøyde med det fysiske miljøet, men resultatene viser at foreldrene mener 
at det er grunn til forbedring innenfor dette området og da spesialet på støy og renhold.  

På spørsmål omkring foreldre og barns medvirkning, er mange fornøyde, men også på dette 
punktet er det forbedringsområder. I behandling av resultatene kan man stille spørsmål om 
spørsmålene omkring medvirkning har vært uklare og derfor er en feilkilde. 
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Undersøkelsen vil bli behandlet i barnehagenes SU i løpet av mai, dette for å legge til rette 
for dialog med brukerne som har besvart undersøkelsen. Resultatene skal benyttes i det 
videre arbeidet med å forbedre kvaliteten i barnehagene. 

Det er tenkt at denne undersøkelsen skal gjennomføres årlig slik at man kan sammenligne 
resultater og måle utvikling. Neste år er det et mål å øke svarprosenten fra 60 % til 80 %. 
Det jobbes målrettet med å øke scorene på de viktigste områdene, som er barns trivsel og 
utvikling. Det vil arbeides med forbedringstiltak både fra kommuneadministrasjonen og i 
virksomhetene fortløpende. 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen er opptatt av at de kommunale tjenestene er gode og at brukerne er tilfredse 
med tilbudene. At svarprosenten ble 60 % er rådmannen relativt fornøyd med, men 
svarprosenten er for lav til kunne trekke klare slutninger. 
 
At de som deltok uttrykker stor tilfredshet, det er rådmannen glad for.  
 
I tillegg til å øke deltakelsen, vil det drøftes at også de private barnehagene deltar i slike 
undersøkelser framtidig. 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 24.04.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
 
Saksbehandler: Marianne Mortensen og Geir Svingheim 
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BARNEHAGEOPPTAKET 2013 BEHOV FOR BARNEHAGEPLASSER 
 
Arkivsaksnr.: 13/938  Arkiv: A11 &60  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
18/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 08.05.2013 
/ Formannskapet 14.05.2013 
/ Kommunestyret 30.05.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Informasjon og status; barnehageopptaket tas til orientering. 
2. Det investeres i balansert ventilasjonsanlegg i Heggen barnehage. 
3. Planlegging og organisering av utvidelse av Heggen barnehage igangsettes. 
4. Kostnader som følge av at antall barn med rett til barnehageplass har økt, vil bli 

innarbeidet i revidert budsjett 2013. 
 
Sammendrag 
Barnehageloven §12a sier følgende: 
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om 
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med 
denne loven med forskrifter. 
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Kommunen skal ha 
minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket settes av kommunen.  
 
Hovedopptaket til barnehageplass i Ringerike er ikke avsluttet. Fremdeles er det totalt 28 
barn med rett til barnehageplass som ikke har fått noe tilbud(23.04.13). Fjorårets 
sammenlignbare tall var pr. 23.04.12:  85 barn, som ikke hadde fått noe tilbud. 
Etter iverksettelse av ulike detaljtiltak, ankeprosess med mer, har rådmannen beregnet et 
sluttbehov august 2013 for ca. 18 plasser. 
Ringerike kommune har plikt til å gi disse barna et barnehagetilbud fra 15. august i år jfr. 
Barnehageloven §12a. For å greie dette er en rekke tiltak vurdert, noe iverksatt. Det har i 
opptaksperioden vært et svært positivt og utstrakt samarbeid mellom de private og de 
kommunale barnehagen i Ringerike. Alle har i denne prosessen bidratt til at det skal legges 
til rette for barnehageplasser og for at omdømme til sektoren og kommunen generelt er 
god. Tiltakene som er gjennomført har redusert behovet for barnehageplasser som må 
opprettes fra 62 til 18 i perioden 02. – 23.04. 13. For å greie det gjenstående behovet for 
plasser er tiltaket om å benytte Heggen barnehage sine fasiliteter alternativet. Flere har 
påpekt at det er langt til Heggen barnehage. Den nye parsellen på riksvei 7 fra Heradsbygda 
mot Sokna har forkortet reisetiden fra Hønefoss, det tar i dag kun 12 minutter å kjøre 
strekning Hønefoss bru – Heggen barnehage. Foresatte i Heggen barnehage beskriver med 
kommentarer i brukerundersøkelsen at de er svært fornøyde med tilbudet som blir gitt; de 
ønsker utvidelse av tilbudet samt roser personalet for god pedagogisk kvalitet, godt 
samarbeid og informasjon. Heggen barnehage har opprettet god kontakt med lokalmiljøet 
og drar stor nytte av aktivitetsmulighetene i nærmiljøet. Dette positive engasjementet har 
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barnehagemyndigheten fått informasjon om både gjennom styrer i barnehagen, 
brukerundersøkelsen samt fra personer bosatt på Veme.  
 
For å kunne gjennomføre videre drift har det i Heggen barnehage oppstått utfordringer 
etter CO2 målinger denne våren, barnehagen kan ikke videreføres uten balansert 
ventilasjonsanlegg.     
 
Konklusjoner fra rapporten: 
CO2 – konsentrasjonene i Heggen barnehage ligger over normen på 1000 ppm. Maksimale  
konsentrasjoner har i korte perioder overskredet 2000 ppm og har i lengre perioder vært på  
1300 – 1800 ppm.  
 

For å oppnå tilfredsstillende CO2 – konsentrasjoner må ventilasjonsanlegg installeres  
 
På grunn av lufting med vinduer svinger temperaturene til under normen. Temperaturen  
kom helt ned til 15,5oC 30.januar kl.11.26.  
Dette viser at det er vanskelig å holde seg innenfor temperaturnormene ved lufting gjennom  
vindu vinterstid.  
Det må installeres ventilasjonsanlegg for å ha kontroll på trekk og temperaturer på tilført  
luft.  
 
Fuktigheten er ikke vurdert 
 
Beskrivelse av saken 
I Ringerike kommune ivaretas barnehagetilbudet av private barnehager(inklusive 
familiebarnehager) og kommunale barnehager. Den gode barnehagen skal fylle rollen som 
fleksibel velferdsordning, en god barndomsarena og det første frivillige trinnet i 
utdanningen. Overordnet mål for både private og kommunale barnehager er at det skal 
være høy og likeverdig kvalitet for å sikre at alle barn får en god start på livet. Barnehager er 
et av de velferdstilbud som skårer høyest når det gjelder brukertilfredshet(Direktoratet for 
forvaltning og IKT 2010, EPSI 2012). Brukerundersøkelsen i de kommunale barnehagene i  
Ringerike gjennomført vår 2012 viser at også brukerne i Ringerike er fornøyde med 
kvaliteten. Det kan også vises til brukerundersøkelser i de private barnehagene i Ringerike 
som viser tilsvarende gode resultater. 
 
Det arbeides for at barnehagetilbud skal oppleves som et tilgjengelig tilbud for alle. Det er 
Ringerike kommunes ansvar å fylle retten til barnehageplass og det vil i videre arbeid med 
barnehageprosjektet ta hensyn til brukerens behov og ønsker, tilflytting, barnas alder, og 
utbygging. Formålet er at det skal legges til rette for at alle barn og unge skal gis mulighet til 
å delta og utvikle seg i samfunnet uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosial situasjon. 
 
Noen av årsakene til økning i søkermassen i Ringerike, kan være at kontantstøtten til barn 
over 2 år ble avviklet fra august 2012. Alternativet for flere familier er nå barnehage. Dette 
er i tråd med Regjeringens intensjon. Videre ser vi fra 2011 at det har vært en økning på 
netto innflytting.  
 
Løsningsalternativer for at Ringerike kommune skal oppfylle retten til barnehageplass: 
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• De kommunale barnehagene tar inn det maksimale antallet barn de er godkjent for 
• Anmode private barnehager om det samme for barn med rett til plass 
• Opprettholde et godt samarbeidsforhold med de private eierne 
• Legge til rette for etablering av barnehager  
• Vurdere etablering av flere uteavdelinger 
• Opprette barnehagedrift i leide eller kommunale eide lokaler 
• Legge til rette for skyss til Heggen barnehage 

 
Følgende er vurdert: 

• Flere barnehageplasser innenfor eksisterende barnehager.  
Alle barnehagene, både private og kommunale har hatt et tett samarbeid om etablering 
av barnehageplasser siden januar 2013. To private aktører er i dialog med 
barnehagemyndigheten om godkjennelse av oppstart og/eller utvidelse av barnehager. 
Ringerike kommune har i tillegg holdt av 16 plasser til klagebehandling i kommunal 
klagenemnd. Uansett om det er klager som blir imøtekommet eller ikke gir dette 16 
plasser. Det er umulig å operere med eksakte tall siden det hele tiden skjer mindre 
endringer så lenge opptaket pågår, men uansett vil det være ca. 18 barn med rett til 
barnehageplass som ikke vil få retten sin oppfylt uten tiltak. 
 
• Anmode de private barnehager om å ta inn det maksimale antallet for barn med 

rett til plass. 
To familiebarnehager har økt sin kapasitet med til sammen 5 plasser. Se punkt over. 
 
• Opprette et godt samarbeid med de private eierne. 
Det er etablert et godt samarbeid med de private eierne gjennom møter med de private 
eierne samt at det gjennomføres regelmessige møter med lederne for både private og 
kommunale barnehager. 
 
 
• Vurdere etablering av flere uteavdelinger. 
Det er vurdert å opprette flere uteavdelinger, men er forkastet da uteavdelingen er 
avhengig av å ha en base med visse fasiliteter. Det er gjennomført møte med blant 
annet Tyristubben Idrettsforening for å tenke langsiktig i forhold til barnehage og 
utvidelse av plasser hvis det gjennomføres bygging av fotballhall med fasiliteter som 
grupperom, toalett, garderobe og lignende. 
 
• Opprette barnehagedrift i leide eller kommunale eide lokaler 
Det har vært drøftet muligheter i samarbeid med Teknisk sektor. Blant annet er 
tannlegekontorer på Hallingby drøftet .Det har også vært drøftet muligheter og 
utfordringer med private aktører som har vist interesse og/eller har blitt kontaktet av 
barnehagemyndigheten. 
 
• Legge til rette for skyss til Heggen barnehage 
Barnehagemyndigheten har vært i kontakt med Hønefoss Taxi, Team taxi og Nettbuss. 
Nettbuss kan utføre tjenesten, men ønsker ikke ansvar for sikkerhetsutstyr.  
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Forholdet til overordnede planer 
Kommuneplanen 2007-2019; visjon: ”Ringerike et bedre sted å være” 
Gjennom samspill mellom private og offentlige aktører skal Ringerike videreutvikles som et 
levende og attraktiv bo - og næringskommune med stort mangfold positiv identitet. 
 
Hovedmål 3.1: opprette gode basistjenester 
Kommunen skal ha hensiktmessige tilbud innen skole, barnehage, helse og omsorg 
 
Folkehelsemeldingen 2013-2013: 
Visjon 1: Ringerike – Best for barn 
Barnehager av høy kvalitet har helsefremmende effekter hos barn, og er et sentralt 
virkemiddel for å forebygge sosial ulikhet i helse. Barn som går i barnehage får bedre sosiale 
evner og utvikler bedre adferd 
 
Juridiske forhold  
Utdrag fra Barnehageloven: 
 §8 Kommunens ansvar 
Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er 
bosatt i kommunen, jfr. §12. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold 
og behov 
 
§12 Samordnet opptaksprosess i kommunen 
Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptaket av barn. Kommunen 
skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det skal ta hensyn til barnehagens 
mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. 
 
§12a Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om 
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med 
denne loven med forskrifter. 
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Kommunen skal ha 
minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket settes av kommunen.  
 
§14Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Kommunen skal yte 
tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikke kommunale barnehager i kommunen. 
 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Kommunestyre vedtok i møte 31.05.12 

1. Informasjonen og status; barnehageopptaket 2012, tas til orientering. 
2. Gjennomføring av vedtatt salg av Heggen skole utsettes. 
3. Det etableres en midlertidig kommunal barnehage i lokalene etter Heggen skole.  
4. Planlegging og organisering av nødvendige tiltak i forhold til ny barnehage ved 

Heggen kan igangsettes.  
5. Rådmannen gis anledning til å inngå avtaler med eksisterende private og 

kommunale barnehager om utnytting av restkapasitet 
6. Kostnader som følger av at antall barn med rett til barnehageplass har økt, vil bli 

innarbeidet i revidert budsjett 2012 i juni. 
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7. Hovedkomiteen (HOK) gis en tidlig oversikt over behovet for neste år, senest 
innen utgangen av oktober 2012. 

 
 
 

 
Økonomiske forhold 
En investering på 800 tusen kroner er nødvendig for at Heggen kan videreføres og tas i bruk 
som to avdelingsbarnehage. Utgiftene vil være til balansert ventilasjonsanlegg samt 
inventar og utstyr.  
Drift av ny avdeling avhenger av hvor mange barn som takker ja til tilbudet. Nye 
barnehageplasser som opprettes ved eksisterende barnehage for å løse utfordringen med 
barnehageplasser, utgjør ca 1,9 millioner i 2013 og 4,6 millioner i 2014. 
Det er ikke avsatt midler til disse kostnadene i budsjettet. Planlegging og organisering må 
igangsettes umiddelbart slik at tilbudet r operativt august 2013. Et vedtak om igangsetting 
medfører behov for økning av budsjettet for barnehager i 2013 og 2014.Sansynligvis er 
dette varige kostnadsnivå i årene framover, uansett om det er kommunale eller private 
drivere av plassene. 
 
  
Rådmannens vurdering 
Rådmannen er opptatt av at alle innbyggere i Ringerike skal få oppfylt sine rettigheter. 
Barnehageplass til de som har søkt er en basisfunksjon som må oppfylles. Dette er også 
viktig sett i lys av uttrykke politiske ønsker om vekst og omdømme.  
 
Rådmannen anbefaler at det investeres i balansert ventilasjonsanlegg samt at det 
iverksettes en ny avdeling i Heggen barnehage for å legge til rette for barnehageplasser.  
Tiden fram til 15. august er ikke lang, det vurderes derfor som viktig at det fattes et vedtak 
som gjør det mulig for Ringerike kommune å oppfylle retten til barnehageplass for de som 
ennå ikke har fått omsøkt plass. Finansiering av dette tiltaket vil måtte innarbeides ved en 
helhetlig behandling av revidert budsjett 2013. Det skjer i formannskapet i juni. Det er 
ingen indikasjoner på at det skal oppstå en situasjon med overkapasitet på 
barnehageplasser. 
Barnehageplanen vil i løpet av høsten 2013 komme med forslag om løsningsforslag på 
lengre sikt. I investeringsplanen 2013-2016 foreslås det avsatt 1 millioner kroner i 2014 og 
40 millioner i 2014 til en sentrumsbarnehage. 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 23.04.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
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Saksbehandler: Marianne Mortensen 
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