Ringerike kommune
MØTEINNKALLING
Utvalg:
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur
Møtested:
Formannskapssalen
Møtedato: 06.05.2015
Tid:
kl. 16:00
Formannskapssalen er reservert til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap, H, V og Krf).
TEMAMØTE:
Pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) i Ringerike.
Ann Kristin Kvamsvaag orienterer om PPT sine oppgaver, status, muligheter
og utfordringer.
Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg) eller e-post
sek@ringerike.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider.
Vedlegg merket med (*) og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider.
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Sak 16/15
NOU 2015:2, Å høre til - virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø
Arkivsaksnr.: 15/3883

Saksnr.: Utvalg
16/15
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur

Arkiv: B08

Møtedato
06.05.2015

Forslag til vedtak:
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur vil utarbeide og avgi høringsuttalelse i til
Djupedalsutvalget sin utredning i møtet 10.06.15.

Beskrivelse av saken
Et eget utvalgt ble oppnevnt 9. august 2013 for å vurdere de samlede virkemidlene for å
skape et godt psykososialt skolemiljø, motvirke og håndtere mobbing og andre uønskede
hendelser i skolen. Utvalget ble ledet av Øystein Djupedal og betegnes ofte
Djupedalsutvalget. Utvalgets utredning er nå ute på høring med høringsfrist 22.06.15.
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK), vil få en utdypende muntlig orientering om
denne utredningen i sitt møte 05.05.15.
En eventuell høringsuttalelse kan behandles i HOK´s møte 10.06.15.
Et godt psykososialt skolemiljø er avgjørende for både læring ot utvikling av det hele
menneske. Høringsbrev og utvalgets utredning følger vedlagt.

Juridiske forhold
Opplæringsloven § 9a-1 sier:
Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt
miljø som fremjar helse, trivsel og læring.
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Rådmannens vurdering
Rådmannen anbefaler politikerne i Ringerike å avgi uttalelse i denne saken.

Vedlegg
 Høringsbrev
 Djupedalsutvalgets utredning
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, 22.04.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Tore Isaksen
saksbehandler: Geir Svingheim
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Tilstandsrapport grunnskolen 2014
Arkivsaksnr.: 15/4023

Saksnr.:
17/15
/
/

Utvalg
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Arkiv:

Møtedato
06.05.2015

Forslag til vedtak:
Tilstandsrapporten for grunnskolen 2014 tas til etterretning.

Sammendrag
Tilstandsrapporten for grunnskolen omhandler læringsresultater, læringsmiljø,
gjennomføring, spesialundervisning og voksenopplæring i Ringerike kommune for
kalenderåret 2014.
Den viser i hovedsak resultater på og over gjennomsnittet for fylket og landet for
læringsmiljøet i skolene. Det samsvarer godt med at det de siste årene vært fokusert på
læringsmiljøet i skolene med tema som klasseledelse, relasjoner og arbeid mot krenkende
handlinger som mobbing.
De faglige resultatene for 2014 viser resultater på og under gjennomsnittet for fylket og
landet. Dette er litt svakere enn resultatene forrige års rapport viste. Avviket mellom
landssnitt og lokale resultater er størst på nasjonale prøver på 5.trinn og grunnskolepoeng for
det kullet som gikk ut av grunnskolen i 2014.
Skolene vil de neste årene fortsatt ha fokus på elevenes læringsresultater med en målsetting
om at resultatene på nasjonale prøver og grunnskolepoeng for avgangselevene ligger på nivå
med fylket og landet.

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.
Data fra Utdanningsdirektoratet (skoleporten.no) benyttes hovedsakelig som grunnlag for
framstillingen. Andre datakilder som er benyttet er Grunnskolens Informasjonssystem (GSI)
og KOSTRA, den nasjonale elevundersøkelsen og Buskerud fylkeskommune sin
tilstandsrapport.
Elever og undervisningspersonale
Tilstandsrapporten viser at elevtallet i kommunen har hatt en svak nedgang de siste årene. På
de sentrale byskolene øker elevtallet, mens det går ned på bygdeskolene. Stranden skole ble
lagt ned 01.08.14, og elevene ble overført til Tyristrand skole.
Antall årsverk for undervisningspersonale og lærertettheten har gått ned siste året for å
tilpasse sektoren de gitte rammene.
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Læringsmiljø
Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen. Områdene som
kartlegges er: Støtte fra lærer, vurdering for læring, læringskultur, mestring og mobbing på
skolen. For Ringerike er resultatene på linje med eller over fylkes- og landsgjennomsnittet.
Arbeidet for å skape et godt læringsmiljø pågår kontinuerlig og gir resultater.
Læringsresultater
På barnetrinnet presenterer rapporten nasjonale prøver for 5. trinn. De siste årene har elevene
prestert nokså likt med landsgjennomsnittet, men i 2014 var resultatene i Ringerike noe
svakere enn landsgjennomsnittet. Resultatene følges opp over tid, og det fokuseres på de
grunnleggende ferdighetene i lesing og skriving både på barne- og ungdomstrinnet.
På ungdomstrinnet er resultatene på de nasjonale prøvene nokså likt med landet for øvrig.
Det vurderes som positivt at det er færre elever på laveste mestringsnivå i regning Ringerike
enn både i Buskerud fylke og i landet for øvrig. I lesing og engelsk skiller ikke eleven i
Ringerike seg fra verken Buskerud eller landet for øvrig. Men når det gjelder
eksamenskarakterer og grunnskolepoeng er de gjennomsnittlige prestasjonene i Ringerike i
2014 var under landsgjennomsnittet. Særlig dette siste følges opp av ungdomsskolene.
Dette innebærer at satsing på de grunnleggende ferdighetene og læringsresultatene må være
et hovedmål for skolene de neste to årene. Det må satses på både kompetanseutvikling og på
videreutdanning av lærere. I tillegg vil skolene følges tett opp de disse områdene.
Gjennomføring
Høsten 2013 begynte 97,7 % av ungdomsskoleelevene ved en av fylkets videregående skoler.
Når det gjelder gjennomføringen i videregående er ikke Fylkeskommunens mål nådd, og vår
region har utfordringer. Mange tiltak er satt i verk i for å øke gjennomføringen og kommune
og fylkeskommune samarbeider om dette og målet er en gjennomføring på 75 % i løpet av to
år.
Spesialundervisning
Rapporten viser en ny tendens, nemlig at færre elever i landet får spesialundervisning.
Ringerike hadde en markert økning i 2010 og 2011 og lå i flere år godt over
landsgjennomsnittet. Det er jobbet lokalt med flere tiltak for å redusere andelen av elever
som mottar spesialundervisning. De to siste årene har tallet blitt redusert og ligger nå bare 0,7
% over landsgjennomsnittet.
Voksenopplæring
Læringssenteret for voksne flyttet ved årsskiftet inn i nye lokaler i Hønefoss arena.
Læringssenteret tilbyr blant annet grunnskoleopplæring på to nivåer. Alle deltakerne på
denne opplæringen er minoritetsspråklige. 55 % av deltakerne i introduksjonsprogrammet
gikk i 2014 over i utdanning eller arbeid etter avslutta program. Dette er på linje med de
nasjonale målene, godt over landsgjennomsnittet og en forbedring fra 2013.

Forholdet til overordnede planer
Målene i tilstandsrapporten er hentet fra Ringerike kommunen sin
handlingsplan for grunnskolen 2013-2015, kommunen sitt handlingsprogram 2015-2018 og
folkehelsemeldingen.
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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 ble behandlet er K-sak 13/14.

Rådmannens vurdering
Det har vært mye og bred innsats for elevens psykososiale læringsmiljø de siste årene. Trolig
er det denne samlede innsatsen som har ført til et bedre resultat. Det systematiske arbeidet for
et godt læringsmiljø må likevel fortsette i årene som kommer.
De neste årene må en i tillegg ha sterkere fokus på læringsresultater. Det må jobbes for å
forbedre både de grunnleggende ferdighetene og avgangselevenes sluttresultater. Resultatene
har ligget nær landssnittet, men er noe lavere enn dette i 2014. Det er og ujevne resultater fra
skole til skole. Det må derfor jobbes systematisk med kompetanseutvikling hos personalet
samt at elevenes resultater, og positive forventninger til disse, må etterspørres i det daglige
arbeidet i skolene.

Vedlegg
*Tilstandsrapport for grunnskolen 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, 28.04.2015
Tore Isaksen
Rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandlere: Geir Svingheim og Magnar Ågotnes
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Etter liste

Deres ref

Vår ref

Dato

15/1647-

19.03.2015

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.
Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for
et trygt psykososialt skolemiljø.
Utvalget om virkemidler for et godt skolemiljø leverte sin utredning, NOU 2015:2 Å høre til.
Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø, til kunnskapsministeren 18. mars 2015.
Innstillingen ligger tilgjengelig på https://www.regjeringen.no/nb/dokument/hoeyringar/
Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om å organisere sine høringsuttalelser i tråd
med utvalgets samlede liste over tiltak i kapittel 1.4, med henvisning til kapittel, og at andre
kommentarer kommer til slutt.
Høringsinstansene bes vurdere behovet for å videresende høringen til underliggende
etater/virksomheter, medlemsorganisasjoner o.l. Alle som ønsker det er velkomne til å sende
inn høringsuttalelse. Det anmodes om at kommunene koordinerer eventuelle innspill fra sine
kommunale skoler i en felles høringsuttalelse.
Høringsfrist er 22.06.2015. Av hensyn til videre framdrift i saken ber vi om at høringsfristen
overholdes. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
http://www.kd.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90*
Org no.
872 417 842

Opplæringsavdelingen

Saksbehandler
Maren Hegna
91538861

inn høringssvar» på https://www.regjeringen.no/id2401139/ . Høringsuttalelser er offentlige
etter offentleglova og blir publisert.

Vennlig hilsen
Johan Raaum
ekspedisjonssjef
Kari Brustad
avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Høringsinstanser
Abelia
Akademikerne
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen
Atferdssenteret
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir)
Barneombudet
Barnevakten
Blindeforbundet
Datatilsynet
Departementene
Det juridiske fakultet Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet Universitetet i Tromsø
Det Utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo
Dysleksiforbundet
Døveforbundet
Elevorganisasjonen
Fagforbundet
Fafo
Fellesorganisasjonen (FO)
Forandringsfabrikken
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Foreningen mobbing i skolen
Forskningsrådet
Forum for Friskoler
Friskolenes Kontaktforum
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Godkjente Norske Utenlandsskolers Forening (GNUF)
Helsedirektoratet
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)
Hovedorganisasjonen Virke
Hørselshemmedes landsforbund (HLF)
Humanistisk forbund
HL-senteret
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
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Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
ISAAC Norge (International Society for Augmentative and Alternative
Communication)
Kommunene
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Kristne Friskolers Forbund (KFF)
Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH)
Lions Norge
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Lykkelige barn – Nettverk for foreldre med høyt begavede barn
Lærernes Yrkesforbund (LY)
Mental helse ungdom
MOT
Multikultuelt Initiativ- og Ressursnettverk (MIR)
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt senter for læringsmiljø og adferdssenter
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Norges Handicapforbund
Norges Juristforbund
Norges sykepleierforbund
Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk innvandrerforum
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), HiOA
Norsk Lektorlag
Norsk Montessoriforbund
Norsk Skolelederforbund
Norsk Studentorganisasjon
Norske Fag og Friskolers Forbund (NFFL)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Odin-stiftelsen
Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD)
Private grunnskoler
Private videregående skoler
Redd Barna
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Riksarkivet
Riksrevisjonen
Røde Kors
Rådgiverforum Norge
Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF)
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)
Sametinget
Senter for etnisk diskriminering
Senter for IKT i utdanningen
Senter for kunnskap og likestilling (KUN)
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Sivilombudsmannen
Skolenes landsforbund
Spekter
Språkrådet
Skeiv ungdom
Statens råd for funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statlige grunn- og videregående skoler
Sex og politikk
Stiftelsen Barnas rettigheter
Stopp Mobbingen
Sysselmannen på Svalbard
Unge funksjonshemmede
UNICEF
Unio
Universiteter/høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Voksne for barn
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
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SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/4023-1

Arkiv:

Tilstandsrapport grunnskolen 2014
Forslag til vedtak:
Tilstandsrapporten for grunnskolen 2014 tas til etterretning.

Sammendrag
Tilstandsrapporten for grunnskolen omhandler læringsresultater, læringsmiljø,
gjennomføring, spesialundervisning og voksenopplæring i Ringerike kommune for
kalenderåret 2014.
Den viser i hovedsak resultater på og over gjennomsnittet for fylket og landet for
læringsmiljøet i skolene. Det samsvarer godt med at det de siste årene vært fokusert på
læringsmiljøet i skolene med tema som klasseledelse, relasjoner og arbeid mot krenkende
handlinger som mobbing.
De faglige resultatene for 2014 viser resultater på og under gjennomsnittet for fylket og
landet. Dette er litt svakere enn resultatene forrige års rapport viste. Avviket mellom
landssnitt og lokale resultater er størst på nasjonale prøver på 5.trinn og grunnskolepoeng
for det kullet som gikk ut av grunnskolen i 2014.
Skolene vil de neste årene fortsatt ha fokus på elevenes læringsresultater med en målsetting
om at resultatene på nasjonale prøver og grunnskolepoeng for avgangselevene ligger på nivå
med fylket og landet.

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.
Data fra Utdanningsdirektoratet (skoleporten.no) benyttes hovedsakelig som grunnlag for
framstillingen. Andre datakilder som er benyttet er Grunnskolens Informasjonssystem (GSI)
og KOSTRA, den nasjonale elevundersøkelsen og Buskerud fylkeskommune sin
tilstandsrapport.
Elever og undervisningspersonale
Tilstandsrapporten viser at elevtallet i kommunen har hatt en svak nedgang de siste årene.
På de sentrale byskolene øker elevtallet, mens det går ned på bygdeskolene. Stranden skole
ble lagt ned 01.08.14, og elevene ble overført til Tyristrand skole.

Antall årsverk for undervisningspersonale og lærertettheten har gått ned siste året for å
tilpasse sektoren de gitte rammene.
Læringsmiljø
Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen. Områdene som
kartlegges er: Støtte fra lærer, vurdering for læring, læringskultur, mestring og mobbing på
skolen. For Ringerike er resultatene på linje med eller over fylkes- og landsgjennomsnittet.
Arbeidet for å skape et godt læringsmiljø pågår kontinuerlig og gir resultater.
Læringsresultater
På barnetrinnet presenterer rapporten nasjonale prøver for 5. trinn. De siste årene har
elevene prestert nokså likt med landsgjennomsnittet, men i 2014 var resultatene i Ringerike
noe svakere enn landsgjennomsnittet. Resultatene følges opp over tid, og det fokuseres på de
grunnleggende ferdighetene i lesing og skriving både på barne- og ungdomstrinnet.
På ungdomstrinnet er resultatene på de nasjonale prøvene nokså likt med landet for øvrig.
Det vurderes som positivt at det er færre elever på laveste mestringsnivå i regning Ringerike
enn både i Buskerud fylke og i landet for øvrig. I lesing og engelsk skiller ikke eleven i
Ringerike seg fra verken Buskerud eller landet for øvrig. Men når det gjelder
eksamenskarakterer og grunnskolepoeng er de gjennomsnittlige prestasjonene i Ringerike i
2014 var under landsgjennomsnittet. Særlig dette siste følges opp av ungdomsskolene.
Dette innebærer at satsing på de grunnleggende ferdighetene og læringsresultatene må være
et hovedmål for skolene de neste to årene. Det må satses på både kompetanseutvikling og på
videreutdanning av lærere. I tillegg vil skolene følges tett opp de disse områdene.
Gjennomføring
Høsten 2013 begynte 97,7 % av ungdomsskoleelevene ved en av fylkets videregående
skoler. Når det gjelder gjennomføringen i videregående er ikke Fylkeskommunens mål nådd,
og vår region har utfordringer. Mange tiltak er satt i verk i for å øke gjennomføringen og
kommune og fylkeskommune samarbeider om dette og målet er en gjennomføring på 75 % i
løpet av to år.
Spesialundervisning
Rapporten viser en ny tendens, nemlig at færre elever i landet får spesialundervisning.
Ringerike hadde en markert økning i 2010 og 2011 og lå i flere år godt over
landsgjennomsnittet. Det er jobbet lokalt med flere tiltak for å redusere andelen av elever
som mottar spesialundervisning. De to siste årene har tallet blitt redusert og ligger nå bare
0,7 % over landsgjennomsnittet.
Voksenopplæring
Læringssenteret for voksne flyttet ved årsskiftet inn i nye lokaler i Hønefoss arena.
Læringssenteret tilbyr blant annet grunnskoleopplæring på to nivåer. Alle deltakerne på
denne opplæringen er minoritetsspråklige. 55 % av deltakerne i introduksjonsprogrammet
gikk i 2014 over i utdanning eller arbeid etter avslutta program. Dette er på linje med de
nasjonale målene, godt over landsgjennomsnittet og en forbedring fra 2013.

Forholdet til overordnede planer
Målene i tilstandsrapporten er hentet fra Ringerike kommunen sin

handlingsplan for grunnskolen 2013-2015, kommunen sitt handlingsprogram 2015-2018 og
folkehelsemeldingen.

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 ble behandlet er K-sak 13/14.

Rådmannens vurdering
Det har vært mye og bred innsats for elevens psykososiale læringsmiljø de siste årene.
Trolig er det denne samlede innsatsen som har ført til et bedre resultat. Det systematiske
arbeidet for et godt læringsmiljø må likevel fortsette i årene som kommer.
De neste årene må en i tillegg ha sterkere fokus på læringsresultater. Det må jobbes for å
forbedre både de grunnleggende ferdighetene og avgangselevenes sluttresultater.
Resultatene har ligget nær landssnittet, men er noe lavere enn dette i 2014. Det er og ujevne
resultater fra skole til skole. Det må derfor jobbes systematisk med kompetanseutvikling hos
personalet samt at elevenes resultater, og positive forventninger til disse, må etterspørres i
det daglige arbeidet i skolene.

Vedlegg
*Tilstandsrapport for grunnskolen 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, 28.04.2015
Tore Isaksen
Rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandlere: Geir Svingheim og Magnar Ågotnes
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Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen i Ringerike omhandler året 2014. Den
inneholder temaene læringsresultater, læringsmiljø, gjennomføring, og spesialundervisning og
voksenopplæring. Alle resultater er fra kalenderåret 2014.
Denne årlige rapporten er hjemlet i Opplæringsloven (jf. opplæringsloven § 13-10). Den er del av det
nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Rapporten bygger i hovedsak på data fra «Skoleporten». Det 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.
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1. Sammendrag
Ringerike kommune legger fram tilstandsrapport om læringsresultater, gjennomføring, læringsmiljø og
spesialundervisning i grunnskolen. Tilstandsrapporten baserer seg på skolestatistikk og årlige nasjonale
prøver og undersøkelser i 2014.
Elever og undervisningspersonale
Tilstandsrapporten viser at elevtallet i kommunen har hatt en svak nedgang de siste årene. På de
sentrale byskolene øker elevtallet, mens det går ned på bygdeskolene. Stranden skole ble lagt ned
01.08.14, og elevene ble overført til Tyristrand skole.
Antall årsverk for undervisningspersonale og lærertettheten har gått ned siste året for å tilpasse sektoren
de gitte rammene.
Læringsmiljø
Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen. Områdene som kartlegges er:
Støtte fra lærer, vurdering for læring, læringskultur, mestring og mobbing på skolen. For Ringerike er
resultatene på linje med eller over fylkes- og landsgjennomsnittet. Arbeidet for å skape et godt
læringsmiljø pågår kontinuerlig og gir resultater.
Læringsresultater
På barnetrinnet presenterer rapporten nasjonale prøver for 5. trinn. De siste årene har elevene prestert
nokså likt med landsgjennomsnittet, men i 2014 var resultatene i Ringerike noe svakere enn
landsgjennomsnittet. Resultatene følges opp over tid, og det fokuseres på de grunnleggende ferdighetene
i lesing og skriving i kompetanseutviklingen framover både på barne- og ungdomstrinnet.
På ungdomstrinnet er resultatene på de nasjonale prøvene nokså likt med landet for øvrig. Det vurderes
som positivt at det er færre elever på laveste mestringsnivå i regning Ringerike enn både i Buskerud
fylke og i landet for øvrig. I lesing og engelsk skiller ikke eleven i Ringerike seg fra verken Buskerud eller
landet for øvrig. Eksamenskarakterene og grunnskolepoengene avgangselevene oppnådde i 2014 var litt
under landsgjennomsnittet. Særlig dette siste følges opp av ungdomsskolene.
Gjennomføring
Høsten 2013 begynte 97,7 % av ungdomsskoleelevene ved en av fylkets videregående skoler. Når det
gjelder gjennomføringen i videregående er Fylkeskommunens mål ikke nådd, og vår region har
utfordringer. Mange tiltak er satt i verk i for å øke gjennomføringen og kommune og fylkeskommune
samarbeider om dette og målet er en gjennomføring på 75 % i løpet av to år.
Spesialundervisning
Rapporten viser en ny tendens, nemlig at færre elever i landet får spesialundervisning. Ringerike hadde
en markert økning i 2010 og 2011 og lå i flere år godt over landsgjennomsnittet. Det er jobbet lokalt med
flere tiltak for å redusere andelen av elever som mottar spesialundervisning. De to siste årene har tallet
blitt redusert og ligger nå bare 0,7 % over landsgjennomsnittet.
Voksenopplæring
Læringssenteret for voksne flyttet ved årsskiftet inn i nye lokaler i Sjongslunden. Det tilbyr bl.a.
grunnskoleopplæring på to nivåer. Alle deltakerne på denne opplæringen er minoritetsspråklige. 55 % av
deltakerne i introduksjonsprogrammet gikk i 2014 over i utdanning eller arbeid etter avslutta program.
Dette er på linje med de nasjonale målene, godt over landsgjennomsnittet og en forbedring fra 2013.
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2. Elever og undervisningspersonale
2.1.

Antall elever og lærerårsverk

Antall elever
Den første tabellen nedenfor opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober
det aktuelle skoleåret og sum årsverk for undervisningspersonalet.
Summen inkluderer beregnede årsverk til undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning.
Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet
og 656 timer på ungdomstrinnet.
Den andre tabellen viser elevtallsutviklingen ved de ulike skolene de siste 5 årene.

Elevtall og årsverk

Indikator og nøkkeltall

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Tallet på elever

3 201

3 183

3 165

3 143

3 142

Årsverk for undervisningspersonale

290,1

293,6

292,1

296,2

271,4

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

3 201

3 183

3 165

3 143

3 142

Eikli skole

183

182

192

195

198

Hallingby skole

316

305

293

290

288

Haugsbygd ungdomsskole

213

212

224

219

215

Helgerud skole

233

225

236

225

219

Hov ungdomsskule

235

214

237

240

238

Hønefoss skole

227

236

225

230

242

Kirkeskolen

80

92

90

84

91

Nes skole

45

44

43

41

34

196

185

165

151

141

57

51

56

49

Tyristrand skole

326

322

317

316

362

Ullerål skole

241

266

262

280

301

Vang skole

302

293

289

294

289

66

58

55

48

49

Veien skole

176

192

214

215

215

Veienmarka ungdomsskole

286

288

252

253

254

19

18

15

13

6

Indikator og nøkkeltall
Ringerike kommune

Sokna skole
Stranden skole (nedlagt 01.08.14)

Vegård skole

Åsbygda skole
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Vurdering
Tabellene viser elevtallsutviklingen ved skolene i Ringerike siste 5-årsperiode. Perioden sett under ett
viser en svak nedgang på 1,8 %. Tyristrand overtok sist høst elevene fra Stranden skole da skolen ble
lagt ned. Tendensen er ellers at byskolene Ullerål, Eikli og Hønefoss har hatt vekst, mens bygdeskolene
generelt har hatt en nedgang i elevtallet.
Den første tabellen viser og at årsverk for undervisningspersonale har gått merkbart ned siste året.
Høsten 2014 var det 25 færre lærerårsverk i Ringeriksskolen enn i 2013 i følge innrapporterte tall.
Årsaken til dette er reduserte økonomiske rammer for skolene våren 2014. Skolene måtte i hovedsak ta
denne reduksjonen på de 5 siste månedene av året for å klare å tilpsse seg de nye rammene. Det ligger
ikke an til å bli tilsvarende store reduksjoner fra høsten 2015.

2.2.

Lærertetthet

Tabellene viser gjennomsnittlig lærertetthet i skolene. Den beregnes med utgangspunkt i forholdet
mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om den gjennomsnittlige størrelsen på
undervisningsgruppen. Tallene inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som
tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter.

Lærertetthet geografisk
Periode 2014-2015
Indikator og nøkkeltall

Ringerike
kommune

Kommunegruppe 13

Buskerud fylke

Nasjonalt

Lærertetthet 1.-7. trinn

13,9

14,2

14,0

13,4

Lærertetthet 8.-10. trinn

15,0

14,9

14,8

14,3

Lærertetthet fordelt på periode
Indikator og nøkkeltall

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Lærertetthet 1.-7. trinn

13,4

12,9

12,8

13,1

13,9

Lærertetthet 8.-10. trinn

14,4

14,2

14,9

13,9

15,0

Vurdering
Tabellen viser at lærertettheten i Ringerike kommune skolåeret 2014-15 er redusert. Den
gjennomsnittlige undervisningsgruppen i Ringerike har blitt større og på ungdomsstrinnet er den nå for
første gang større enn gjennomsnittet på fylkes- og landsplan. På barnetrinnet er den større enn på
landsplan, men omtrent likt med fylket for øvrig. Barnetrinnet har en noe høyere lærertettheten enn
ungdomstrinnet.
Denne utviklingen har sammenheng med at antall årsverk er redusert, mens elevtallet er noenlunde
stabilt. En kan og merke seg at timer til spesialundervisning inngår i tallene.
Det vil trolig ikke bli tilsvarende store endringer neste skoleår.
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3. Læringsmiljø
Om Læringsmiljø
Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å
gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn. Undersøkelsen ble endret høsten 2013,
derfor er det bare med data fra de to siste årene. Et utvalg av spørsmålene i elevundersøkelsen er satt
sammen til indekser:

Støtte fra lærer

Vurdering for læring

Læringskultur

Mestring

Elevdemokrati og medvirkning

Mobbing på skolen

Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)

3.1.

Støtte fra lærer

Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. Skala: 1-5. Høy verdi betyr
positivt resultat.
Støtte fra lærerne Trinn 7
Indikator og nøkkeltall

2013-14

2014-15

Ringerike kommune

4,5

4,5

Buskerud fylke

4,4

4,5

Nasjonalt

4,3

4,4

2013-14

2014-15

Ringerike kommune

4,0

4,0

Buskerud fylke

4,0

4,0

Nasjonalt

3,9

4,0

Støtte fra lærerne Trinn 10
Indikator og nøkkeltall

Vurdering
Tallene viser at elevenes trivsel med og opplevelse av støtte fra lærerne er stabil og god. Skolene har de
siste årene hatt et utvidet fokus på læringsmiljøet ut fra Ringerike kommune sin «Handlingsplan for
grunnskolen».
Elevene viser større trivsel med lærerne på barnetrinnet enn på ungdomstrinnet, noe som også er tilfellet
over hele landet.
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3.2.

Vurdering for læring

Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring, egenvurdering, mål
og kriterium, framovermeldinger og tilbakemeldinger. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.
Vurdering for læring Trinn 7
Indikator og nøkkeltall

2013-14

2014-15

Ringerike kommune

4,1

4,1

Buskerud fylke

3,9

4,0

Nasjonalt

3,8

4,0

2013-14

2014-15

Ringerike kommune

3,3

3,3

Buskerud fylke

3,3

3,3

Nasjonalt

3,2

3,2

Vurdering for læring Trinn 10
Indikator og nøkkeltall

Vurdering
Tabellene viser at elevene i Ringerike opplever at vurderingsarbeidet i skolene er en god støtte for
læringen, særlig på barnetrinnet. Elevene i Ringerike scorer litt høyere enn landssnittet.
I prosjektet vurdering for læring skoleåret 2014-15 jobbet skolene med elevmedvikrning, bakover- og
framovermedlinger og mål og kriterium for god læring.

3.3.

Læringskultur

Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å gjøre
feil i læringsarbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.
Læringskultur 7. trinn
Indikator og nøkkeltall

2013-14

2014-15

Ringerike kommune

3,9

4,1

Buskerud fylke

3,8

4,1

Nasjonalt

3,8

4,1

2013-14

2014-15

Ringerike kommune

3,4

3,8

Buskerud fylke

3,5

3,8

Nasjonalt

3,4

3,7

Læringskultur 10. trinn
Indikator og nøkkeltall
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Vurdering
Resultatene på denne indeksen viser at elevene opplever skolearbeidet som viktig, og noe viktigere på
ungdomstrinnet enn på barnetrinnet. Resultatene fra Ringerike samsvarer godt med de nasjonale tallene.

3.4.

Mestring

Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på
skolen.Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.
Lokale mål:
Alle elever skal oppleve mestring hver dag

Mestring 7.trinn
Indikator og nøkkeltall

2013-14

2014-15

Ringerike kommune

4,1

4,1

Buskerud fylke

4,1

4,1

Nasjonalt

4,0

4,1

2013-14

2014-15

Ringerike kommune

4,0

4,0

Buskerud fylke

4,0

4,0

Nasjonalt

3,9

4,0

Mestring 10.trinn
Indikator og nøkkeltall

Vurdering
På variabelen mestring viser elevene i Ringerike svar omtrent som gjennomsnittet for Buskerud og
landet. «Alle skal oppleve mestring hver dag» er et mål for elevene i grunnskolen i Ringerike.
Tallene er gennomgående stabile og høye med score på rundt 4 på en skala fra 1-5.
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3.5.

Elevdemokrati og medvirkning

Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli
være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt
resultat.
Lokale mål:
Et velfungerende elevdemokrati er viktig både av hensyn til forståelse og trivsel, men også som et
læringsperspektiv i forhold til demokratiforståelse.

Elevdemokrati og medvirkning 7. trinn
Indikator og nøkkeltall

2013-14

2014-15

Ringerike kommune

3,9

4,0

Buskerud fylke

3,7

3,9

Nasjonalt

3,7

3,8

Elevdemokrati og medvirkning 10. trinn
Indikator og nøkkeltall

2013-14

2014-15

Ringerike kommune skoleeier

3,3

3,3

Buskerud fylke

3,2

3,3

Nasjonalt

3,2

3,2

Vurdering
På barnetrinnet ligger resualtet for Ringerikselevene noe over landsgjennomnittet på variabelen
elevdemokrati og medviskning. På ungdomstrinnet ligger Ringerike på gjennomsnittet. Også på denne
variabelen scorer elever på barnetrinnet høyere enn på ungdomstrinnet.
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3.6.

Mobbing på skolen

Tallene nedenfor om mobbing på skolen viser andelen elever som har opplevd å bli mobbet 2 eller 3
ganger i måneden eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing på skolen er summen av andelen
elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken»
og «Flere ganger i uken». Andelen som opplever at de blir mobbet på skolen sier med andre ord ingen
ting om hvor ofte elevene opplever å bli mobbet.
Skala: Tallene oppgis i prosent av antall elever, jo lavere tall, dess færre opplever mobbing.
Lokalt mål:
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.

Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 7. trinn
Indikator og nøkkeltall

2013-14

2014-15

Ringerike kommune

5,1

4,5

Buskerud fylke

4,6

4,5

Nasjonalt

5,3

4,7

Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 10. trinn
Indikator og nøkkeltall

2013-14

2014-15

Ringerike kommune

4,6

4,1

Buskerud fylke

4,5

4,4

Nasjonalt

5,0

4,7

Vurdering
Elever på 7. og 10. trinn i Ringerike kommune har rapportert om et minkende omfang av mobbing de
siste årene. Tallene har gått ned både i Ringerike og i landet for øvrig. Avstanden mellom Ringerike sine
tall og landsnittet er nå liten. Fra å ha høyere tall enn landssnittet for noen år tilbake, melder elevene i
Ringerike nå om mindre mobbing eller likt med landet for øvrig.
«Trivselsplan for Ringeriksskolen» og «Folkehelsemeldingen» og det kontinuerlige arbeidet på dette
feltet er viktig også i årene framover. Trivselsplanen har nulltolleranse mot mobbing og inneholder
temaene forebygging, avdekking og håndtering av krenkende handlinger som bl.a. mobbing. Den brukes
aktivt på skolene og det rapporteres årlig på arbeidet.
Det er bra at tiltakene skolene i Ringerike arbeider med virker. Det er likevel fortsatt for mange elever
som opplever mobbing. Arbeidet mot mobbing må fortsette med uforminsket kraft.
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4. Resultater
Om Resultater
Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som
gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet.
I tilstandsrapporten er er disse resultatindikatorene med:

nasjonale prøver på 5. og 8. trinn i lesing, regning og engelsk

standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk

grunnskolepoeng

4.1.

Nasjonale prøver 5. trinn

Nasjonale prøver kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for de
grunnleggende ferdighetene slik de er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Tabellene viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng. I år er skalaene standardiserte slik at 50 er
gjennomsnittet på landsbasis. Prøvene er nå laget slik at en nå kan måle utvikling fra et år til et annet,
slik at gjennomsnittet vil kunne variere.
På 5. trinn plasseres elevene og på 3 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen
viser også en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer på de tre prøvene.

4.1.1.

Lesing 5.trinn

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter. Elevene skal vise at de kan:
1.
2.
3.

finne informasjon
forstå og tolke
reflektere over og vurdere tekstens form og innhold

Lokale mål:
Skolene skal arbeide

Strukturert og systematisk med grunnleggenede ferdigheter i lesing, regning, engelsk og IKT
Dette viser seg i praksis ved at

Skolene har resultater på nasjonale prøver over landsgjennomsnittet
Lesing 5. trinn Skalapoeng
Indikator og nøkkeltall

Ringerike kommune

Lesing

Kommunegruppe 13 Buskerud fylke Nasjonalt

48

50

50

50

Lesing 5. trinn Fordeling på mestringsnivåer
Delskår

Ringerike kommune

Kommunegruppe 13

Buskerud fylke

Nasjonalt

Mestringsnivå 1

31,6

22,2

24,1

23,2

Mestringsnivå 2

46,7

51,4

50,6

50,6

Mestringsnivå 3

21,7

26,5

25,3

26,2
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Vurdering:
Elevene i Ringerike scorer i år totalt sett noe under fylkes- og landsgjennomsnittet. Det innebærer at
målsettingene ikke er nådd dette året.
Alle skolene i Ringerike vil ha fokus på grunnleggende ferdigheter neste to-årsperiode. Det settes i gang
kompetanseutvikling der målet vil være økte læringsresultater. Arbeidet med de grunnleggende
ferdigheter hos elevene vil bli vektlagt.

4.1.2.

Regning 5. trinn

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder:

tall

måling

statistikk
Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse
sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de:

kan løse en gitt utfordring

kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner

kan vurdere om svarene er rimelige

kan ha effektive strategier for enkel tallregning
Lokale mål
Skolene skal arbeide

Strukturert og systematisk med grunnleggenede ferdigheter i lesing, regning, engelsk og IKT
Dette viser seg i praksis ved at

Skolene har resultater på nasjonale prøver over landsgjennomsnittet

Regning 5.trinn
Indikator og nøkkeltall

Ringerike kommune

Regning

Kommunegruppe 13 Buskerud fylke Nasjonalt

48

50

49

50

Regning 5.trinn - Mestringsnivåer
Delskår

Ringerike kommune

Kommunegruppe 13

Buskerud fylke

Nasjonalt

Mestringsnivå 1

32,3

24,2

26,1

24,5

Mestringsnivå 2

46,0

49,7

50,2

49,5

Mestringsnivå 3

21,7

26,2

23,7

26,0

Vurdering
Ringerikselevene liger i gjennomsnitt 2 poeng under landsgjennomsnittet. Målet om at Ringerikselevene
skal ligge over landsgjennomsnittet er ikke oppnådd. Det er for mange elever som ligger på
mestringsnivå 1. Og så her har vi forventninger til arbeidet med grunnleggend ferdigheter de neste
årene. Det satses også sterkt på videreutdanning. 14 lærere tar videreutdanning i matemaikk dette eller
neste skoleår.
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4.1.3.

Engelsk 5. trinn

Prøvene i engelsk tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) er
knyttet til disse ferdighetene:






finne informasjon
forstå hovedinnholdet i enkle tekster
forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid
forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre

Lokale mål
Skolene skal arbeide

Strukturert og systematisk med grunnleggenede ferdigheter i lesing, regning, engelsk og IKT
Dette viser seg i praksis ved at

Skolene har resultater på nasjonale prøver over landsgjennomsnittet

Engelsk 5. trinn
Indikator og nøkkeltall

Ringerike kommune

Engelsk

Kommunegruppe 13 Buskerud fylke Nasjonalt

49

50

49

50

Engelsk 5. trinn - mestringsnivåer
Delskår

Ringerike kommune

Kommunegruppe 13

Buskerud fylke

Nasjonalt

Mestringsnivå 1

32,3

24,0

25,8

24,7

Mestringsnivå 2

45,9

50,6

51,5

50,4

Mestringsnivå 3

21,8

25,4

22,7

24,9

Vurdering
Resultatene i Ringerike er omtrent som landsgjenomsnittet, men det er flere elever på mestringsnivå 1
her enn i landet for øvrig. Også her satses det på videreutdanning av lærere i tillegg til at hver skole
følger opp resultatene sine over tid.

4.1.4.

Sammenligning egne skoler 5.trinn

I tabellen under er kommunens resultater splittet opp skolevis. I år er reglene for publisering av
resultatene på de nasjonale prøvene endret. Dataene nedenfor er tilgjengelige for alle på Skoleporten.
Indikator og nøkkeltall

Lesing

Regning

Engelsk

Ringerike kommune

48

48

49

Eikli skole

53

52

52

Hallingby skole

47

47

47

Helgerud skole

46

49

51

Hønefoss skole

48

48

48

Kirkeskolen

49

49

52
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Sokna skole

47

45

44

Tyristrand skole

48

48

46

Ullerål skole

46

53

53

Vang skole

49

48

48

Vegård skole

42

41

38

Veien skole

48

45

50

Nes skole har for få elever på 5. trinn til at resultatene offentliggjøres på Skoleporten

Vurdering
Det er den del spredning på de ulike skolenes resultater på de nasjonale prøvene, uten at klare tendenser
kommer fram. 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 elev og klasse sin utvikling og er et hjelpemiddel til å sette i
verk tiltak for forbedring. Alle skolene jobber med prøveresultatene for å finne forbedringspunkter hos
eleven, klassen og skolen og setter seg lokale mål de jobber mot ut fra målsettinger gitt i kommunens
Handlingsprogram 2015-2018.

4.2.

Nasjonale prøver ungd. trinn

Nasjonale prøver skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for den
grunnleggende ferdighetene slik dee er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Tabellene viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng. I år er skalaene standardiserte slik at 50 er
gjennomsnittet på landsbasis. Prøvene er nå laget slik at en nå kan måle utvikling fra et år til et annet,
slik at gjennomsnittet vil kunne variere.
På ungdomstrinnet plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest.
Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer.

4.2.1.

Lesing 8.trinn

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan:
1.
2.
3.

finne informasjon
forstå og tolke
reflektere over og vurdere tekstens form og innhold

Lokale mål
Skolene skal arbeide

Strukturert og systematisk med grunnleggenede ferdigheter i lesing, regning, engelsk og IKT
Dette viser seg i praksis ved at

Skolene har resultater på nasjonale prøver over landsgjennomsnittet
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Lesing 8.trinn
Indikator og nøkkeltall

Ringerike kommune

Lesing

Kommunegruppe 13 Buskerud fylke Nasjonalt

49

50

49

50

8.trinn - Mestringsnivå
Delskår

Ringerike kommune

Kommunegruppe 13

Buskerud fylke

Nasjonalt

Mestringsnivå 1

10,0

8,3

9,4

8,8

Mestringsnivå 2

21,7

17,6

18,8

17,8

Mestringsnivå 3

42,4

41,1

41,2

40,7

Mestringsnivå 4

17,2

22,1

20,7

21,6

Mestringsnivå 5

8,6

10,8

9,9

11,0

Vurdering
Elevenes prestasjoner er likt med fylkesnivået og tett opp til landsgjennomsnittet. Målet om at
Ringerikselevene skal ligge over landsgjennomsnittet er ikke oppnådd. Det er noe flere elever i Ringerike
som som ligger på mestringsnivå 1 enn ellers i landet, men avviket fra de nasjonale tallene er mindre
enn på 5. trinnet. Alle ungdomsskolene deltar i prosjektet Ungdomstrinn i Utvikling. Det settes det fokus
på grunnleggende ferdigheter, og alle skolene vil ha disse i fokus de neste årene. Målet er at den
satsingen skal kunne sees igjen i forbedrede resultater hos elevene.

4.2.2.

Nasjonale prøver regning 8.trinn

Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den
grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag.
De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder:




tall
måling
statistikk

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse
sammenhenger. Dette innebærer at de:





forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring,
kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner
kan vurdere om svarene de får er rimelige
kan vise effektive strategier for enkel tallregning

Lokale mål
Skolene skal arbeide

Strukturert og systematisk med grunnleggenede ferdigheter i lesing, regning, engelsk og IKT
Dette viser seg i praksis ved at

Skolene har resultater på nasjonale prøver over landsgjennomsnittet
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Regning 8. trinn
Indikator og
nøkkeltall

Ringerike kommune
skoleeier

Kommunegruppe
13

50

50

Regning

Buskerud Nasjonalt
fylke
50

50

Regning 8. trinn - Mestringsnivåer
Delskår

Ringerike kommune

Kommunegruppe 13

Buskerud fylke

Nasjonalt

Mestringsnivå 1

8,4

9,5

10,9

10,3

Mestringsnivå 2

25,2

21,0

22,8

21,9

Mestringsnivå 3

37,8

37,3

35,7

36,9

Mestringsnivå 4

18,5

21,7

20,9

20,9

Mestringsnivå 5

10,1

10,4

9,7

10,1

Vurdering
Ringerikselevene oppnår resultater på nivå med fykes- og landsgjennomsnitt, men Ringerike kommune
har færre elever på laveste mestringsnivå enn gjennomsnittet. Igjen ser vi at resultatene i år er bedre på
ungdomstrinnet enn på 5. trinn, men dette kan variere fra år til år.

4.2.3.

Engelsk 8.trinn

Engelskprøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for ungdomstrinnet er
knyttet til disse ferdighetene:






finne informasjon
forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere
beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper

Lokale mål
Skolene skal arbeide

Strukturert og systematisk med grunnleggenede ferdigheter i lesing, regning, engelsk og IKT
Dette viser seg i praksis ved at

Skolene har resultater på nasjonale prøver over landsgjennomsnittet

Engelsk 8. trinn
Indikator og nøkkeltall
Engelsk
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Engelsk 8. trinn - Mestringsnivåer
Delskår

Ringerike kommune
skoleeier

Kommunegruppe 13

Buskerud fylke Nasjonalt

Mestringsnivå 1

9,5

8,4

10,3

9,3

Mestringsnivå 2

24,7

18,1

20,0

19,3

Mestringsnivå 3

37,1

40,4

39,6

40,3

Mestringsnivå 4

21,2

21,1

19,5

19,9

Mestringsnivå 5

7,4

12,0

10,6

11,2

Vurdering
Resultatene på nasjonale prøve i engelsk for 8. trinn ligger nær fylkes- og landsgjennomsnittet, men med
noe færre elever på det høyeste mestringsnivået.

4.2.4.

Sammenligning egne skoler 8.trinn

Nasjonale prøver 8.trinn
I tabellen under er kommunens resultater splittet opp. I år er reglene for publisering av resultatene på de
nasjonale prøvene endret. Dataene nedenfor er tilgjengelige for alle på Skoleporten.
Indikator og nøkkeltall

Lesing

Regning

Engelsk

Ringerike kommune

49

50

49

Hallingby skole

46

46

45

Haugsbygd ungdomsskole

52

54

50

Hov ungdomsskole

48

49

49

Sokna skole

45

47

45

Tyristrand skole

45

47

45

Veienmarka ungdomsskole

49

50

51

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

Vurdering:
Resultatene på de nasjonale prøvene på 8.trinn høsten 2014 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 god del spredning i resultatene fra skole til skole. Resultatene dette året er bedre for elevene ved
skoler nær sentrum enn for de omkringliggende 1.-10. skolene. Men dette kan variere fra år til år, og på
9. trinn, som også har nasjonale prøver, var de beste resultatene ved Tyristrand skole.
Alle skolene har som mål å bedre siner resultater og jobber med dette som en del av satsingen på
grunnleggende ferdigheter de neste årene.

4.2.5.

Nasjonale prøver 9.trinn

I tabellen under presenteres tallene fra de nasjonale prøvene på 9. trinn. Elevene på 9. trinn har de
samme prøvene som 8.trinn.
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Indikator og nøkkeltall

Lesing

Engelsk

Nasjonalt

54

53

Buskerud fylke

54

53

Ringerike kommune

53

53

Hallingby skole

53

54

Haugsbygd ungdomsskole

56

55

Hov ungdomsskole

53

53

Sokna skole

48

51

Tyristrand skole

56

59

Veienmarka ungdomsskole

49

51

Vurdering:
Elevene på 9. trinn har en score på nasjonale prøver ca. 3-4 poeng over 8. trinn.
Ringerikselevenes totalscore nokså lik landsgjennomsnittet, men med noe variasjon fra skole til skole. En
skal ikke legge for stor vekt på enkeltresultater for ett år for det kan være store årsvariasjoner på
skolene. Det ser en tydelelig når en sammenligner skolenes resultater for 8. og 9. trinn i forhold til
kommune- og landssnittet.

4.3.

Karakterer - matematikk, norsk og engelsk

Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen utgjør sluttvurderingen. Denne
vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderingen skal ta
utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren:
1
2
3
4
5
6

uttrykker
uttrykker
uttrykker
uttrykker
uttrykker
uttrykker

at
at
at
at
at
at

eleven
eleven
eleven
eleven
eleven
eleven

har
har
har
har
har
har

svært lav kompetanse i faget
lav kompetanse i faget
nokså god kompetanse i faget
god kompetanse i faget
meget god kompetanse i faget
svært god kompetanse i faget

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt.
Karakterer 10 trinn 2014
Indikator og nøkkeltall

Ringerike
kommune

Kommunegruppe
13

Buskerud
fylke

Nasjonalt

Norsk hovedmål skriftlig
eksamen

3,2

3,5

3,5

3,4

Norsk hovedmål standpunkt

3,7

3,9

3,8

3,8

Matematikk skriftlig eksamen

3,0

3,0

2,9

3,0

Matematikk standpunkt

3,5

3,6

3,5

3,5

Engelsk skriftlig eksamen

2,9

3,7

3,5

3,7

Engelsk skriftlig standpunkt

3,7

4,0

3,9

3,9
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Vurdering
Tabellen viser at elevens score i 2014 er ca en halv karakter lavere til eksamen enn til standpunkt. Denne
nasjonale tendensen gjelder også i Ringerike. Her er resultatene i matematikk på linje med de nasjonale
tallene, mens resultatene i norsk og engelsk er noe lavere enn landsgjennomsnittet.

4.4.

Grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes 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.
Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven.
Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal.

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt
Indikator og nøkkeltall

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

Ringerike kommune

38,5

38,7

38,4

39,5

38,3

Kommunegruppe 13

39,7

40,0

40,0

40,1

40,5

Buskerud fylke

39,7

39,9

39,8

40,5

40,0

Nasjonalt

39,8

39,8

39,9

40,0

40,3

Vurdering
Ved avslutningen av den 10 årige grunnskolen er oppnådde grunnskolepoeng for avgangselevene i
Ringerike over tid litt under landsgjennomsnittet. En litt spesiell tendens er det i 2014 da
gjennomsnittlige grunnskolepoeng økte i alle fylker i landet så nær som Buskerud. Når det gjelder tallene
for Ringerike, så der det en tilbakegang fra året før, og kommuneresultatene er to poeng under det
nasjonale snittet. Tendensen er at selv om elevene
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5. Gjennomføring
Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring.
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet
anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO

5.1.

Overgangen fra grunnskole til VGO

Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra
grunnskolen.
Elever som gikk over til videregående opplæring 2013
Indikator og nøkkeltall

Elever (16 år) som er registrert i
videregående opplæring samme år som
avsluttet grunnskole

5.2.

Ringerike
kommune
skoleeier

Kommunegruppe
13

Buskerud Nasjonalt
fylke

97,6

97,9

97,9

Gjennomføring i videregående skole

Dette kapitlet bygger på Tilstandsrapport 2014 for videregående opplæring i Buskerud, utgitt av
Buskerud fylkeskommune.
Tabellen under viser andel av elevene som har gjennomført og bestått videregående skole etter 5 år.
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Beskrivelse og vurdering
Tallene for 2013 i gjelder gjennomføringsgrad for kullet som begynte i videregående opplæring i 2008 og
som ble målt fem år etter i 2013. Samlet har Buskerud 72 % fullført og bestått etter fem år, målt for
2013 medregnet gjennomføringen i private videregående skoler som også er inkludert i kommunetallene.
Måltallet for gjennomføring i Buskerud og nasjonalt er satt til 75 % i 2015. Måloppnåelse i 2015 krever
en høyere gjennomføringsprosent i de folkerike kommunene. Over en 7-års periode er det svingninger fra
årskull til årskull; men mindre svingninger i folkerike kommuner enn i kommuner med lavere folketall.
Ringerike kommune sitt måltall på 70 % ligger litt over Drammen, Eiker og Modum, men under
fylkessnittet. Tallet var uendret fra 2012 til 2013, og har vært både lavere og høyere perioden.
Grunnskolen og de videregående skolene har både egne tiltak for økt gjennomføring og tiltak i samarbeid
med kommunene.
Av de som ikke har fullført er det elever som sluttet, ikke bestått, manglet vurdering i ett eller flere fag,
hadde alternativ plan, eller som fortsatt er i videregående skole..
Mer detaljer om gjennomføringen i videregående skole kan en finne i fylkeskommunens Tilstandsrapport
for Kunnskapsskolen i Buskerud

5.3.

Elever med spesialundervisning

Diagrammene i dette kapitelet er basert på tall fra GSI (Grunnskolens informasjonssystem). De viser
hvor stor del av elevene i Ringerike kommune som får spesialundervisning og hvordan
spesialundervisningen fordeler seg på årstrinn i Ringerike sammenlignet med landet for øvrig.

Elever som mottar
spesialundervisning 2009-2014
2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

11,03 11,5 11
Prosent

9,11

8,7

7,64

Ringerike

8,62 8,6 8,3
7,87 8,42

8

Landet
Kilde: GSI / SSB
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Andel av undervisningstimene til spesialundervisning i %
brukt på spesialundervisning
År
Landet
Ringerike
2009-10
17,1
14,0
2010-11
17,9
17,3
2011-12
18,3
18,9
2012-13
18,0
17,0
2013-14
17,8
18,9
2014-15
17,5
14,3
Kilde: GSI /SSB

Beskrivelse og vurdering
Det første diagrammet viser at 8,7 % av elevene i Ringerike kommune mottare spesialundervisning
skoleåret 2014-15. Det er 0,7 % over gjennomsnittet for landet. Både i landet og i Ringerike har det vært
en nedgang i antall elever som mottar spesialundervisning de siste tre årene, ette fler års øking.
Forskjellen er at Ringerike hadde både en sterkere økning og større reduksjon enn landet for øvrig i den
siste 6-årsperioden.
Tabellen viser 14,2 % av lærertimene i Ringerike går til spesialundervisning. Det er noe lavere enn
landsgjennomsnittet. Denne prosentdelen har vært en god del høyere den siste perioden, men er også
redusert siste året. Utviklingen stemmer overens med at færre elever mottar spesialundervisning. Det
innebærer at det har vært en dreiing i ressursbruken fra spesialundervisning til ordinær opplæring.
Det har vært et mål i arbeidet med spesialundervisning at flere elever får tilredsstillende utbytte av
ordinær opplæring og at antallet elever med spesialundervisning nærmer seg landsgjennomsnittet.
Dette målet er ennå ikke nådd ennå og området vil derfor ha fortsatt fokus neste år. Skolene,
skolelederne, PPT og skoleadministrasjonen samhandler lokalt om:




bevisstgjøring på hva som er spesialundervisning og hva som er ordinær undervisning
gjenomgå rutiner og prosedyrer knyttet til spesialundervisning
kompetanseutvikling for ansatte i grunnleggende ferdigheter som kan forebygge senere
spesialundervisning
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6. Voksenopplæring
Læringssenteret for voksne flyttet i januar inn i nye lokaler i Hønefoss Arena. Da er all aktivitet og
undervisning samlet på ett sted, og de nye lokalene gir et godt grunnlag for arbeide de neste årene.
Spesialundervisning
Opplæringen gis i data, lesing og skriving, engelsk, matematikk og praktisk regning, allmennkunnskap,
kommunikasjon og strategier for mestring av dagliglivet. Kurs og enkelttimer gis over kortere eller lengre
perioder. I tillegg tilbyr skolen logopeditjeneste.
Grunnskole
Alle elevene som mottar grunnskoleopplæring er minoritets-språklige og flere planlegger å ta
videregående opplæring etterpå. I tillegg til grunnskolefagene har det vært tilbud i data og grunnkurs..
Mange minoritetsspråklige elever mangler basiskunnskaper i flere fag. Derfor gir Læringssenteret også
grunnskoletilbud på lavere nivå (1-7.trinn) i fagene norsk, matematikk, engelsk og
naturfag/samfunnsfag. Dette tilbys både grunnskoleelever og introduksjonsdeltakere.
Det har vært en økning av deltakere som tar grunnskolefag, spesielt eksamensrettet grunnskole.
Norsk og samfunnskunnskap
Nye deltagere er i Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR), ankommet Norge etter 1. september 2005. Rett
og plikt til 300 timer norsk og samfunnskunnskap ble 1.1.2012 endret til rett og plikt til 600 timer. NAV
har i visse tilfeller gitt tilskudd til støtte til norskopplæring for deltakere som ikke har rett på gratis
norskopplæring.
Det interkommunale samarbeidet med Hole og Jevnaker fortsetter uten endringer på
samarbeidsavtalene. Det er en nedgang i antall deltakere av innvandrere fra alle tre kommunene i 2014
sammenlignet med 2013, noe som igjen gjenspeiler seg i lavere inntekter/tilskudd enn forventet. Antall
arbeidsinnvandrere som går på kveldskurs har også sunket de siste to årene.
Deltakere som har behov for 50 timer samfunnskunnskap sendes til Drammen. Deltakerne kan melde seg
på kurs (25 timer) som går i høstferien, vinterferien og i sommerferien.
Våren 2014 ble det innført obligatoriske digitale norskprøver i norsk og samfunnskunnskap. Før ble disse
prøvene avlagt i regi av Folkeuniversitet, men nå er kommune selv pålagt ansvaret ved gjennomføringen.
Introduksjonsprogram for flyktninger
Programmet går over to år og inneholder språkopplæring, kunnskap om arbeidslivet og det norske
samfunnet rettet mot jobb og skole, deltakelse helt eller delvis i grunnskole for voksne, og
helsefremmende tiltak som bl.a. ukentlige treninger.
Noen deltakere har vært ute i språkpraksis og arbeidspraksis i kommunale og private bedrifter. Det er
etablert samarbeid med Menova der introduksjonsdeltakerne arbeider 3 uker i sommerferien. I tillegg har
Frivilligsentralen i Ringerike i samarbeid med Læringssenteret opprettet et aktivitetstilbud for
flerkulturelle kvinner. Hvalsmoen transittmottak har også tatt inn en del elever i arbeidspraksis.
En utfordring i introduksjonsprogrammet er å skaffe nok praksisplasser.
55 % av deltakerne i programmet gikk i 2014 over i utdanning eller arbeid etter avslutta program. Dette
er på linje med de nasjonale målene, godt over landsgjennomsnittet og en forbedring fra 2013.
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7. System for oppfølging (internkontroll)
Ringerike kommune har følgende system for oppfølging av skolene











Kvalitetssystem for grunnskolen, oktober 2010
Årshjul med rutiner, oppgaver og frister for skolene
Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 med videreføring av arbeidet med læringsmiljø og fokus på
vurdering
Oppfølging av resultater på nasjonale prøver
Rektorsamlinger hver måned
Lederavtaler
Tverrfaglige samarbeidsarenaer innen og på tvers av sektorer.
Årsrapporter fra skolene med oppsummering og vurdering av resultater
Dialogmøter med skolen (tilsyn) og tilbakemeldinger på møtene
Årlig tilstandsrapport til politisk behandling i hovedkomite og kommunestyre

Nasjonale prøver
Resultatene fra nasjonale prøver blir gjennomgått på rektormøte. Alle skolene har en intern prosess der
de vurderer resultatene i et 4-årsperspektiv og sender inn rapport og plan for videre arbeid. Resultatene
blir fulgt opp på samme måte årlig.
Årsrapportene
Skolene utarbeider årsrapporter som gjenspeiler og viser skolens arbeid på nasjonale og kommunale
prioriterte områder. Dette er rektors årsmelding til skoleeier. Skriftlig tilbakemelding gis til skolene.
Dialogmøter (tilsyn) med skolene
Det gjennomføres dialogmøter med 1/3 av skolene årlig. Skolen får skriftlig varsel om møtet og hvilke
tema som skal berøres. Møtet gjennomføres med deltakelse fra ledelse, ansatte, foreldre og elever.
Skolen får skriftlig tilbakemelding og Hovedkomiteen for oppvekst og kultur gjennomgår rapportene og
får tilbakemelding fra dialogmøtene.
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8. Konklusjon
Elevtallet har vært svakt nedadgående i 5 årsperioden. Antall lærerårsverk har vært stabil i perioden
fram til det siste året, men gått markert ned dette skoleåret grunnet reduserte rammer til skolesektoren.
Det er og en skole mindre dette året etter at Stranden skole er lagt ned, noe som er til hjelp for å klare
de reduserte rammene.
Eleven viser også i år god trivsel og motivasjon i og melder fortsatt om mindre mobbing på 7. og 10.
trinn i elevundersøkelsen enn tidligere. De gjennomførte tiltakene de siste årene ser ut til å ha effekt,
men arbeidet på dette feltet må fortsette som før.
Skolene i Ringerike kommune kan melde om resultater i 2014 noe under eller likt med
landsgjennomsnittet. Over tid har elevene i Ringerike prestert i hovedsak likt med resten av landet på de
nasjonale prøvene, med litt variasjoner fra år til år og fra skole til skole.
I 2014 ligger resultatene på 8. og 9.trinn nokså likt med landsgjennomsnittet, mens 5. trinn noe under
landsgjennomsnittet. Dette blir fulgt opp ved at den enkelte skole vurderer resultatene og det lages
handlingsplaner ut fra dette. Det er og satt kommunale mål for de nasjonale prøvene i Handlingsprogram
2015-2018, og det satses på etterutdanning av lærere i lesing og regning og videreutdanning særlig i
fagene matematikk og engelsk.
Antallet elever i Ringerike som får spesialundervisning nærmer seg nå landsgjennomsnittet. Etter en
kraftig oppgang i antall elever som fikk spesialundervisning for noen år siden, har veksten stoppet opp og
det siste året har det vært en klar nedgang i andelen av elever som mottar spesialundervisning. Dette er
en ønsket utvikling og kan skyldes systematisk og godt arbeid på skolene og med tilpasset undervisning,
samt en endret ressursfordelingsmodell. Nå får skolene er ramme som i hovedsak også omfatter
ressurser til spesialundervisning.
Det vil de neste åra fortsatt bygges opp kompetanse i sentrale skolefag ved at lærere får videreutdanning
i sentrale fag. Den brede satsingen på læringsmiljøet med fokus på klasseledelse og relasjoner mellom
elever og tilsatte synes å ha bidratt til trivsel, motivasjon for læring, økt læringsutbytte og opplevelse av
mestring. Etter det siste fokuset på vurdering for læring, satses det nå på grunnleggende ferdigheter i
neste to-årsperiode. Målet med det er bedre ferdigheter i lesing og regning for elevene i Ringerike.
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