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1.Innledning 
Kvalitetsmeldingen for Lebesby kommune gjelder barnehage og grunnskole, dette 
fordi barn og unges oppvekst- og opplæringsvilkår må sees i og arbeides med utfra 



 

3 

 

et helhetlig perspektiv.  Kvalitetsmeldingen skal bidra til å gi skole- og barnehageeier 
grunnlag for faglige og pedagogiske vurdering av kvalitet og innhold i skole og 
barnehage. 

1.1 Lovhjemmel 

I henhold til opplæringsloven skal skolemyndighetene årlig utarbeide en rapport om 
tilstand i opplæringen. I St. melding nr.31 (2007-2008) pekes det på viktigheten av at 
styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til 
kvaliteten på grunnopplæringen.    Barnehageeieren har i henhold barnehageloven §. 
7 første ledd, det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med 
gjeldende lover og regelverk. Barnehageeieren har et juridisk ansvar for kvaliteten på 
barnehagetilbudet.  
 

1.2 Krav og innhold til kvalitetsmeldingen 

Kvalitetsmeldingen er sentral i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet, hvor det er 
fastsatt mål knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å 
vurdere kvaliteten i grunnopplæringen.  Den bygger på nøkkeltall hentet fra 
Skoleporten og fra Utdanningsdirektoratets nettjeneste for statistikk om barnehage 
og grunnskoleopplæring. Nøkkeltall som er tilgjengelig via Skoleporten kan for små 
enheter inneholde opplysninger som kan være identifiserbare.  I noen tilfeller er 
derfor ikke nøkkeltall for den enkelt enhet tatt med. I disse tilfellene er samlet 
resultat for skole eller barnehage lagt frem.  
 
Rektorer og styrere gjennomfører fellesmøter med ansatte, og gjennonmfører 
dialogmøter. I skolene deltar ansatte, foreldre og elever, i barnehagen deltar ansatte 
og foreldrene. I etterkant har oppvekstsjef utviklingssamtaler med rektorer og styrer, 
med fokus på hvilke mål og tiltak den enkelte skole og barnehage har bestemt at de 
skal arbeide videre med.  Dette vil sammen med talldelen/nøkkeltallene bli presentert 
og drøftet på oppvekstdag hvor politikere, skole- og barnehageledere, tillitsvalgte og 
verneombud deltar. Kvalitetsmeldingen skal drøftes av skoleeier dvs kommunestyret 
jfr. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Den inngår som en del av det ordinære 
plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling 
som siktemål.  

1.3 Planverk og nasjonale føringer 

Opplæringsloven med forskrifter skal sammen med følgende lokale planer og 
styringsdokument legges til grunn for drift av barnehage og skole: 
 

 Kommuneplanens samfunnsdel 
 Økonomiplan 
 Delegasjonsreglement 
 Kvalitetssystem 
 Kompetanseplan 
 Retningslinjer for oppfølging av §9A i opplæringsloven 
 Plan for gjennomføring og oppfølging av nasjonale prøver 
 Plan for gjennomføring og oppfølging av elevundersøkelsen 
 Plan for overgang barnehage- grunnskole 
 Øvrige kommunale planer og retningslinjer 

 
I kommuneplanens samfunnsdel «Lebesby mot 2035», som ble vedtatt oktober 2018, 
er det vedtatt mål og delmål som legger føringer for arbeid i skole og barnehager i 
Lebesby kommune.  
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Lebesby kommune skal ha fokus på utvikling av et godt og trygt oppvekstmiljø med 
et variert kulturtilbud og legge til rette for et allsidig fritidsmiljø i samarbeid med 
frivillige.  
 
Hovedmålene for arbeidet med barn og unges oppvekstvilkår og opplæringer i 
sektor for oppvekst er som følger: 
 

 Vi vil ha barnehager og skoler som legger et godt grunnlag for personlig vekst og videre 
utdanningsløp 

 Vi vil at våre elever skal fullføre videregående skole 
 Vi vil være et lærende samfunn som verdsetter kunnskap og kompetanse 

 
Delmålene presenteres underveis i etterkant av hvert tema sammen med kommentar 
og vurdering i forhold til oppfølging.  Når det gjelder forslag til tiltak, vil dette bli 
arbeidet med under oppvekstdagen basert på resultat fra dialogmøter og 
utviklingssamtale.  Deltakerne på oppvekstdagen vil jobbe frem forslag til tilta som 
vil legges frem til politisk behandling sammen med kvalitetsmeldingen. 
 
 

1.4 Kvalitetsmål 

Fra nasjonalt hold er det vedtatt sektormål for grunnopplæringen og for barnehagen 
(Porp.1 S(2018-2019), som skal danne grunnlag for prioritering av faglige mål og 
temaområder, og for utvikling av tiltak og virkemidler.  Disse er også nedfelt som 
overordnede for skole og barnehage i Lebesby kommune i vedtatt kvalitetssystem 
(11.04.19). Kvalitetsmålene er som følger: 

 Alle barn i Lebesby barnehagene skal ha et godt og inkluderende leke- og læringsmiljø 
 Alle barn og unge i Lebesby skolene og -barnehagene som har behov for det, får hjelp tidlig 

slik at alle får utviklet sitt potensial 
 Alle elevene i Lebesby skolene har et godt og inkluderende læringsmiljø. 
 De ansatte i Lebesby skolene og -barnehagene har høy kompetanse. 
 Alle ansatte i Lebesby barnehagene har god tilgang til relevante tilbud av høy kvalitet. 
 Alle ansatte i Lebesbyskolene lykkes i opplæringen og utdanningen 

 
 

1.5 Nasjonale ordningen for Kompetanseutvikling i skole og barnehage 

Høsten 2017 ble det vedtatt ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i 
skolen (Dekomp). Dekomp skal bidra til å gjøre utviklingsarbeidet mer forutsigbart 
og langsiktig for kommuner og UH sektoren. Kommunene får statlige tilskudd til 
etterutdanning for ansatte i skolene.  
 
Modellen består av følgende: 

 Desentralisert ordning som skal bidra til at skoleeiere gjennomfører egne 
kompetanseutviklingstiltak. Statlige midler tildeles nettverk, og går primært til å 
dekke «kjøp» av etterutdanningspakker fra UH sektor. 

 Oppfølgingsordningen som skal bidra til at kommuner som har svake resultater på 
sentrale områder i opplæringen, får tilbud om støtte og veiledning. 

 Innovasjonsordningen som er forskningsprogram som skal undersøke effekten av 
tiltak for å få bedre kvalitet i barnehage og skole. 
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Lebesby kommune kom med i oppfølgingsordningen i januar 2018, og har inngått 
avtale om videreføring ut 2020, da med fokus på tidlig innsats og tilpasset 
opplæring. Både skole og barnehage deltar i oppfølgingsordningen. 
 
I 2018 fikk man regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (Rekomp), 
som skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom 
barnehagebasert kompetanseutvikling. Ordningen skal sees i sammenheng med 
andre kompetansetilttak.   Det forutsettes et samarbeid mellom barnehageeier og UH 
sektor.  Følgende tiltak inngår i ordningen: 
 

 Barnehagefaglig grunnkompetanse 
 Kompetanseheving for fagarbeidere og assistenter 
 Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider 
 Tilretteleggingsmidler for lokal prioritering 
 Fagseminar og nettverksarbeid knyttet til den regionale ordningen 

 
Kommunene får statlige midler for begge ordningene. I Finnmark blir midlene tildelt 
RSK kontorene som utformer felles strategiplan for kompetanseheving. Lebesby 
kommune inngår i RSK Midt-Finnmark som består av Lebesby-, Kautokeino-, 
Karasjok-, Porsanger- og Gamvik kommune. Det er inngått partnerskapsavtale med 
Universitetet i Tromsø- Norges arktiske universitet. Lebesby og Gamvik kommune 
skal utgjøre et nettverk og motta veildning fra UIT. 
 
 

1.6 Satsningsområder i skole og barnehage 

Sektor for oppvekst skal ha fokus på tidlig innsats og helhetlig løp. Strategi er 
tverrfaglig samarbeid som skal bidra til at forskning, kunst, kultur og lek 
implementeres som verktøy for læring og utvikling i barnehage og skole.   
 
Skoler og barnehager har IKT, språkløyper og realfag som felles satsningsområder ut 
2020. I tillegg har skolene fagfornyelsen som et særlig arbeidsområde fra våren 2019 
og ut 2021. 

 

 

 
 

2. Grunnskole 
Elevene i Lebesby kommune skal ha like godt opplæringstilbud uavhengig av hvor de 
bor, hvilken skole de går på og hvor mange elever det er på skolen. Dette betyr at 
skolebygg og uteområder skal være i tråd med lover og forskrifter. De skal ha tilgang 
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til samme type læremidler og IKT utstyr, og de har krav på undervisning av lærere 
med godkjent kompetanse i alle fag. Dette er et ansvar som er pålagt skoleeier. 
  
Lebesby kommune har i perioden høsten 2016 til våre 2019 hatt tre grunnskoler, alle 
skolene er 1.-10 skoler. Disse var lokalisert til Veidnesklubben, Lebesby og Kjøllefjord. 
Lebesby oppvekstsenter og Veidnes skole har en flerdelt organisering av 
opplæringen. Det er SFO tilbud ved Lebesby oppvekstsenter og i Kjøllefjord.  
 
Veidnes skole ble etablert høsten 2016, men på grunn av manglende elevgrunnlag er 
skolen lagt ned fra 1.august 2019. Det er også vedtatt ny lokal forskrift til skolekrets. 
Dette innebærer at barn i skolepliktig alder folkeregistrert på postnummer 9717 
tilhører skolekrets for Lebesby oppvekstsenter. Siden kvalitetsmeldingen gjelder 
forrige skoleår, er også nøkkeltall og vurderinger som gjelder Veidnes skole med i 
meldingen.   
 

2. 1 Elevtallsutvikling 

Inneværende skoleår var det per oktober 2018 registrert totalt 136 elever fordelt på 
våre 3 grunnskoler.  Tall fra GSI viser at det siden 2015 har vært en nedgang i 
elevtallet i kommunen fra totalt ca.158 elever til 136. Lave elevtall vil ha 
konsekvenster for hvordan skolene skal organisere skolene samt imøtekomme de 
nasjonale kompetansekravene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oversikten over kommende 6 åringer/skolestartere viser at trenden med små årskull 
vil fortsette. 

 Kjøllefjord skole vil ha en jevn nedgang av elevtallet fremover og vil uten 
tilflytting ha 86 elever i 2024/2025.   

 Ved Lebesby oppvekstsenter vil elevtallet være stabilt frem til 2024/2025.  
 På Veidnes er det folkeregistrert to barn under 6 år. Det kan bli utfordring å få 

til en stabil skoledrift mht rekruttering av lærere, vikarer og renholder. 
 
 
Når det gjelder elevtallat ved den enkelte skole, viser registering i GSI per oktober 
2017 og 2018 at elevtallet er blitt redusert med 12 lever.  I etterkant av denne 
registreringen har det både flyttet elever fra/til kommunen. Registrering i GSI per 
oktober 2019 vil vise om trenden med synkende elevtall fortsetter. Tabellen nedenfor 
viser oversikt over elever ved den enkelte skole fordelt etter skole og trinn.  Veidnes 
skole har siden den ble åpnet hatt størst variasjon i elevtallet fra 3 ved oppstart 
høsten 2016 til en elev i april 2019.  I perioder har elevtallet vært opp i 7 elever.  
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Elevtall fordelt etter skole og trinn per oktober 2017 
 
 
2017/2018 

 
1.- 4 trinn 

 
5.- 7 trinn 

 
8.-10 trinn 

 
Sum  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Kjøllefjord skole 6 10 12 13 11 13 9 13 12 14 113 
Lebesby Oppvekstsenter 1 2 4 1 1 2 0 3 2 1 18 
Veidnes skole 0 3 0 1 0 0 0 1 0 1 7 
Sum totalt 12 15 15 14 13 9 16 14 16 26 149 

Kilde: GSI, grunnskolestatistikk 
 

Elevtall fordelt etter skole og trinn per oktober 2018 
 
 
2018/2019 

 
1.- 4 trinn 

 
5.- 7 trinn 

 
8.-10 trinn 

 
Sum  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Kjøllefjord skole 10 7 11 13 13 11 13 8 14 12 112 
Lebesby Oppvekstsenter 2 1 2 4 1 1 2 0 3 2 18 
Veidnes skole 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 6 
Sum totalt 12 15 15 14 13 9 16 14 16 26 136 

Kilde: GSI, grunnskolestatistikk 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2.2 Årsverk og lærertetthet 

Det har ikke vært store endringer av antall årsverk ved den enkelte skole etter at 
Veidnes skole ble åpnet høsten 2016. Dette har bl.a sammenheng med at behov 
utover minstetimetallet er stabil, som er nyttet til spesialundervisning, særskilt 
norskopplæring og tilrettelegging av opplæring for innvandrere inkludert bosatte 
flyktninger.   
 
Elevtall og lærere fordelt skoleår  
Indikator og nøkkeltall 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Antall skoler 2 2 3 3 3 

Antall elever 150 158 149 137 136 
Årsverk undervisningspersonale 27,1 27,2 26,3 25,7 28,1 
Elever per årsverk undervisning 6,8 7,4 6,5 5,9 5,4 
Lærere m/kontaktlærerfunksjon 13 13 14 15 15 
Kilde skoleporten 

I tillegg er det i vår kommune lagt inn faste ressurser til forebyggende tiltak i form av 
tidlig innsats knyttet til grunnleggende ferdigheter i lesing, matematikk og engelsk. 
Ressursene kommer i tillegg til minstetimetallet. Økning av kontaktlærerfunksjon har 
sammenheng med etablering av skole på Veidnes høsten 2016.  Grunnbemanningen 

Elevtall, merknad og oppfølgingsområde: 
Delmål: Vi skal fremme barnehagens og skolens rolle i lokalsamfunnet, og vektelgge samarbeid 
med hjemmet, næringsliv, andre sektorer, samt samarbeid og kontakt mellom skolene, 
Lebesby mot 2035 
Nedgang i elevtallet har konsekvenser for organisering av skolene i forhold til opplæringen, 
bemanningsbehov, arealbehov, og i hvilken grad skolen er fulldelt eller fådelt. 
Lebesby kommune må ha fokus på hvordan få flere unge og familier til å bli boende/bosette i 
Lebesby kommune, slik at vi opprettholder eller øker dagens befolkningsnivå. 
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mht grunntimetall vil reduseres, men man vil kunne få en økning innenfor 
spesialundervisning og til tospråklig fagopplæring. 
 

Lærertetthet 
I 2018 ble normen for lærertetthet endret, og ytterligere justert med virkning fra 
august 2019.  Skoleeier og skoleledere er pålagt å organisere skolen og opplæringen 
iht de nye forskriftene.  
 
Minstekravet til lærertetthet for 1.-4 trinn er en lærer per 15 elever og for 5.-10 trinn 
en lærer per 20 elever.  I vår kommune får dette liten praktisk betydning da vi har 
små årskulle. Det er kun ved eventuell sammenslåing av klasser/trinn at den vil kunne 
få innvirkning, og hvor det da utfra et økonomisk ståsted ikke vil være lønnsomt med 
sammenslåing fordi dette utløser krav om ekstra ressurser. Faglig vil andre faktorer 
måtte legges til grunn.  Sammenligner man lærertettheten med snittet for Finnmark 
og nasjonalt nivå, er det færre elever pr. årsverk lærer i vår kommune. Dette har 
sammenheng med små årskull, en trend som vil fortsette. I statistikken inngår også 
årsverk knyttet til spesialundervisning, særskilt norskopplæring, og tospråklig 
fagopplæring for innvandrere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammenligner man skolene internt i kommunen, så er det store variasjoner.  I 
skoleåret 2018/2019 var lærertettheten ved Kjøllefjord skole 9.4 elever per lærer, ved 
Lebesby oppvekstsenter 4,7 elever per lærer og ved Veidnes skole 2.5 elever lærer.  
Årsaken til stor lærertetthet ved Lebesby oppvekstsenter og Veidnes skole har 
sammenheng med at de har få elever.  Få elever og stor alderspredning bidrar til 
behov for gruppedeling for å ivareta både krav om timetall og pedagogisk innhold. 
Det er ikke mulig å lage felles undervinsing opplegg for en skolestarter og elev på 
ungdomstrinnet. 
 
Assistentbehov 
Våre skoler setter inn assistent når det foreligger anbefaling fra sakkyndig instans, 
eller behov knyttet til særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring. I særskilte 
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tilfeller blir det også satt inn assistent på trinn der det er flere elever med behov for 
tett oppfølging, dette kan være for en tidsavgrenset periode.  Tabellen nedenfor viser 
at i Lebesby kommune er det færre assistenter i skolen sammenlignet med snittet for 
Finnmark Fylke og nasjonalt nivå.   Dette kan også ha sammenheng med små årskull, 
og høy lærertetthet. 
 

 
 
 
Undervisningspersonale med godkjent utdanning  

I perioden 2015 til d.d har vi hatt utfordringer med å rekruttere lærere til alle våre tre 
skoler samt til voksenopplæringen avd. Kjøllefjord.  Det har vært en tendens i de siste 
5 årene at mange unge søkere takker nei til tilbud om stilling. Flere forklarer dette 
med at de ikke ønsker å bo i utkantnorge.  Vi ser også at mange av søkerne ofte har 
formell kompetanse men svært dårlig norskferdigheter kombinert med liten eller 
ingen erfaring fra norsk skole. Det har også vært søkere med formell utdanning men 
som ikke er blitt vurdert som egnet basert på informasjon innhentet gjennom intervju 
og referanser. 
 
Ved Veidnes skole gikk det 2.5 år før man hadde lærere med godkjent utdanning i 
alle stillingene, dette til tross for rekrutteringstiltak som ekstra lønn samt møblert 
bolig.  
 
 
Nivå/Skoleår 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Finnmark fylke 93,7 92,3 91,7 90,4 90,7 

Nasjonalt 97 96,4 95,9 95,9 95,8 

Lebesby kommune 75,7 83,1 76,2 83,9 81,6 

Kjøllefjord skole 83,9 84,2 75,3 79,6 73,6 

Lebesby oppvekstsener 50,2 79,4 76,1 94,4 100 

Veidnes skole Ikke i drift Ikke i drift 84,8 92,6 100 

 
 
 
 
 Rekruttering, merknad og oppfølgingsområde: 

Delmål: Vi skal legge til rette for at folk som arbeider i kommunen kan bosette seg her, Lebesbt 
mot 2035 
Det er behov for å vurdere om lønn som rekrutteringstiltak også skal gjelde de gjenværende 
skoler samt og det bør settes inne andre virkemidler.  Det bør vurderes om kommunen skal ha en 
aktiv rolle mht rekruttering til desentralisert lærerutdanning, eller tilby stipend mot bindingstid. 
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2.3 Kompetanse 

I henhold til Opplæringsloven stilles det krav om kompetanse for å kunne bli tilsatt 
som lærer (formell utdanning), samt at læreren skal ha relevant kompetanse i faget 
han/hun underviser.  For å bli tilsatt i fast stilling som lærer skal du ha godkjent 
lærerutdanning, samt ha kompetanse i fagene du blir satt til å undervise i.  
 

 For barnetrinnet innebærer dette krav om 30 studiepoeng i norsk, samisk, 
norsk tegnspråk, engelsk og matematikk. I øvrige fag er det ikke krav om 
relevante studiepoeng.  

 For ungdomstrinnet er det krav om 60 studiepoeng i fagene norsk, samisk, 
norsk tegnspråk, engelsk og matematikk. I øvrige fag er det krav om 30 
studiepoeng. 

 
Alle lærere i fast tilsetting som skal undervise i fagene som omfattes av 
kompetansekravet uansett trinn, må oppfylle kompetansekravet uavhengig av når 
personen ble utdannet. 
 
For Lebesby kommune er de nye kompetansekravene en utfordring. Våre lærere må 
undervise i flere fag og på ulike trinn fordi det er få elever og klasser. Det er spesielt 
utfordrende for de fådelte skolene.  
 
Kommunene har en frist til 2025 med å sikre at alle lærerne har nødvendig 
kompetanse. På bakgrunn av dette har det vært gjennomført kompetansekartlegging 
blant våre lærere. I den sammenheng har det blitt bestemt at følgende fag er 
prioriterte områder for etter- og videreutdanning. 
 

 Engelsk: barne- og ungdomstrinn 
 Norsk: ungdomstrinn 
 Matematikk: barne- og ungdomstrinn 
 IKT 
 Tysk 
 Samisk 

Gjennom den nasjonale satsningen på kompetanseheving med bruk av stipend- og 
vikarordning, har Lebesby kommune oppfordret ansatte om å søke på etter- og 
videreutdanning. Staten dekker lønnsutgifter via vikarordning eventuelt kan den 
ansatte søke om stipendordning. Arbeidsgiver dekker reise og opphold samt bøker. 
Noen av studiene er nettbaserte, men kan likevel kombineres med enten stipend- 
eller vikarordning. 
 
Det har ikke vært den store interessen for videreutdanning med tanke på at dette er 
noe som finansieres fullt ut. Etter 2025 må de som mangler nødvendig studiepoeng i 
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fagene de underviser i dekke videretutdanningen selv.  Årsaken til at det  har vært 
liten interesse kan være at de samlingsbaserte studiene kan være krevende mht reise 
og avstand, samt at det også kan være vanskelig å skaffe faste vikarer. Dette er noe 
flere kommuner rapporterer om.  Siden skoleåret 2015/2016 har alle søknader blitt 
innvilget av kommunen. Av de som har fått innivilet søknad om videreutdaning har 3 
trukket seg før studiestart. Det betyr at så langt har 10 lærere gjennomført 
videreutdanning i følgende fag: 

 Samisk (1 lærer) 
 Musikk (1 lærer) 
 Naturfag2, 5-10 trinn (1 lærer) 
 Tysk 1, 5-10 trinn (1 lærer) 
 Matematikk  1, 1-7 trinn (2 lærere) 
 Matematikk 2, 5-10 trinn (1 lærer) 
 Digital kompetanse 1-10 trinn ( 1 lærer) 
 Andrespråkspedagogikk (1 lærer) 
 Norsk  1 (1 lærer) utenfor DEKOMP ordningen. 

 
I tillegg til videreutdanning gjennom den nasjonale ordningen skal skoleeier også 
bidra til etterutdanning for lærerne. Dette skal skje i samarbeid med andre 
kommuner i form av nettverk som skal inngå samarbeidsavtaler med Universitet eller 
andre utdanningsinstitusjoner. Lebesby kommune inngår i RSK Midt-Finnmark hvor 
det er utarbeidet felles strategiplan for etterutdanning av lærere og barnehagelærere. 
Disse tiltakene finansieres gjennom tilskudd fra Fylksmannen. 
 
Lebesby og Gamvik kommune har hatt felles etterutdanningskurs for ansatte i skole 
og barnehage. Lebesby kommune har hatt ansvar for organisering og tilrettelegging.  
 

 Høsten 2018 ble det arrangert fagfag i IKT med kursholdere fra UIT. Det var 
ulike opplegg for ansatte i skolen og ansatte i barnehagen 

 Våren 2019 har det vært gjennomført 3 fagdager for ansatte i barnehagen og  
i skolen. Det har vært IKT med UIT, kurs om seksuelle overgrep med bl.a 
Margrethe Wiede Aasland, og fagfornyelsen med Eli Gundersen og Hege Røe. 

 
Utover dette har også oppveksjef inngått i referansegruppe og styringsgruppe for 
«kompetanseløft Finnmark» i regi av Fylkesmannen i Finnmark. Arbeidet har vært 
relatert til planlegging av kompetanseheving for skolemyndighet og skoleledere i 
Finnmark relatert til DEKOMP. I tillegg har oppvekstsjef også deltatt i 
samarbeidforum for skole og barnehage i Finnmark, dette er også i regi av 
Fylkesmannen i Finnmark. Kommunen har fått tilskudd til å dekke reise-og 
oppholdsutgifter som har vært knyttet til dette arbeidet. 
 
Styret for RSK Midt-Finnmark har av ulike årsaker ikke fungert optimalt, noe som har 
konsekvenser for gjennomføring av tiltakene som er vedtatt i strategisplan samt i 
forhold til oppfølging av saker fra Fylkesmannen 
 
 
 
 

 

 

Kompetanse Merknad og oppfølgingsområde: 
Delmål: Vi skal bidra til at ansatte i kommunal virksomhet har kompetanse og kvalifikasjoner til å 
utføre sine oppgaver på en god måte, Lebesby mot 2035 
Det er viktig at flest mulig lærere gjennomfører videreutdanning gjennom Dekompordingen 
innen 2025. Det er behov for å  gjennomføre ny kartlegging av kompetansebehovet i skolene, og 
på bakgurnn av dette utforme  ny kompetanseplan med strategier som bidrar til å sikre at våre 
lærer oppfyller kompetansekravene, og at dette blir gjennomført innenfor fristen med statlige 
midler.  
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Fagdag for lærere i Gamvik-, Lebesby – og Karasjok kommune om fagfornyelsen. 7.05.19 Kjøllefjord 

 

2.4 Oppfølgingskommune 

Lebesby kommune kom i 2017 inn under oppfølgingsordningen som en av 38 
kommuner på landsbasis. Lebesby kommune ble valgt ut på grunn av at våre elever 
har prestert lavt på nasjonale prøver og på enkelte deler av elevundersøkelsen. På 
bakgrunn av dette har man siden februar 2018 og frem til d.d hatt veiledning fra 
veilederkorps opprettet av UDIR.  Dette har skjedd gjennom møter i Kjøllefjord hvor 
oppvekstsjef, rektorer og styrer har deltatt. Prosessen har involvert både skole og 
barnehagenivået. 
 
I perioden frem til våren 2019 har man hatt fokus på utvikling av kvalitetssystem. 
Dette har resultert i følgende: 

 Kvalitetssystem for Lebesby kommune ble vedtatt i april 2019 
 Kommunale rutiner for nasjonale prøver og kartlegging i barnehagen 

(forberedelse, gjennomføring og oppfølging) 
 Kommunale rutiner for elevundersøkelsen (foreberedelse, gjennomføring og 

oppfølging) 
 Kommunale rutiner for overgang barnehage- grunnskole 
 Kommunale rutiner for veilending av nyutdannene lærere og barnehagelærere 

 
Resultatet av innsatsen som er gjort mht kompetanseheving og utvikling av praksis 
vil man forhåpentligvis se innen 2-3 år.   
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Gjennom arbeidet med kvalitetssystm har man fått et kunnskapsgrunnlag som viser 
at det være sammeheng mellom lave prestasjoner på nasjonale prøver, lave skåre på 
eleundersøkelsen og behov som kan være relatert til spesialpedagogiske behov som 
avdekkes sent, vanskelig omsorgssituasjon som kan være relatert foreldrenes 
rusproblemer, psykisk helse, alvorlig sykdom m.m eller elevens egen psykiske helse.  
 
Vi ser at av 113 elever ved en skole er 30 elever henvist til 
PPT. Av disse har 12 elever spesialundervisning De øvrige18 
elevene har andre behov som ikke er knyttet til 
spesialundervisning. Dette innebærer at vi har en stor 
prosentandel elever som har behov for annen type 
oppfølging i skole, barnehage, fra foreldre, samt fra ulike 
instanser. Vi ser også at dette er en gruppe elever som 
prester lav på nasjonale prøver og som ikke trives eller ikke 
opplever skolehverdagen som relevant. 
 
På bakgrunn av dette søkte man og fikk innvilget 
videreføring av oppfølgingsordingen med ytterligere 1 år.  I 
denne perioden skal vi ha fokus på tidlig innsats og tilpasset 
opplæring, herunder vil utvikling av kommunens tverrfaglig 
innsats i skole og barnehage også inngå. Arbeidet vil også involvere andre 
kommunale instanser samt være koplet opp mot fagfornyelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.5 Driftsutgifter 

Lebesby kommune har  siden 2015 hatt en økning i utgiftene til drift av grunnskoler.  
Dette har sammenheng med oppstart av Veidnes skole høsten 2016. I perioden 2016-
2018 har det vært en en økning i både driftsutgiftet og lønnsutgifter. Dette har 
sammenheng med at det er svært kostnadskrevende å drive skoler med får elever.  
Da elevtallet totalt sett er lavt, fikk driftsutgiftene til Veidnes skole en effekt på 
utgiftene fordelt per elev. 
 
 
 
Driftsutgifter skole  

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018 

Driftsutgifter per elev 145 112 152 641 172 810 186 160 210 461 

Lønnsutgifter per elev 111 970 119 909 129 335 146 861 168 785 

Tidlig innsats og tilpasset opplæring  Merknad og oppfølgingsområde: 
Delmål: Vi skal ha fokus på forebyggende, tverrfaglig arbeid rettet mot barn og unge, Lebesby 
mot 2035. 
Barn og unge har behov for gode og trygge oppvekstvikår for å kunne lære og utvikle seg. Vi ser 
at en stor andel av barn og unge i vår kommune presterer lavt i fag og trives ikke på skolen. Det 
er en utfordring å finne gode tiltak for denne gruppa.  Det er nødvendig å arbeide systematisk 
med tidlig innsats og tilpasset opplæring, noe av arbeidet må skje i nær relasjon med 
kommunens øvrige hjelpeinstanser.  
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Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 
77,3 
(81,8) 

80,9 
(81,2) 

78,2 
(81,9) 

85,5 
(82) 

87,5 
(81,7) 

Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 742 633 2 502 2 146 1 918 

Driftsutgifter til undervisningsmateriell per 
elev 

2 334 2 667 3 501 3 549 3 272 

Kilde skoleporten *nasjonalt nivå 

 
Oppvekst har i de siste årene levert regnskap uten negativt resultat. Skolene har 
redusert utgiftene og fulgt alle kommunale føringer som er blitt gitt, men ytterligere 
reduksjon vil kunne få negative konsekvenser for opplæringstilbudet til elevene og 
arbeidsvilkårene for lærerne.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.6 Læringsmiljø 

Delmål:Vi skal involvere, høre og utfordre barn og unge til å medvirke til lokaldemokrati og 
i utviklingsarbeid, Lebesby mot 2035 
 
Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse hvor elevene fra 7.-10 trinn får mulighet 
til å formidle sine meninger om sin skolehverdag.  I Lebesby kommune gjennomføres 
undersøkelsen for 7.-10 trinn rutinemessig iht gjeldende lovverk. I tillegg har elever 
fra 5.-6 trinn ved Kjøllefjord skole også hatt tilbud om å delta. Dette har 
sammenheng med at man har stort fokus på skolemiljøet og bruker 
elevundersøkelsen som grunnlag for miljøretta tiltak.  Skolene kan også legge inn 
egne spørsmål når undersøkelsen gjennomføres på vårhalvåret. Spørreundersøkelsen 
er anonym og gjennomføring skjer via bruk av datamaskin.   
 
Deltakelse i elevundersøkelsen 
Trinn/skoleår 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

7 Trinn 92,9 93,8 78,6 100,0 66,7 73,3 

10 trinn 84,2 83,3 94,7 84,6 100 78,6 

Kilde: Skoleporten 

 
Tabellen ovenfor viser at ikke alle elevene har deltatt, dette kan ha sammenheng med 
at deltakelsen er frivillig. Vi har informasjon fra flere elever at de ikke helt vet hva 
som er formålet med undersøkelsen. Skolene har tatt dette til etterretning, og har 
derfor utarbeidet nye rutiner for forbedrelse, gjennomføring og oppfølging av 
elevundersøkelsen. Skolen bruker mye tid i forkant av undersøkelsen for å forklare 
hva som er hensikt med undersøkelsen og hvordan resultaene blir fulgt opp.  Likevel 
har vi fått kunnskapsgrunnlag som sier at mange elever ikke er ærlige når de svarer. 
Da vi har få elever på trinnene, vil slike ting få påvirke resultatet, som da 
nødvendigvis ikke avspeiler faktiske forhold. Skolene har derfor begynt å 

Økonomi Merknad og oppfølgingsområde: 
Delmål: Vi skal ha fokus på god kvalitet på opplæring og gode faglige resultater. Dette skal vi bidra til 
gjennom kompetente ansatte, tverrfaglig samarbeid, gode fysiske læringsmiljø og moderne 
læremidler, Lebesby mot 2035. 
Alle våre skolebygg har behov for oppgradering/renovering. Det er nødvendig at det avsettes midler 
til vedlikehold. Vi må også ha midler til kompetanseheving samt kunne sikre at både ansatte og elever 
har godt fysisk arbeidsmiljø samt tilgang til nødvendig materiell og utstyr. IKT er verktøy for både 
skole ansatte og elever, og må derfor fornyes og oppgraderes jevnlig. 
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gjennomføre samtale med elevene i etterkant hvis resultatene er urovekkende, dette 
for å avklare om det er snakk om reelle forhold eller ei. 
 

Resultatet for elevundersøkelsen gjennomført de 5 siste årene for 7.- og 10 trinn i vår 
kommune fremkommer i tabellen nedenfor. Fordi elevgruppene er så små, er ikke 
resultatet fordelt etter skole, dette av hensyn til personvern.  
 
Resultat av elevundersøkelsen,  7 trinn 

Indikator og nøkkeltall 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Læringskultur 4,0 3,9 3,9 4,1 4,1 

Elevdemokrati og medvirkning 3,5 3,6 3,7 3,8 3,7 

Faglig utfordring 4,1 4,5 3,6 4,7 3,5 

Felles regler 3,8 3,8 4,3 4,3 4,0 

Trivsel 3,8 4,3 3,9 4,2 4,0 

Mestring 3,9 4,2 4,0 3,8 3,9 

Støtte fra lærerne 4,3 4,1 4,3 4,6 4,3 

Motivasjon 3,4 3,8 3,8 3,8 3,5 

Vurdering for læring 3,9 4,1 3,5 3,9 3,8 

Støtte hjemmefra 4,0 4,3 4,0 4,5 4,5 

Kilde: Skoleporten 
 
 
Resultat av elevundersøkelsen,  10 trinn 

Indikator og nøkkeltall 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Læringskultur 3,5 3,6 3,6 3,0 3,5 

Elevdemokrati og medvirkning 3,2 3,3 3,2 2,7 3,2 

Faglig utfordring 4,4 4,2 4,1 4,7 4,2 

Felles regler 4,1 3,5 3,6 3,4 3,7 

Trivsel 3,5 3,7 3,8 2,8 3,0 

Mestring 3,4 3,8 3,9 3,5 3,9 

Utdanning og yrkesveiledning 3,3 3,6 3,6 3,3 3,0 

Støtte fra lærerne 4,0 3,6 3,7 3,4 3,5 

Motivasjon 2,9 3,1 3,2 2,4 2,7 

Vurdering for læring 3,1 3,1 3,1 2,6 3,4 

Støtte hjemmefra 3,9 3,8 3,6 3,7 3,9 

Kilde: Skoleporten 

 
Sammenligner man resultatet for 7.- og 10 trinn de enkelte årene, så er det en 
gjennomgående tendens at elever på 10 trinn har lavere skåre enn elevene på 7 trinn.  
Dette gjelder fra læringskultur til støtte hjemmefra.  Følger man elevgruppa som 
deltok i undersøkelsen da de gikk i 7 trinn og senere på 10 trinn (markert med grønn 
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Elevenes læringsmiljø Merknad og oppfølgingsområde: 

Delmål:Vi skal aktivt fremme inkludering, likeverd og motvirke utenforskap og 
radikalisering, Lebesby mot 2035 
 
Selv om man har fått på plass rutiner for oppfølging av elevunersøkelse, trivselsplaner, 
trivselsamtaler, økt voksentetthet i friminutt, bruk av trivselsagenter m.m er det nødvendig å 
arbeide systematisk med læringsmiljøet. Dette vil bli gjort gjennom satsningen «Tidlig innsats og 
tilpasset opplæring» med veilending fra veilederkorpset. 
 
 

og rød skrift), ser man at det har vært en negativ utvikling i løpet av årene fra 7 til 10 
trinn.   
 
Gjennom skoleåret har alle våre skoler ulike aktiviteter som skal bidra til å gi elever, 
lærere og foreldre gode felles opplevelser.  Det er også etablert felles aktiviteter for 
skolene mellom Gamvik- og Lebesby kommune som eks. Steinalder prosjektet for 
alle elever på 5 trinn. Teater med Gørild Mauseth hvor elever på 4 trinn fra Kjøllefjord 
skole og Lebesby oppvekstsenter deltar sammen. Gjennom satsningen på realfag, 
språkløyper og IKT er lagt opp til mer tverrfaglighet og samarbeid på tvers av trinn 
og skoler. Dette skal også bidra til mer variasjon i opplæringen. Alle skolene har også 
utarbeidet egne trivselsplaner. 
 
Høsten 2017 fikk man endring av opplæringsloven som omhandler elevenes 
skolemiljø. §9A i opplæringsloven skal sikre at elevene har et godt og trygt 
læringsmiljø. Loven omhandler både det fysiske og psykososiale skolemiljøet. Den 
største endringen er skjerpet aktivitetsplikt som gjelder alle ansatte, skoleleder og 
skoleeier hvor brudd på denne kan medføre politianmeldelse og straff.  
Klagebehandling skal utføres av Fylkesmannen. 
 
Lebesby kommunestyre vedtok 17.oktober 2018 forskrift til ordensreglement for 
grunnskolen, og forskrift til oppfølging av §9A i opplæringsloven. De nye forskriftene 
gir føringer for hvordan skolene i Lebesby kommune skal arbeide med elevenes 
læringsmiljø.  I saker er som knyttet til §9a følger skolene de vedtatte retningslinjene, 
i tillegg har de også laget interne rutiner for oppfølging av retningslinjene. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevenes fysiske læringsmiljø: 
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Elevenes læringsmiljø Merknad og oppfølgingsområde: 

Delmål:Vi skal ha trygge, inkluderende og mobbefrie arbeids-og læringsmiljø, Lebesby 
mot 2035 
Det må arbeides med elevenes fysiske skolemiljø, og da spesielt for elevene på ungdomstrinnet 
som ikke har inne- eller uteområder hvor det er lagt til rette for sosiale møteplasser og hvor 
elevene kan holde på med aktiviteter som de er opptatt av. Skolebyggene må utbedres slik at de er 
universelt utformet og gjennom dette inkluderer alle elevene uansett funksjonsnivå. 
 

Skolebyggene i Lebesby kommune er alle fra tidlig 50-tallet og imøtekommer ikke 
dagens krav hverken for ansatte eller elever. Det få gode  fysiske møteplasser for 
elevene i skolen som gir rom for utvikling av sosiale relasjoner.  Ved Kjøllefjord skole 
er det etablert møteplass for elevene på ungdomstrinnet, der elevene selv har deltatt 
i planlegging og utforming.  
 
Det er gjennomført kartlegging og laget funksjonsprogram for Kjøllefjord skole og 
tilstandsrapport for Lebesby oppvekstsenter.  Elever og ansatte har deltatt i disse 
prosessene. Ved Kjøllefjord skole er det en pågående prosess mht 
renovering/bygging av nytt skolebygg og man er nå i en fase for prosjektering. Ved 
Lebesby oppvekstsenter har skolen fått i oppdrag sammen med foreldre og elever og 
lage en tiltaksplan for prioritering av tiltak, Det er også avsatt midler til kjøp av 
inventar og vedlikehold som ikke inngår i ansvarsområdet til Bygdetun som er eier av  
skolebygget.  

 

 

 

2.7Læringsresultater 

Læringsresultatene for elevene i Lebesby kommune har over tid vært på ett lavere 
snitt enn snittet for Finnmark og nasjonalt nivå. Dette betyr at vi har mange elever 
som presterer lavt og noen som presterer svært godt. Statistikkene er basert på 
resultatet fra nasjonale prøver, skriftlig og muntlig eksamen samt standpunkt og 
grunnskolepoeng.    

Nasjonale prøver 
De nasjonale prøvene i regning, engelsk og lesing for elever på 5.- og 8 trinn måler 
elevenes grunnleggende ferdigheter, og gir et avgrenset bilde av elevenes 
ferdigheter og kompetanse.  Formålet med prøvene er lærerne skal bruke resultatene 
til å følge opp den enkelte elev i arbeidet med underveisvurdering og tilpassing av 
opplæringen. Skoleeier og skolen skal bruke resultatene som grunnlag for 
kvalitetsutvikling i opplæringen.  Nedenfor er resultatet av nasjonale prøver for 5.- og 
8 trinn for elever i Lebesby kommune for skoleårene 15/16 til 18/19.    

 

 

Nasjonale prøver for 5 trinn, Lebesby kommune 
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Resultatet av de nasjonale prøvene for 5 trinn, viser variende resultat fra år til år. 
Enkelte år er resultatene høyere enn snittet for både Finnmark og nasjonalt nivå, og 
andre år er det lavere.  Når det gjelder resultatene for 8 trinn viser tabellen nedenfor 
at resultatene også for denne aldersgruppen varierer fra år til år, men hvor resultatet 
for 2018/2019 har vært det laveste i løpet av en 4 års periode. 
 
 
Nasjonale prøver 8 trinn, engelsk, norsk og regning 
Indikator og nøkkeltall 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Engelsk - Lebesby kommune skoleeier 47  49  50  43 

Engelsk - Finnmark Finnmárku fylke 49  48  49 49 

Engelsk - Nasjonalt 50  50  50 50 

Lesing - Lebesby kommune skoleeier 50  46  47  47 

Lesing - Finnmark Finnmárku fylke 49  48  49  48 

Lesing - Nasjonalt 50  50 50 50 

Regning - Lebesby kommune skoleeier 49  46  43 42 

Regning - Finnmark Finnmárku fylke 48  47  49 48 

Regning - Nasjonalt 50  50  50 50 

I tabellen er det snitt skalapoeng som er oppgitt.. Kilde Skoleporten, pålogget versjon 

 
Vi vet ikke hva som er årsaken til at de ulike årskullene har variasjon i grunnleggende 
ferdigheter sammenlinget med snittet for Finnmark og nasjonalt nivå.  Skolene har 
høsten 2018 og 2019 hatt interne prosesser for å heve egen kunnskap om nasjonale 
prøver. Dette har blant annet avdekket at opplæringen har hatt for lavt nivå i forhold 
til hva som er forventet at elevene skal kunne på gitte tidspunkt. Skolene har derfor 
foretatt justering av det faglige nivået i opplæringen.  I tillegg er det utformet rutiner 
for forberedelse, gjennomføring og oppfølging av nasjonale prøver. Når dette skrives 
har vi fått resultatene for høsten 2019.  Disse viser at resultatene for både 5 trinn og 8 
trinn ligger over snittet for Finnmark og nasjonalt nivå. Men om dette er tilfeldig eller 
har sammenheng med utviklingsarbeidet som er gjort, er for tidlig å legge til grunn. 
 
 
 
 

Indikator og nøkkeltall 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Engelsk - Lebesby k . 62  49  47 

Engelsk - Finnmark fylke 48 48 48  48 

Engelsk - Nasjonalt 50 50 50  50 

Lesing - Lebesby K . 54  49  49 

Lesing - Finnmark fylke 49 47 48 48 

Lesing - Nasjonalt 50 50 50  50 

Regning - Lebesby k 44 55 53  48 

Regning - Finnmark fylke 48 48 48 ( 47 

Regning - Nasjonalt 50 50 50  50 

I tabellen er det snitt skalapoeng som er oppgitt.Kilde Skoleporten,  
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Standpunktskarakterer for elever i Lebesby kommune 
Avgangselevene i vår kommune har siden skoleåret 2011/2012, med unntak av 
skoleåret 2016/2017 hatt lavere snitt på standpunktkarakterene enn nasjonalt nivå. 
Tabellen nedenfor viser også at resultatene i Lebesby varierer mer fra år til år enn 
nasjonalt nivå.  

 
 
 
 
 
 
 

 
() sidemål   /muntlig engelsk       Kilde Skoleporten, pålogget versjon 
 
Grunnskolepoeng for elever i Lebesby kommune 
Når det gjelder grunnskolepoeng så ser man av tabellen nedenfor de samme 
tendensene som for standpunktskarakter.  Snittet er lavere og variere fra år til år 
sammenlignet med snittet for Finnmark og nasjonalt nivå. Unntaket er skoleåret 
2016/2017. Dette året var det over 26 avgangselever i Lebesby kommune, noe som 
kan ha betydning mht fordeling av resultatene. 
 

 
Kilde Skoleporten, pålogget versjon 

 

Avgangseksamen 
Alle grunnskoleelever skal opp i skriftlig og muntlig eksamen.  Fagene varierer fra år 
til år, noe som innebærer at det ikke er mulig å foreta sammenligninger hvert år i alle 
fag. På grunn av dette er det kun tatt med fag hvor det er mulig å sammenligne med 
nasjonalt nivå. Resultatene for elevene i Lebesby kommune varierer, men vi ser at det 
er en tendens til at våre elever prestere høyere på muntlig eksamen enn på skriftlig 
eksamen sammenlignet med snittet for nasjonalt nivå. I norsk og matematikk skriftlig 
er det liten forskjell mellom resultatene. 
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Grunnskolepoeng,
gjennomsnitt - Lebesby
kommune skoleeier

Grunnskolepoeng,
gjennomsnitt - Finnmark
Finnmárku fylke

Grunnskolepoeng,
gjennomsnitt - Nasjonalt

 Norsk skriftlig Matematikk Engelsk 

År/nivå Nasjonalt Lebesby Nasjonalt Lebesby Nasjonalt Lebesby 
2013/2014  3,8(3,7) 3,7(3.7) 3,5 3,2 4/4,2 3,8/3,6 
2014/2015 3,8(3,6) 3,7(3,3) 3,5 2,9 3,9/4,2 3,5/3,5 
2015/2016 3,8(3,7) 3,6(3,2) 3,5 3,0 3,9/4,2 3,5/3,5 
2016/2017 3,8(3,7) 4,0(4,0) 3,6 3,9 3,9/4,3 3,6/4,2 
2017/2018 3,9(3,7) 3,7(2,0) 3,7 3,4 4  /4,3 3,9 /4,1 
2018/2019 3,9(3,8) 3,8 (3,4) 3,7 3,2 4  /4,3 3,8 /4,0 
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Fag/årstall 
2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Engelsk skriftlig eksamen - Lebesby kommune 

skoleeier 
      3,1   

Engelsk skriftlig eksamen - Nasjonalt 3,7 3,6 3,8 3,7 3,7 

Engelsk muntlig eksamen - Lebesby kommune 

skoleeier 
  4,0 5,0     

Engelsk muntlig eksamen - Nasjonalt 4,4 4,5 4,5 4,5 4,6 

Matematikk skriftlig eksamen - Lebesby 

kommune skoleeier 
  2,8     3,5 

Matematikk skriftlig eksamen - Nasjonalt 2,9 3,3 3,4 3,6 3,6 

Naturfag muntlig eksamen - Lebesby kommune 
skoleeier 

4,3 4,4 5,0 3,5 4,7 

Naturfag muntlig eksamen - Nasjonalt 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 

Norsk hovedmål skriftlig eksamen - Lebesby 
kommune skoleeier 

3,5   3,3   3,4 

Norsk hovedmål skriftlig eksamen - Nasjonalt 3,4 3,5 3,4 3,5 3,4 

Norsk muntlig eksamen - Lebesby kommune skoleeier         3,5 

Norsk muntlig eksamen - Nasjonalt 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 

Norsk sidemål skriftlig eksamen - Lebesby 

kommune skoleeier 
2,9   3,2   2,5 

Norsk sidemål skriftlig eksamen - Nasjonalt 3,1 3,2 3,3 3,4 3,1 

Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) muntlig 

eksamen - Lebesby kommune skoleeier 
    3,5   4,8 

Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) muntlig 

eksamen - Nasjonalt 
  4,4 4,4 4,4 4,4 

Samfunnsfag muntlig eksamen - Lebesby 

kommune skoleeier 
  4,1 4,7 4,0   

Samfunnsfag muntlig eksamen - Nasjonalt 4,4 4,4 4,4 4,4 4,5 

Kilde Skoleporten pålogget versjon 

 Statistikken viser at resultatene for våre elever over flere år er lavere både på 
standpunktskarakter og skriftlig eksamen. I tillegg  varierer resultatene  fra år til år. På 
den andre siden presterer de samme elevene høyere på muntlig eksamen.  Når man 
ser på resultatene for nasjonale prøver, er det ikke tvil om at det er en sammenheng 
mellom lave resultater på nasjonale prøver og eksamensresultater samt 
standpunktskarakterer. 

 

 

 

 

Læringsresultater Merknad og oppfølgingsområde: 
Delmål: Vi skal ha utviklingsorienterte barnehager og skoler som stimulerer til læringsglede, 
undring og refleksjon. Lebesby mot 2035 
Resultatene for standpunktskarakter og eksamen viser at det er nødvendig å arbeide målrettet 
gjennom hele grunnskolen. Kartlegging av elevenes ferdigheter må skje systematisk, det må 
være rutiner for oppfølging om mulighet til å evaluere tiltak som settes inn.  
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2.8 Spesialundervisning 

I Lebesby kommune mottokt i underkant av 9% av elevene spesialundervisning, i 
skoleåret 2016/2017. Året etter var det 7,2% som hadde vedtak om 
spesialundervising og forrige skoleår var det 8.8 % av elevene som hadde 
spesielundervisning. Dette er litt høyere enn snittet sammenlignet med nasjonalt 
nivå. Antall elever som har spesialundervisning er ikke høyt, men man ser at det er 
flest på ungdomstrinnet noe som kan tyde på at man ikke får satt inn tiltak på et 
tidlig tidspunkt. 

Tabellen nedenfor viser fordeling etter klassetrinn.  Som i resten av landet er det en 
overvekt av gutter som har spesialundervisning. 

Spesialundervisning 2016/2017 
 2017-2018 2018-2019 

Trinn Nasjonalt Lebesby Nasjonalt Lebesby 

 1.-7trinn 6,94% 4,45% 6,9% 2% 

8.-10.trinn 10% 21,2% 9,9% 25% 

 

 Elevene som mottar spesialundervisning har sammensatte vansker, ofte med stort 
hjelpebehov utover skolesituasjonen.  Det har i de to siste årene vært en liten økning 
i antall elever som har sakkyndig anbefaling om spesialundervisning og man 
registrerer at PPT ofte anbefaler enetimer. Det er ikke alltid at skolen vurderer at 
dette er til det beste for eleven, og at man i større grad ønsker at 
spesialundervisningen skjer i klassen eller i mindre grupper.  

2.9 Satsningsområder 

I forbindelse med deltakelsen i satsningen «God skole- og barnehageeier»  i regi av 
KS høsten 2017, ble ble det bestemt hvilke satsningsområder barnehage og skole i 
Lebesby kommune skulle arbeide med frem mot 2020. Det ble også bestemt at det 
skulle være felles satsningsområder for skole og barnehage samt at man skulle velge 
ut noen områder og arbeide med disse i et langsiktig perspektiv.   

Vi skal ha utviklingsorienterte barnehager og skoer som stimulerer til 
læringsglede, undring og refleksjon, Lebesby mot 2035. 

Følgende områder har siden 2017 vært felles satsingsområder for skole og 
barngehage: 

 IKT 

 Realfag (nasjonal satsning) 

 Språkløyper (nasjonal satsning) 

 

Det er laget felles strategiplan for realfag satsningen, 
den er også vedtatt politisk. Når det gjelder satsningen 
på språkløyper skal det være lokale planer for den 
enkelte skole og barnehage. For IKT satsningen er det 
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ikke utformet ny plan, da det gjennom RSK samarbeidet skulle utformes felles IKT 
plan for alle samarbeidskommunene i RSK.  

IKT 

IKT satsningen har sitt utgangspunkt i oppgradering av IKT utstyr og infrastruktur 

som startet høsten 2015 og som pågikk ut 2016 og deler av 2017.  Dette utløste også 

et behov for kunnskap om  bruk av IKT utstyret både rent praktisk og i en pedagogisk 

sammenheng.Det har blitt arrangert fagdager i pedagogisk bruk av IKT for alle 

ansatte i skolen, dette har skjedd i samarbeid med UIT. I tillegg har skolene også 

brukt intern kompetanse for å øke kunnskap blant de ansatte.   

I oktober 2017 vedtok kommunestyret retningslinjer for bruk av IKT for ansatte, 

elever, barn i skoler og barnehager, samt kulturskole, SFO, bibliotek og for 

voksenopplæringen samt rutiner for behandling av personopplysinger. Det er også 

kjøpt inn nytt fagssystem for skolene.  IKT vil være et område som man fortsatt vil ha 

fokus på fremover, både i forhold til utstyr og pedagogisk bruk jamfør fagfornyelsen. 

 

Realfag: 

Lebesby kommune søkte i 2017 om å få delta i nasjonal satsning på realfag, og kom 

med i pulje 3 som realfagskommune. Kommunen har fått tilskudd til nettverksarbeid 

og til deltakelse på realfagsamling i regi av UDIR. I tillegg har UIT fått kr. 200 000,- fra 

UDIR for å veilede skoler og barnehager i Lebesby kommune i forhold til utvalgte 

områder. I 2018 fikk man etter søknad videreført sin deltakelse ut 2019. Det er 

utformet strategiplan for satsningen som ble ble evaluert i november 2018. 

Lebesby kommune har også etter søknad fått tildelt 

kr.27 000,- til kjøp av utstyr til våre 2 barnehagene. 

Her hadde man også lagt inn en kommunal 

egenandel, i tillegg fikk Veidnes skole og Lebesby 

oppvekstsenter kr.5000,- hver for innkjøp av utstyr 

til bruk i realfagsatsningen.  

Ved biblioteket i Kjøllefjord er det også etablert 

Maker space hvor det i løpet av 2018 ble 

gjennomført over 50 undervinsingsopplegg for 

elever og førskolebarn relatert til realfag og litteratur. Det er avsatt kr. 30 000,- til 

vedlikehold og fornying av utstyr. 

 

Gjennom deltakelse i realfagsatsningen har kommunen forpliktet seg til å arbeide 

systematisk og helhetlig for å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i 

realfag fra barnehage til grunnskole. 

Formålet med kommunal strategiplan for realfagsatsningen er å sikre at nasjonale 
føringer og mål blir realisert gjennom helhetlig og systematisk arbeid i barnehage og 
skole slik at: 
 

 alle barn og unge får utvikle sin interesse, kunnskap og ferdigheter innenfor 
realfagsområdet  
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 alle ansatte i barnehage og skole får økt sin realfagskompetanse 
 
Erfaringene fra deltakelsen i realfagsatsningen skal også bidra til utvikling av 
styringssystem for barnehage- og skoleeier for oppfølging av realfagsarbeidet, samt  
være overførbar til andre fagområder. Lebesby kommune har definert følgende 
hovedmål for perioden 2017-2020: 
 
Opplæringen skal oppleves som relevant, utfordrende og bidra til lærelyst og 
utforskning, som øker kompetansen i realfag og gir stabilt gode resultater. 
 
Dette innebærer at vi må få på plass styringsverktøy for systematisk kunne følge opp 
og støtte den enkelte skole og barnehage i arbeidet med realfag. Vi må innarbeide 
rutiner og etablere god praksis for hvordan vi kartlegger og følger opp elever med 
svake ferdigheter i matematikk.  Barnehage og skole må ha utstyr og læremidler som 
gjør det mulig å skape variasjon i opplæringen. Kompetanseheving har betydning for 
kvaliteten på opplæringen, som den enkelte barnehage og skole tilbyr. 
Kompetanseheving i form av videre- og etterutdanning må prioriteres for å kunne 
realisere målsettingen med vår realfagsatsning.  

Evalueringen i november 2018 viser at man har kommet godt gang med satsningen 

og at de fleste delmålene er realisert. Fremover vil fokus være på implementering av 

arbeidsmåter og rutiner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språkløyper 

Språkløyper er en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving igangsatt av 

Kunnskapsdepartementet, som skal foregå i perioden 2016 til og med 2019. Den 

gjelder for både barnehage oggrunnskole. I skolen er målgruppa lærere i alle fag. 

Språkløyper har tre virkemidler for å oppnå målsetningen om å bedre barns språk, 

lesing og skriving: 

 Gratis, nettbaserte kompetanseutviklingspakker til bruk i den enkelte skole og 

barnehage. 

 Gratis oppstartsamlinger for personell i barnehager og skoler som skal bruke 

disse. 
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 Muligheten til å bli språkkommune, som blant annet gir støtte til lokalt 

utviklingsarbeid. 
 

I Lebesby kommune arbeides det på ulike måter med språkløyper. Man har valgt å 

ikke delta på oppstartssamling, men har valgt å arbeide med språkløyper med 

utgangspunkt i bruk av de nettbaserte kompetansepakkene som er tilgjengelig.  

Videregående opplæring 

Lebesby kommune har tilbud om Losa i regi av Fylkeskommunen, elever som ikke 

kommer inn på dette må reise bort for å gå på skole. I følge tabellen nedenfor har  

alle avgangselevene i Lebesby kommune med unntak av  en som gikk ut våren 2018, 

begynt på videregående skole rett etter grunnskolen. Tallet er høyere enn for 

nasjonalt nivå og i sammenlignbar kommunegruppe. Våren 2018 var det få 

avgangselever, statistikken viser at det var en elev som valgte å ikke begynne på 

videregående skole. Årsaken var at eleven kjøpte seg fiskebåt, og ble selvstendig 

næringsdrivende. 

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

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

Lebesby kommune skoleeier 100,0 100,0 100,0 * 93,8 

Kommunegruppe 06 97,5 98,0 98,0 96,0 95,4 

Nasjonalt 98,0 98,1 98,1 98,1 98,0 

Kilde Skoleporten, pålogget versjon 

 
«Vi skal forberede elevene på borterboertilværelsen, Lebesby mot 2035» 
Dagens elever må tidlig velge hvilken utdanning de ønsker, det er derfor viktig med 

god rådgiving og veiledning om utdanningsmuligheter og karrierevalg. I Lebesby 

kommune er det inngått samarbeid med Lakselv – og Nordkapp videregående skole. 

De deltar på informasjonsmøter med elever og foreldre samt at avgangselevene får 

hospitere ved skolene.  

I tillegg har elevene faget «Utdanningsvalg», som har en klar sammenheng med 
rådgivingen på skolen. Kompetansen som elevene får gjennom læring i 
utdanningsvalg, kan knyttes til det øvrige rådgivingsarbeidet og ulike 
veiledningssituasjoner. Eleven kan arbeide videre i utdanningsvalg ut fra det som tas 
opp i samtaler med rådgiveren.  Man må vurdere om skolens tilbud i faget 
«Utdanningsvalg» bør evalueres med det formål å kunne utvikle tilbudet.  

«Vi skal ha gode rådgivningstjenester i skolen, Lebesby mot 2035! 

 

 

 
 

 

Videregående opplæring Merknad og oppfølgingsområde: 
Delmål: Vi vil at våre elever skal fullføre videregående opplæring Lebesby mot 2035 
Det er viktig at våre elever skal kunne ta velge mellom ulike utdanningstilbud basert på 
interesser og ferdigheter.  Da borteboer tilværelsen kan være en hindring for dette eller bidra 
til «drop out» er det viktig at LOSA opprettholdes som er tilbud. Man må også øke samarbeidet 
med de videregående skolene i Lakselv og Nordkapp for å sikre at elevene gjennomfører 
utdanningen som de har startet på.  Vi må også satse på å utvikle rådgivningsarbeidet ved den 
enkelte skole. 
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3. Barnehage 
Lebesby kommune har to kommunale barnehager. Galgenes barnehage er lokalisert 
til Kjøllefjord har 4 avdelinger. I Lebesby er barnehagen samlokalisert med skole og 
SFO ved Lebesby oppvekstsenter.   

Staten regulerer barnehagen gjennom Lov om 
barnehage med tilhørende forskrifter, og hvor 
rammeplan for barnehagen på samme måte som 
læreplanen i grunnskolen legger føringer for blant 
annet ansvar, roller, organisering, formål, innhold om 
barns medvirkning og samarbeid mellom hjem og 
barnehage. 

I forskrift til rammeplanen av 01.08.17 fremgår det at 
barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal 
planlegges og vurderes. Barn og foreldre har rett til 
medvirkning i disse prosessene.  

 

Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt 
tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal 
barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være 
begrunnet i barnehageloven og rammeplanen. 

Barnehageeieren har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i samsvar 
med gjeldende lover og regelverk, jf. barnehageloven § 7 første ledd. 
Barnehageeieren har dermed juridisk ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet. 
Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og 
danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Tilstandsrapport for barnehager 
Det er ikke krav om at det skal utarbeides tilstandsrapport for barnehagene. 
Sektormyndighet har likevel valgt å gjøre dette fordi man mener det er viktig å se 
barnehage og skole i sammenheng. I tillegg deltar barnehagen i felles 
satsningsområder med skolene.  Barnehagene utarbeider årsmeldinger samt 
innrapporterer via BASIL til staten på samme måte som grunnskolene rapporterer via 
GSI. Tilstandsrapporten vil derfor bygge på BASIL og årsmelding fra barnehagene. 

3.1 Barnetall og bemanning 

Det har vært en nedgang i antall barn i 2018, dette gjelder i hovedsak Galgeneset 
barnehage.  Fra høsten 2019  Lebesby barnehage merke nedgang i barnetallet.  
Begge barnehagene har fysisk plass til å kunne ta inn flere barn, eventuelle 
begresninger vil være knyttet til bemanningsnorm og pedagognorm. 

 

Barn og bemanning 
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   2018 2017 2016 2015 2014 

Antall kommunale barnehager 2 2 2 2 2 

Antall barn totalt (0-6) år 50 55 49 48 46 

Antall barn 1-5 år 50 55 49 48 46 

Antall barn 3-5 år 36 40 32 26 30 

Antall barn 1-2 år 14 15 17 22 16 

  

Antall ansatte totalt 19* 21 20 18 19 

Antall styrere og pedagogiske ledere 9 9 8 6 7 

  

 Andel styrere og pedagogiske ledere med midlertidig 
dispensasjon 

17,64% 27,8% 18,8 % 8,3 % 7,1 % 

  

Andel styrere med godkjent utdanning 100% 100% 100 % 100 % 100 % 

Andel pedagogiske ledere med godkjent utdanning 40% 57.1% 66,7 % 100 % 80 % 

*Inkludert renholder  

Høsten 2018 fikk man ny forskrift om norm for pedagogisk bemanning i barnehagen.  
Dette gir begrensinger på hvor mange barn det kan være per pedagogisk leder. Det 
er et krav om at det skal være minst en pedagogisk leder per 14- barn som er over 3 
år og en pedagogisk leder per 7 barn under 3 år. Er det flere barn utover dette 
utløses krav om ekstra årsverk i 100% stilling. Kommunen kan innvilge dispensasjon i 
inntil ett år ad gangen dersom særlige hensyn tilsier det og barnehageeier søker om 
dispensasjon.   

Kompetanse 

Tabellen ovenfor viser at inntil 40% av de pedagogiske lederne er på dispensasjon. 
Det vil si at de ikke er utdannet barnehagelærere og har fått midlertid dispensasjon 
for å inneha stillinge.  Lebesby kommune sliter med å rekruttere barnehagelærere, 
dette gjelder for begge barnehagene. I dag har man ingen virkemidler som kan 
benyttes foruten tilrettelegging for videreutdanning via nasjonal ordning. Vi har den 
samme utfordringen når det gjelder assistenter med fagbrev som barne- og 
ungdomsarbeider. 

På grunn av vansker med rekruttering av barnehagelærere har man vært nødt til å 
innvilge dispensasjon fra utdanningskravet. Lebesby kommune har utarbeidet nye 
retningslinjer for saksbehandling i forbindelse med søknad om dispensasjon fra 
utdanningskrav. De nye retningslinjene trådte i kraft 10.10. 17. Fylkesmannen har 
også gjennomført tilsyn med kommunens saksbehandling hvor de nye 
retningslinjene ble godkjent. 

Våren 2019 hadde 3 ansatte ved Galgeneset barnehage fullført videreutdanning 
innenfor følgende tema: 

 naturfag og matematik (1 barnehagelærer) 

 Språkutvikling og språklæring (2 barnehagelærere 
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 Strukturindikatorer 2018 2017 2016 2015 2014 

 Antall barn per voksen 2,94 5,28 5,28 6,09 4,78 

 Andel ansatte med pedagogisk utdanning 
33,11% 33,33% 35,29 % 

42,86 
% 

37,50 % 

Andel ansatte med barne- og ungdomsarbeiderfag 29.41% 11.11% 5,88 % 7,14 % 12,50 % 

 Andel årsverk styrere med dispensasjon 0,00% 0,00% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

 Andel årsverk pedagogisk leder med dispensasjon 
17,64% 41,67 30,00 % 

12,50 
% 

12,50 % 

 Antall barnehager på normkrav - Pedagogisk lederressurs i 
forhold til antall barn (alle pedagogiske ledere) 

2 2 2 2 2 

 Antall barnehager under normkrav - Pedagogisk lederressurs i 
forhold til antall barn (pedagogiske ledere med godkjent 
utdanning) 

0 0 2 1 1 

 Antall barnehager på normkrav - Pedagogisk lederressurs i 
forhold til antall barn (pedagogiske ledere med godkjent 
utdanning) 

1 1 0 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Åpningstider og foreldrebetaling  

Lebesby kommune har fortsatt lavere egenbetaling enn norm som er vedtatt sentralt. 
Fra april 2018 utgjør foreldrebetaling for 9 timers dag kr. 2 700 og for 6 timers dag 

Kompetanse Merknad og oppfølgingsområde: 
Delmål: Vi skal bidra til at ansatte i kommunal virksomhet har kompetanse og kvalifikasjoner til å 
utføre sine oppgaver på en god måte, Lebesby mot 2035 
Et kompetent pedagogisk personale er en forutsetning for et barnehagetilbud av god 
kvalitet. Det forutsettes derfor at barnehageeieren vektlegger de ansattes faglige og 
pedagogiske vurderinger i sin styring. Det må utarbeides strategi for å få ansatte til å ta 
fagbrev eller barnehagelærerutdanning.  Det må legges til rette med permisjon med 
lønn, dette kan gjøres ved bruk av bindingstid.   

Kommunen bør iverksette tiltak for å øke antall pedagoger ved å øke pedagognormen. 
Dette vil føre til økte lønnskostnader, men kan gjøres gradvis i forbindelse med naturlig 
avgang eller når ansatte slutter. 
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kr.1 900.  Søskenmoderasjon er på 50% , mange andre kommuner har 30% 
søskenmoderasjon. I tillegg må det betales kr. 295,- i kostpenger pr.måned.  

Lebesby kommune har etablert rutiner for behandling av søknad om redusert 
foreldrebetaling. Foreldre skal ikke betale mer enn 6% av inntekten sin for 
barnehageplass.  I tillegg er det gratis kjernetid på 20 timer per uke for 2,3,-4 og 5 
åringer og for barn med utsatt skolestart i familier med samlet årsinntekt under kr. 
548 000,- 

Dersom det er flere barn i husholdningen skal det gis søskenmoderasjon for de andre 
barna. Det vil si at for barn nr. 2 skal det betales 70% av det husholdningen betaler 
for det første barnet, og for barn nr.3 skal det betales 50% av det den betaler for det 
første barnet. I Lebesby kommune er det i underkant av 10 husholdninger som har 
søkt om redusert foreldrebetaling og som fyller vilkårene for dette. I 2018 utgjordre 
redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid ca. kr.100 000,- i inntekststap. 

Lebesby kommune tilbyr 9- og 6 timers dag. Galgeneset barnehage har åpent fra 
kl.06.45 til kl.16.00 alle virkedager. Lebesby barnehage har åpent fra kl.06.15 til 
kl.16.15 alle virkedager. Begge barnehagene tilbyr korttidsplasser når barnehagene 
har ledig kapasitet.  I 2018 var det ved registreringtidspunkt ingen barn som hadde 6 
timersdag, dette er en endring fra 2017. 

Barn fordelt etter oppholdstid 2018 2017 2016 2015 2014 

Andel barn med avtalt oppholdstid på 40 timer eller 
mindre 

0 7.3% 16,3 % 18,8 % 8,7 % 

Andel 1-5 åringer med avtalt oppholdstid på 40 timer eller 
mindre 

0 7.3% 16,3 % 18,8 % 8,7 % 

Andel 1-2 åringer med avtalt oppholdstid på 40 timer eller 
mindre 

0 0% 5,9 % 27,3 % 12,5 % 

Andel 3-5 åringer med avtalt oppholdstid på 40 timer eller 
mindre 

0 
10% 21,9 % 11,5 % 6,7 % 

 
 

Andel barn med avtalt oppholdstid på 41 timer eller mer 100% 92,7% 83,7 % 81,3 % 91,3 % 

Andel 1-5 åringer med avtalt oppholdstid på 41 timer eller 
mer 

100% 92,7% 83,7 % 81,3 % 91,3 % 

Andel 1-2 åringer med avtalt oppholdstid på 41 timer eller 
mer 

28% 100% 94,1 % 72,7 % 87,5 % 

Andel 3-5 åringer med avtalt oppholdstid på 41 timer eller 
mer 

72% 90% 78,1 % 88,5 % 93,3 % 

 

Minoritetsspråklige barn 
Tabellen nedenfor viser at antall minoritetspråklige barn har vært nokså stabilt de to 
siste årene.  Dette har sammenheng med arbeidsinnvandring og at bosatte 
flyktninger har fått barn etter de ankom Lebesby kommune. Galgeneset barnehage 
har hatt ekstra årverk i forbindelse med bosetting av flyktninger. Da dette var et tiltak 
av midlertidig karakter knyttet til bosetting av flykninger som en overgangsorndning 
ble det avviklet våren 2018.   

 Minoritetsspråklige barn fordelt etter alder 2018 2017 2016 2015 2014 
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Antall minoritetsspråklige barn totalt 13 14    6    3    0 

Antall minoritetsspråklige barn 1-5 år 13 14    6    3    0 

Antall minoritetsspråklige barn 1-2 år 3 5    2    3    0 

Antall minoritetsspråklige barn 3-5 år 10 9    4    0    0 

Antall minoritetsspråklige barn med særskilt tilbud om 
språkstimulering 

0 7    5    0    0 

 

3.3 Ute- og inne områder 

Begge barnehagene har behov for utbedring av det fysiske innemiljøet. Barnehagen i 
Lebesby er i ombygd skolebygg.  Barnehagen sliter med dårlig inneklima og høyt 
støynivå. I tillegg er inndelingen av arealet lite hensiktsmessig med tanke på at de er 
få ansatte. Det ble gjennomført en større kartlegging våren 2019, som viser at 
situasjonen er uendret og at det er behov for tiltak både av ute- og inneområdet. 

Galgeneset barnehage er bygd for ca. 40 år siden, og det har opp gjennom årene 
vært foretatt ordinært vedlikehold og oppussing. Bygget begynner å bære preg av at 
det er behov for større utbedringer, dette gjelder spesielt i forhold til isolering av 
gulv og vegger. Det er også mistanke om at det kan være fuktskader i enkelte 
områder. Personalet har også behov for bedre arbeidsrom hvor det er mulig å sitte å 
planlegge enkeltvis eller sammen. I tillegg har de svært dårlig personalrom. Det er 
utarbeidet tilstandsrapport som skal ligge til grunn for vudering av tiltak mht 
oppussing eller renovering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppholdsareal 
Barnehagene i vår kommune har flotte uteområder med nærhet til natur, fjell og sjø. 
Tabellen nedenfor viser at oppholdsarealet per barn har økt  siden 2017, årsaken til 
dette er at barnetallet har gått ned.  

Fysisk lærings og arbeidsmiljø Merknad og oppfølgingsområde: 
Delmål: Vi skal ha fokus på god kvalitet på opplæring og gode faglige resultater. Dette skal vi bidra til 
gjennom kompetente ansatte, tverrfaglig samarbeid, gode fysiske læringsmiljø og moderne 
læremidler, Lebesby mot 2035. 
Barnehagebyggene har behov for oppgradering/renovering. Det er også  nødvendig at det avsettes 
midler til vedlikehold.  
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I tillegg til uteområdet som er direkte knyttet til barnehagene, har de også næhet til 
fjell og sjø. Dette er områder som de er flinke til å benytte  seg av. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Overgang til grunnskole 

Våren 2019 ble det utformet nye kommunale rutiner for overgang fra barnehage til 
grunnskole. Dette har skjedd i sammenheng med oppfølgingsordningen og arbeidet 
med kvalitetssystem for Lebesby kommune. 

Formålet med planen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så god som 
mulig. Det er utformet en fremdriftsplan hvor ansvar og roller er avklart samt 
tidsfrister.  Skole og barnehage har et gjensidig ansvar for å sikre et godt samarbeid 
slik at barna får en god skolestart.    

Utover dette arbeider barnehagen med forberedelse til skolestart gjennom hele året. 
Ved Galgeneset barnehage har man etablert egen avdeling for førskolebarn, og kan 
gjennom dette ha spesielt fokus på «skoleforberedende» aktiviteter. I tillegg har 
dette også gjort det mulig å tilby svømmeopplæring samt benytte tilbudet på 
biblioteket om opplegg i Maker space. 

Lebesby barnehage er samlokalisert med skolen og har gjennom dette mange felles 
aktiviteter i tillegg til felles uteområder. Barna blir i løpet av tiden i barnehagen godt 
kjent med skolen, elevene og ansatte. Overgangen til skole vil derfor kunne ha mer 
fokus på førskoleaktiviteter. 

3.5. Satsningsområder  

Barnehagene deltar sammen med skolene i felles satsningsområdene IKT, språkløyper 
og realfag. I tillegg arbeider barnehagene med andre fagområder relatert til 

 2018 2017 2016 2015 2014 

Leke og oppholdsareal per barn (m2) 8,392 7,63 8,56 8,74 9.12 
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rammeplanen og vedtatt strategiplan for RSK midt-Finnmark. I 2018/2019 har det 
også vært gjennomført etterutdanning via RSK Midt-Finnmark i forhold til: 

 IKT, høst 2018 og vår 219 

 Realfag 

 Seksuelle overgrep 

 

Realfag: 
Styrer og en ansatt fra hver av 
barnehagene har siden 2017 deltatt i 
ressursgruppa for realfagsastningen og har 
deltatt på realfagsamlinger i regi av UDIR. I 
hver barnehage er det frikjøpt en 
ressursperson som skal følge opp realfagsatsningen spesielt.  Ressursperson leder 
også arbeidet i den lokale arbeidsgruppa samt sitter i nettverk for barnehage og 1.-5 
trinn. Barnehagene arbeider med å utarbeide lokale planer for sin deltakelse i 
satsingen, den nye rammeplanen må implementeres i realfagsatsningen. 
Barnehagene har også hatt 8  undervisningsopplegg i regi av biblioteket på Maker 
space . 

I forbindelse med realfagsatsningen søkte barnehagene om tilskudd til innkjøp av 
utstyr til å arbeide med realfag. Det ble kjøpt inn utstyr for ca. kr. 30 000,- fordelt på 
begge barnehagene.  

Galgeneset barnehage kjøpte inn følgende for tilskuddsmidlene: 

 3 stk. lysbord med diverse tilhørende tall og geometriske figurer. 

 1 stk. sett for «ut i naturen» (besto av bl.a. innsamlingsposer, håver og 

forstørrelsesglass.) 

 1 kjegletrekk med lommer.  

 1 veggtavle regnedyr med avtakbare motiver. (Tall og sortering opp til 10.) 

 2 pakker med telleinsekter. (Insekter i ulike farger til sortering og andre 

matematiske øvelser.) 

 2 stk. Plantoys bikuber. (Sortering gjennom finmotoriske øvelser med pinsett. 

Alt utstyret blir brukt i frilek, planlagte aktiviteter og på turer/opplegg ute.  

Det er laget et område hvor realfagsutstyr er samlet slik at disse materialene er lett 

tilgjengelig. Området blir supplert og endret etter hvert som utstyret brukes eller vi 

får nye innspill. Det har skjedd en gradvis endring av innhold og arbeidsmetoder i 

løpet av dette barnehageåret. De ansatte tar «realfagsbrillene» på seg og det skjer en 

del spennende rundt på de ulike avdelingene.   
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Felles kompetanseheving- Galgeneset barnehage 

 Det har skjedd en gradvis endring av innhold og arbeidsmetoder i løpet av 

dette barnehageåret. Barnehagen har  vekslet mellom realfag, IKT og 

språkløype på personalmøter, og de kommet  godt i gang. De ansatte tar 

«realfagsbrillene» på seg og det skjer en del spennende rundt på de ulike 

avdelingene. 

 Et videre mål for barnehageåret 2018-2019 har vært å arbeide mer strukturert 

med felles kompetanseheving på personalmøter blant annet gjennom bruk av 

realfagsløypen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebesby oppvekstsenter 

Har hatt realfag som tema på foreldrmøte, dette ble gjennomført høsten 2018. 

Formålet var at foreldrene skulle bli kjent med hva barnehagen arbeidet med, og  få 

prøve selv. 

 

Lebesby barnehage kjøpte inn følgende for tilskuddsmidlene: 

 2 stk Easi-Scope 2 trådløs 

 klassesett (6 stk) Blue-Bot  

 1 sett (3 stk) Blue-Bot matter 

 2 stk Osmo Genius Kit V2 

 Osmo Code, lær koding 

 

Utstyr er brukt i hele avdelingen. Aktivitet er tilpasset alder på barna, gjelder særlig 

utstyr til gruppering og sortering. Lysbordet benyttes ofte i samlingsstunder hvor en 

skal studere forskjellige ting, samt som egentrening med ulike figurer og mønstre. 

Utstyret til koding og programmering er i hovedsak brukt av 5-årsgruppa. Blue-

Botene blir programmert til å følge spesielle ruter på mattene. OSMO brukes svært 

flittig for denne gruppa for å bygge mønstre og for koding, bl.a. plukke jordbær.  

Barnehagen har ikke så mye utstyr at alle kan gjøre alt samtidig, så en tar gjerne to 
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og to ut fra avdelingen for å jobbe med programmering og koding. 5-årsgruppa (6 

barn av 9) har minimum 1 dag i uka som er viet til disse aktivitetene. 

En jobber også med oppgaver fra 1, 2, 3 boka – inneholder oppgaver med sortering, 

former, måling, mønster, plassering, tid og telling. 

 

 
IKT: 
IKT kan supplere barnehagens arbeidsmåter, støtte barnas utvikling og læring og 
tilby nye uttrykksformer. Teknologi påvirker miljø og mennesker, og er en del av livet 
vårt. De fleste barn kommer til barnehagen med kunnskaper om og erfaringer med 
IKT. Barnehagene skal derfor ta i bruk IKT som pedagogisk verktøy.  

Begge barnehagene har Smart Board og nettbrett og bruker dette aktivt. Det har 
også blitt kjøpt inn flere nettbrett slik at hver avdelingen har nettbrett tilgjengelig til 
de ansatte slik at de kan bruke disse når de skal planlegge bruk av nettbrett for 
barna.    

Lebesby barnehage har gjennom realfagsatsningen kjøpt inn Easi. Scope 2, Blue-Bot, 
Blue-Bot matter, Osmo Genius Kit V2, og  Osmo Code.  Galgeneset barnehage har 
tilgang til dette via Maker Space på biblioteket i Kjøllefjord. 

Det har vært gjennomført to fagdager for alle ansatte i barnehagen med IKT som 
tema, Kursholder har vært UIT, og barnehagene har hatt arbeidsoppgaver mellom de 
to fagdagene. 

 
Språkløyper: 
Språkløyper er et felles satsningsområde, men i forbindelse med oppstart av realfag 
har man avventer og ikke prioritert satsningen på Språkløyper i samme grad.  Begge 
barnehagene har utarbeidet lokale planer, og bruker kompetansepakkene til UDIR . 

Galgeneset barnehage har kommet godt i gang med prosessen, og har jobbet 
målrettet med fokus på «språk og leseferdigheter».  Ved Lebesby oppvekstsenter har 
de etablert en gruppe på tvers av skole og barnehage som arbeider med språkløyper.  

 

 

 

 

 


