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Rådmannens innstilling: 
::: &&& Sett inn innstillingen under &&& 

 

Lebesby kommunestyre vedtar at det skal utarbeides kvalitetssystem for oppvekst. 

 

Oppvekstsjefen får i mandat til å utforme forslag til nytt kvalitetssystem for oppvekst. 

Prosessen skal starte opp høsten 2018 og være avsluttet innen desember 2018.  

 

Det opprettes egen referansegruppe bestående av representant foreldreutvalg i skole og 

barnehage, tillitsvalgte, ledere for elevråd samt politisk representant valgt av 

Formannskapet. 
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Saksutredning: 
... &&& Sett inn saksutredningen under &&& 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har ikke i dag et kvalitetssystem som skal sikre at vurdering av kravene i 

opplæringsloven med forskrifter overholdes. Sektormyndighet har kjøpt inn 1310.no som er 

et årshjul som bidrar til å gjøre det enklere å kontrollere at oppgaver blir fulgt opp i den 

enkelte skole.  Dette er et internkontrollsystem, og bidrar derfor ikke til utvikling av skole og 

barnehage. 

 

Analyse høsten 2016 og ROS analyse som ble gjennomført 27.02.18 viser at det er behov for 

kvalitetssystem som ikke bare bidrar til internkontroll men som også sikrer utvikling av skole 

og barnehage. Systemet skal være nyttig for skolens læringsarbeid, resultatoppnåelse, 

kvalitetsarbeid og ledelse. På samme tid skal det ivareta skole- og barnehageeiers 

forpliktelser etter lovverket på en forsvarlig måte. 

 

Skole- og barnehageeier står fritt til selv å utforme dette systemet under forutsetning av at det 

fyller kraver om forsvarlig.  Et kvalitetssystem skal bidra til kvalitetsutvikling og 

kvalitetsoppfølging, og er skoleeiers - (folkevalgt, administrasjon) og rektors ansvar at det 

blir fulgt opp og gjennomført. 

 

 



Opplæringslovens § 13-10 pålegger skoleeier å ha et forsvarlig system for å vurdere om og å 

følge opp at skoleeier etterlever opplæringsloven. 

 

I kap. 2 i forskrift til Opplæringsloven er dette presisert: 

§ 2-1.Skolebasert vurdering 

Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av 

opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for 

Kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter 

føresetnadene. 

 

§ 2-2.Rapportering frå kommunen og fylkeskommunen 

Skoleeigaren skal medverke til å etablere administrative system og å innhente statistiske og 

andre opplysningar som trengst for å vurdere tilstanden og utviklinga innanfor opplæringa. 

 

§ 2-3.Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for elevane 

Skoleeigaren skal sørgje for at nasjonale undersøkingar om motivasjon, trivsel, mobbing, 

elevmedverknad, elevdemokrati og det fysiske miljøet blir gjennomførte og følgde opp lokalt. 

 

§ 2-4.Prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar 

Elevar skal delta i prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar fastsette av departementet. 

Skoleeigaren skal sørgje for at dette blir gjennomført. 

For elevar som får spesialundervisning etter kapittel 5 i opplæringslova, og når det dessutan 

er klart at prøvene ikkje vil ha mykje å seie for opplæringa til eleven, kan skolen gjere vedtak 

om å frita eleven frå å delta i prøvene. Det same gjeld elevar som har enkeltvedtak om 

særskild språkopplæring etter opplæringslova § 2-8 eller § 3-12. Eleven sjølv eller foreldra 

kan likevel bestemme at eleven skal ta prøvene. 

Departementet fastsett nærmare retningslinjer for gjennomføringa av prøvene. 

 

 

Vurdering: 

Formålet med kvalitetssystemet er å sikre lovkrav og å bidra til kvalitetsforbedring hos 

skoleeier, i skoler og barnehager samt å skape en forbedringskultur.   Kvalitetssystemet vil 

derfor være et verktøy som skal bidra til systematisk læring og analyse av hvilke prosesser, 

strukturer og tiltak som gir måloppnåelse og ønskede pedagogiske resultater.  

 

Kvalitetssystemet skal være et verktøy for skole- og barnehageeier, den enkelte skole og alle 

ansatte. Elevenes læringsutbytte og mestring er et av de sentrale målene. Et kvalitetssystem 

må inneha system for kontroll og system for læring, samt bygge på brukermedvirkning på 

alle nivå, i den sammenheng vil utviklingsdialog bidra til å skape eierskap og involvering i 

kvalitetsarbeidet i skolen.  

 

Oppvekstsjef skal utforme forslag til modell for kvalitetssystem, denne må være basert på 

samarbeid med rektorer, styrere og tillitsvalgte. Forslag legges så frem for referansegruppa 

hvor det gjennomføres en egen prosess som skal resultere i forslag som skal legges frem for 

de formelle medvirkningsorganene i skole og barnehage, og deretter til politisk behandling 

innen desember 2018.  Systemet skal tas i bruk fra januar 2019, hvor utviklingsdialog og 

oppvekstdag skal gjennomføres rutinemessig i forbindelse med kvalitetsmelding. 

 

... &&& Sett inn saksutredningen over &&& 
 



 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Lise Birgitte Øfeldt 

  Oppvekstsjef 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
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