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Arkivsak: 18/567   

Sakstittel:  KVALITETSSYSTEM FOR OPPVEKST  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommunestyre vedtar Kvalitetssystem for barnehage og grunnskole 

 

Systemet tas i bruk våren 2019. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Forslag til kvalitetssystem for barnehage og grunnskole 

 

Andre dokumenter: 

Kommunestyrevedtak den 07.06.2018, saksnr PS 35/18 

 

Faktaopplysning: 

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

følge opp at skoleeier etterlever opplæringsloven. Lebesby kommune har ikke et slikt system 

som skal sikre at vurdering av kravene i opplæringsloven med forskrifter overholdes. På 

bakgrunn av dette vedtok Kommunestyret den 07.06.18 at det skulle utarbeides 

kvalitetssystem for oppvekst. Dette skulle ha vært ferdig i desember 2018 og tatt i bruk januar 

2019.  På grunn av stor arbeidsmengde har dette ikke vært mulig å realisere innenfor tidsfrist. 
 

Sektormyndighet har utformet forslag til kvalitetssystem, dette har inngått som en del av 

veiledningen som Lebesby kommune har får i forbindelse med oppfølgingsordningen. I henhold 

til vedtak skulle det ha vært opprettet en referansegruppe, dette er ikke blitt gjort på grunn av 

tidspress. Da systemet er utformet med stor vekt på brukermedvirkning samt mulighet for den 

enkelte skole å gjøre lokale tilpasninger, er brukerperspektivet godt i varetatt.   

 

Hvis man ønsker at forslaget skal behandlet av en referansegruppe vil ikke systemet kunne tas i 

bruk dette skoleåret. 

  

 

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 

innehar system for kontroll og system for læring, og bygger på brukermedvirkning på alle 

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

kvalitetsarbeidet i skolen.  
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