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Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommunestyre tar orientering om realfagsatsningen i Lebesby kommune til 

etterretning. 
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Faktaopplysning: 

Våren 2017 søkte Lebesby kommune om deltakelse i den nasjonale realfagsatsingen.    Dette 

ble gjort i forbindelse med vurdering og søknad om deltakelse i satsningen «God skole- og 

barnehageeier» i regi av KS, samt vurdering av resultater av nasjonale prøver, eksamen og 

grunnskolepoeng. Det ble også gjennomført en Ros-analyse av kommunens arbeid med 

realfag i skole og barnehage 

 

Søknaden ble innvilget og Lebesby kommune er med i pulje 3, satsningen i regi av UDIR går 

ut 2018, men man kan søke om at deltakelsen blir forlenget. Lebesby kommune vil ha dette 

som en av tre innsatsområder ut 2020. Øvrige områder er IKT og språkløyper, alle 

gjennomgående innsatsområder for barnehage og skole. 

 

Lebesby kommune har fått ca. 270 000,- i tilskudd som skal dekke drift av nettverk. 

Kommunen er ansvarlig for å dekke reiseutgifter i forbindelse med samlingene, opphold og 

overnatting dekkes av UDIR. I tillegg har barnehagene fått ca. 20 000,- til innkjøp av utstyr 

og læremidler relatert til realfag. 

 Det er inngått partnerskapsavtale med Lakselv vgs, man vil også invitere Nordkapp 

videregående skole med i satsningen. I tillegg vil man få oppfølging av Universitetet i 

Tromsø. To andre kommuner i RSK Midt-Finnmark er kommet med som realfagskommuner 

våren 2018, etterutdanning for ansatte i skole og barnehage vil derfor bli gjennomført i regi 

av RSK Midt-Finnmark og finansiert gjennom dette samarbeidet. 

 

Det er utformet kommunal strategiplan for realfagsatsningen, denne angir overordnede mål 

og rammer for satsningen for skole og barnehage. Den enkelte skole og barnehage er i gang 

med å utforme tiltaksplan med utgangspunkt i kommunal strategiplan.  

 

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  

 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.  

 

 

Vurdering: 

Evaluering av resultatet for nasjonale prøver, eksamen og standpunktkarakterer i fagene 

matematikk og naturfag viser at våre elever enten det gjelder ferdigheter eller kunnskap har 

resultater som er lavere enn snittet for Finnmark og nasjonalt nivå. I april 2017 ble Lebesby 

kommune også valgt ut som oppfølgingskommune. Årsaken til dette var svake resultater de 3 

siste årene på nasjonale prøver, læringsmiljø og grunnskolepoeng. 

 

Den enkelte barnehage og skole har sine lokale planer, men disse er ikke systematisk nok mht 

oppfølging tiltak og evaluering.  Dette gjør at innsatsen blir fragmentert, man får ikke 

benyttet kompetansen godt nok og den faglige utviklingen både for den enkelte ansatt og 

skole/ barnehagen som helhet får dårlige rammebetingelser. Dette gjør at man ikke får 

arbeidet systematisk i forhold til oppfølging, støtte eller bidra til kursendring. 

 

Deltakelse i realfagsatsningen er godt forankret på ledelsesnivå. Det er en felles beslutning 

om at man skal arbeide med realfag i et langsiktig perspektiv. Vi har midler som gir oss 

mulighet til større kreativitet i klasserommet og i barnehagen utover ordinær 

kompetanseheving.  Det er stort engasjement som gjør at satsningen vil få en positiv start. 

Sett sammen med «Maker Space» så får man også et litt annet perspektiv der utforsking og 

kreativitet vil ha stort fokus i forhold til strategier og metoder.  Alle skoler og barnehager skal 

delta i satsningen, dette gjør at man også får arbeidet helhetlig fra barnehage til skole og til 

videregående opplæring.  
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