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1. Innledning 
Våren 2017 søkte Lebesby kommune om deltakelse i den nasjonale realfagsatsingen. 
Søknaden ble innvilget og Lebesby kommune er med i pulje 3.  I barnehagen er 
realfagene i hovedsak forankret i fagområdene antall, rom og form og natur, miljø og 
teknikk.  I grunnskolen inngår realfagene i fagene matematikk og naturfag. Naturfag i 
skolen omfatter fagdisiplinene biologi, fysikk, kjemi, geofag og teknologi. 
 
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. Arbeidsgruppa deltok på oppstartsamlingen i 
mai, og har etter dette hatt fellesmøte for å drøfte veien videre.  Arbeid med lokale 
tiltaksplaner i skole og barnehage vil være et prioritert område høsten 2017. 
 
Det er utformet forslag til kommunal strategiplan for realfagsatsningen, denne angir 
overordnede mål og rammer for satsningen for skole og barnehage. Den enkelte 
skole og barnehage skal utforme tiltaksplan med utgangspunkt i kommunal 
strategiplan.   Kommunal strategiplan skal til politisk behandling innen 8. januar 
2018.  Lebesby kommune har gjennom sin deltakelse forpliktet seg til følgende: 
 

 Utvikle lokal realfagsstrategi med politisk forankring. 

 Etablere og koordinere lokale realfaglige nettverk for barnehage- og grunnskolelærere og 
legge til rette for at deltakerne skal kunne dele kunnskap og erfaringer med kolleger på egen 
arbeidsplass.  

 Delta på felles fagsamlinger i regi av Utdanningsdirektoratet. 

 Rapportere på bruk av midler ved utgangen av 2018. 

 Rapportere på resultater knyttet til mål og innsatsområder i den lokale realfagsstrategien, 
ved utgangen av 2018. 

 Delta i den eksterne evalueringen av tiltaket Realfagskommuner og bidra med sine erfaringer 
og resultater. 

 
Lebesby kommune er blitt tildelt kr. 273 000,-i tilskudd som skal benyttes til å 
etablere, lede og drifte lokale nettverk i realfag hvor barnehagelærere og lærere i 
grunnskolen deltar. Tildeling er gjort med utgangspunkt i antall lærerårsverk. Den 
nasjonale satsningen gjelder for perioden 2017-2018.  Lebesby kommune har 
bestemt at realfag, IKT og Språkløyper skal være satsningsområder for skole og 
barnehage i perioden 2017-2020.  

2. Formål 
Lebesby kommune har ingen strategier for realisering av målene som er nedfelt i 
«Tett på realfag» Nasjonal strategi for realfag i barnehage- og grunnskoleopplæringa 
(2015-2019.   Kommunen har heller ikke andre overordnede planer som sier noe om 
mål eller arbeidsmåter for arbeid med realfag i skole og barnehage.  Dette gjør at det 
ikke arbeides systematisk med realfag i våre skoler og barnehager, foruten det 
arbeidet som skjer i regi av den enkelte ansatt. Evaluering utført av skoleeier, 
skoleledere og styrere konkluderte med at det er behov for en helhetlig satsning på 
realfag fra barnehage til grunnskole.  Tidlig innsats er nøkkelen til utvikling av 
ferdigheter også innen realfag. 
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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. 

3. Situasjonsbeskrivelse 
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. 

3.1 Nasjonale prøver i regning perioden 2014-2017 5. og 8 trinn: 
Tabellene nedenfor viser resultatet av nasjonale prøver i regning for 5. – og 8 trinn.  
Resultatet viser samlet snittresultat for skolene i vår kommune.  I tabellene er også 
resultatet for Finnmark og nasjonalt nivå tatt med, dette for å kunne foreta 
sammenligninger.  Hver kolonne viser snittet beregnet for elevene som deltok på 
prøven. Tallene i klamme med rød skrift viser prosentandel av de som deltok  som 
hadde resultat på mestringsnivå 1, det laveste nivået. 

Nasjonale prøver for 5 trinn, se tabell nedenfor viser at nesten 50% av elevene som 
deltok på de nasjonale prøvene i regning 2014/2015 og 2015/2016 hadde 
regneferdigheter  på mestringsnivå 1.  Dette er ganske alvorlig, og krever at det 
arbeider systematisk for å sikre at elevene får grunnleggende ferdigheter i faget.  Når 
snittet totalt sett er på mestringsnivå 2, tilsier dette at resultatet for de øvrige elevene 
var på mestringsnivå 2 og 3.  
 
Resultatet for skoleåret 2016/2017 viser at dette årskullet hadde bedre resultat enn 
tidligere avgangselever. Om dette er en enkeltstående hendelse eller en trend vil 
resultatet av tiltak gjennom realfagsatsningen og fremtidige prøver vise. 
 
 
Tabell 1. Nasjonale prøver i regning for 5 trinn 

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

Lebesby kommune 43  (46,7% nivå 1) 44   (45,5% nivå 1)  55  (16,7% nivå 1) 

Finnmark fylke 48  (30% nivå   1) 48   (31.8% nivå 1) 48  (33.4% nivå 1) 

Nasjonalt 50  (24,6% nivå1) 50   (25.5% nivå 1) 50  (24.4% nivå 1) 

Mestringsnivå (lavt til høyt) 1= 42 og mindre 2=43-56   3=57       
Tall i () viser prosentvis andel av elevene som deltok på prøven som hadde resultat tilsvarende mestringsnivå 1 
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Nasjonale prøver for 8 trinn, se tabell nedenfor viser at resultatet har vært 
gjennomgående bedre de tre siste årene sammenlignet med snittet for Finnmark og 
nasjonalt nivå. Likevel har våre elever dårligere standpunktkarakter i matematikk i 
fem av de seks siste skoleårene. I Naturfag har de hatt dårligere karakter i fire av de 
seks siste skoleårene (se tabell nedenfor). Det er ikke gjort noen undersøkelser som 
forklarer hvorfor det er slik, det vil være svært interessant å undersøke hva som gjør 
at elevene har relativt sett gode regneferdigheter på 8 trinn, men ender opp med 
lave resultat i faget som avgangselever. Da elevene statistikken gjelder for, er ferdig 
med grunnskolen vil det ikke være aktuelt å forske nærmere på resultatet knyttet til 
deres tid  i grunnskolen. 

Tabell 2. Nasjonale prøver i regning for 8 trinn 
Indikator og nøkkeltall 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Lebesby kommune 50 (4 % nivå 1) 49 (7.1 % nivå 1) 46 (7.7 % nivå 1) 

Finnmark fylke 47 (14.3 % nivå 1) 48(11.9 % nivå 1) 47(12 % nivå 1) 

Nasjonalt 50 (10.3 % nivå 1) 50(7.6 % nivå 1) 50(7.3 % nivå 1) 

Mestringsnivå (lavt til høyt) 1= 36 og mindre 2=37-44  3=45 54   4=55-62   5=63- og mer 
Tall i () viser prosentvis andel av elevene som var på mestringsnivå 1 

 

Årets avgangsklasse har hatt gode resultat både når det gjelder eksamenskarakter i 
skriftlig og muntlig, standpunktskarakter og grunnskolepoeng. Resultatet er bedre 
enn for snittet for Finnmark og nasjonalt nivå med noen få unntak.  Skyldes dette 
målrettet og systematisk arbeid nedfelt i skolens planer eller er dette et resultat av 
spesielt engasjerte lærere? 

Tabell 3. Standpunktskarakter  i matematikk og naturfag 
Matematikk standpunkt 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016/2017 

Lebesby kommune 2,8 3,0 3,2 2,9 3,0 3.9 

Finnmark fylke 3,2 3,3 3,4 3,2 3,3 3.4 

Nasjonalt 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 

Naturfag standpunkt 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016/2017 

Lebesby kommune 3,0 3,3 4,2 3,8 3,4 4.2 

Finnmark fylke 3,9 3,9 4,1 4,0 4,0 3.9 

Nasjonalt 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4.1 

Kilde: Skoleporten 

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 det ikke arbeidet systematisk i forhold til oppfølging, støtte eller bidratt 
til kursendring.   

Kommunen har gode rutiner for overgang mellom barnehage og skole, men ikke i 
forhold til sammenheng i «faglig utvikling». Erfaringer gjennom «Vurdering for 
læring» avdekket at det faktisk er liten kunnskap om de ulike trinnene internt i 
skolene også, selv om mange lærere underviser på flere trinn. Man har heller ikke 
klart å utvikle gjennomgående fagplaner fra 1.-10 trinn ved den enkelte skole. 
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3.2 Realfagskompetanse 
Kommunen har mange lærere med kompetanse innenfor realfag, vi har også 
prioritert ansatte som har ønsket etter- og videreutdanning innen realfag. Generelt 
opplever kommunen at få søker på videreutdanning uansett fag. Det sier oss noe om 
at stipend/vikarordningen og lokale lønnstillegg ikke har bidratt til å øke motivasjon, 
eller gir nødvendige rammebetingelser for etter- og videreutdanning.  I de tre siste 
årene har tre lærere deltatt/deltar i videreutdanning i matematikk og en i naturfag. 

Selv om kommunen totalt sett har en relativ høy andel lærere med kompetanse 
innenfor realfag, så avspeiler ikke dette den enkelte skole og barnehage. I tillegg har 
man utfordringer på de fådelte skolene i forhold til hvordan kompetansen skal kunne 
brukes på flest mulig trinn.   

 

3.3 Sterke sider (Strengths)  
Deltakelse i realfagsatsningen er godt forankret på ledelsesnivå. Det er en felles 
beslutning om at man skal arbeide med realfag i et langsiktig perspektiv. 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. Vi har midler som gir oss mulighet til 
større kreativitet i klasserommet og i barnehagen utover ordinær kompetanseheving. 

 Vi har ansatte som vil være ressurspersoner i satsningen. 

 Vi har kompetanse og teknologiske rammebetingelser på plass.  

 Vi har flere som har søkt om etter- og videreutdanning i matematikk inneværende skoleår 

 Vi har etablert ny møteplass for utforskning og læring (Maker Space) 

 Vi har midler til å kunne kjøpe inn utstyr og materiell som kan bidra til større kreativitet, 
utprøving og variasjon i læringen i skole og barnehage. 

 Vi har Smart Board i alle klasserom 

 Vi har Smart Board i alle barnehagene  

 Vi har Crome book og bærbare pc til alle våre elever på 5.-10 trinn 

 Vi har IPAD til bruk i barnehage og 1.-5 trinn  

 Alle ansatte har bærbar pc samt IPAD eller nettbrett. 

 Vi har fokus på å ta i bruk ny teknologi 

 Vi har allerede forebyggende tiltak som matte-, lese- og engelskfres som kan utvikles videre 

 Vi har deltatt i ungdomstrinn i utvikling 

 Vi har deltatt i vurdering for læring, som er videreført med ressursperson innenfor lokale 
rammer 

 Vi har en engasjert og kreativ biblioteksjef  som er ansvarlig for Maker Space, og som har et 
godt samarbeid med barnehage og skole 
 
 

3.4 Utfordringer  og trusler (Weaknesses and Treaths) 
Skoleledelsen i Lebesby kommune er liten, og består av 3 rektorer, en inspektør, en 
styrer og oppvekstsjef. Dette gjør at man er sårbar i forhold til gjennomføring av 
satsningen. I en travel hverdag kan satsninger som dette måtte vike for andre 
oppgaver som må løses der og da. Det er derfor en utfordring å få gjennomført 
planlegging og utforme tiltaksplaner innenfor gitte frister. Dette gjør at prosessene 



7 
 

ikke blir så gode som man ønsker. Hvis noen slutter og nye kommer inn kan dette 
også føre til at eierskapet forsvinner. Ved reiser er det behov for vikarer både i skole 
og barnehage, i vår kommune er det vanskelig å skaffe vikarer. Dermed kan slike 
satsninger føles som en belastning og følelse av merarbeid. 

 Vi har ikke kommunale styringsverktøy for arbeid med realfag i barnehage eller skole 

 Vi har ikke rutiner for oppfølging av nasjonale prøver 

 Skolene har ikke overordnede planer for arbeid med realfag 

 Barnehagene har ikke planer for arbeid med realfag – med mål og vurderingskriterier 

 Vi har små fagmiljø, de er spredt på ulike skoler og barnehage 

 I barnehage og skole er det dårlig med biologi-, kjemi- og fysikkutstyr. 

 Vi har store geografiske avstander mellom skolen (fra 10 til 27 mil en vei) 

 Vi har skoler og barnehage med ulike i størrelse 

 Vi har ulike utfordringer ved den enkelte skole og barnehage, ulike ståsted skaper ulike 
behov. 

 Vi har ikke etablerte fagnettverk, hverken internt i kommunene eller i samarbeid med andre 
kommuner. 

 Vi har vansker med å rekruttere lærere 

 Vi har vansker med å skaffe vikarer i forbindelse med videreutdanning 

 Vi har utfordringer med å finansiere kompetanseheving som er samlingsbasert. 

4. Mål 
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.  

5. Målgruppe 
Målgruppene for realfagsatsningen i Lebesby kommune er: 

 Førskolebarn 

 Elever 

 Ansatte 

 Foreldre i barnehage og skole 

 

Utover at alle barn i barnehage og elevene i grunnskolen utgjør målgruppa for 
satsningen, vil det være særskilt interessant å velge ut elevene på 1.-5 og 8 trinn og 
følge disse spesielt i de kommende årene.  Før en slik tilnærming velges må dette 
drøftes videre internt, med PPT og UH sektor.  
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5.1 Innsatsområder 
For å kunne realisere vår målsetting arbeidet blir konsentrert i barnehage og skole til 
arbeid med: 

 Planverktøy 

 kompetanseheving  

 arbeidsmåter i barnehage  

 

I løpet av perioden 2017-2020 kommer nye fagplaner, det er forventet at disse skal 
være ferdig i 2018 og tas i bruk i 2020.  Implementering av rammeplan for 
barnehagen og nye fagplaner for grunnskolen vil inngå i tiltakene innenfor de ulike 
innsatsområdene.   

6. Organisering 
Lebesby kommune har valgt en enkel modell for organisering av realfagsatsningen. 
Dette har sammenheng med at enhetene i vår kommune er små, noe som gjør at 
våre fagmiljø består av få ansatte.  Det er også store geografiske avstander, som 
vinterstid gjør det vanskelig med fysiske møter i nettverk og felles opplegg for 
ansatte i skole og barnehage. Derfor må alternative møteplasser etableres eks. bruk 
av Skype, lukket gruppe på Facebook og eget område på kommunens intranett hvor 
planer, opplegg etc kan deles.  

6.1 Organisasjonskart 
Organisasjonskartet nedenfor viser at hvordan realfagsatsningen er organisert i Lebesby 
kommune.   
 
Figur 1 Organisasjonskart realfagsatsning Lebesby kommune 

 
 

 

Lærende nettverk for 
matematikk og naturfag  

 

Lærende nettverk for 
matematikk og naturfag  

 

Styringsgruppe 

Oppvekstsjef, Rektor v/ Kjøllefjord skole, rektor v/Lebesby oppvekstsenter, 
rektor v/ Veidnes skole og Styrer  forGalgeneset barnehage 

Styringsgruppe 

Oppvekstsjef, Rektor v/ Kjøllefjord skole, rektor v/Lebesby oppvekstsenter, 
rektor v/ Veidnes skole og Styrer  forGalgeneset barnehage 

Lakselv vgs 

RSK Midt-Finnmark 

Midt-Finnmark PPT 

Lakselv vgs 

RSK Midt-Finnmark 

Midt-Finnmark PPT 

Arbeidsgruppe for 
Galgeneset 
barnehage 

Arbeidsgruppe for 
Galgeneset 
barnehage 

Arbeidsgruppe for 
Veidnes skole 

Arbeidsgruppe for 
Veidnes skole 

Arbeidsgruppe 
Lebesby 

oppvkstsenter 

Arbeidsgruppe 
Lebesby 

oppvkstsenter 

Arbeidsgruppe 
KJøllefjord skole 
Arbeidsgruppe 

KJøllefjord skole 

UH sektoren UH sektoren 
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6.1 Mandat og ansvar 
 Medlemmer Ansvar og mandat 
Styringsgruppe: Oppvekstsjef Lise Birgitte Øfeldt 

Rektor for Kjøllefjord skole Kenneth Nygård 
Rektor Lebesby oppvekstsenter Johnny Myhre 
Rektor Veidnes skole Aud Pedersen 
Styrer Galgeneset barnehage Vanja Samuelsen 
 

Møtes 4 gang pr.år 
Oppvekstsjef leder arbeider i 
styringsgruppa, innkaller til møter og 
skriver referat. 
Styringsgruppa er ansvarlig for at 
gjennomføring og evaluering av 
strategiplan, samt rapportering til 
politisk nivå og UDIR. 
Styringsgruppa inngår avtaler med UH 
sektor og andre samarbeidspartnere  
Styringsgruppa skal delta på samlinger i 
regi av UDIR 
 

Ressurspersoner 
fra hver skole og 
barnehage 

Kjøllefjord skole: Ernst Nilsen 
Lebesby oppvekstsenter: Ellef Lomundal 
Lebesby oppvekstsenter b.hage: Sissel Jensen 
Galgeneset barnehage: Britt Bjørnstad 
Veidnes skole: Magnus Wold 

Ressurspersoner har nedsatt tid 
tilsvarende 2 timer pr.uke 
Skal delta i nettverk 
Skal sammen med rektor lede arbeidet i 
arbeidsgruppa på sin arbeidsplass 
Skal være et bindeledd mellom 
skole/barnehage og nettverk 
Delta på samlinger i regi av UDIR 

Nettverksgruppe 
For matematikk 
og naturfag 

Skoleeier, skoleledere, styrer, ressurspersoner 
og alle lærere og barnehagelærere som 
arbeider med realfag  
Representanter fra Lakselv vgs 
UH sektor 
PPT- deltar på møter der dette er naturlig i 
forhold til tema 

Oppvekstsjef innkaller til møter 
Nettverkene bestemmer tema for 
møtene, om  møtene skal være felles, 
eller delt i forhold tema 
Nettverkene skal minimum møtes 4 
gang pr. halvår. 
Møter vil skje fysisk, samt ved bruk av 
Skype.  
Nettverkene skal delta på  møter med 
UH sektor 
 

Lokale 
arbeidsgruppe i 
den enkelte 
skole og 
barnehage 

I skolen: alle lærere som underviser i realfag 
I barnehagen; alle pedledere 

Ledes av rektor/styrer og ressursperson 
rektor og styrer være ansvarlig for 
utforming, og oppfølging av tiltaksplan 
for sin virksomhet 
 

* Det vil være naturlig at veileder fra Universitetet i Tromsø både kan delta på møter 
med nettverkene samt arbeidsgruppe basert på tema og tiltak nedfelt i tiltaksplan. 

7. Medspillere 
Kjøllefjord bibliotek:   
Satsningen er også koplet opp mot «Maker Space», et realfaglig hobbyverksted som 
vi har etablert i vårt nye bibliotek i Kjøllefjord, hvor det er lagt til rette for aktiviteter 
som kan bidra til læring, utforsking og skapertrang hos barn og unge i Lebesby 
kommune.   
 
Lakselv videregående skole:  
Det er inngått partnerskapsavtale med Lakselv videregående skole.  Formålet er å 
iverksette felles pedagogiske tiltak for å øke gjennomføring av videregående 
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opplæring.  En av målsettingene er at kompetansemålene i matematikk og naturfag 
blir samordnet og gjennomgående slik a elevene ikke opplever nivåforskjeller i 
overgangen mellom 10.trinn og Vg1.  Gjennom dette samarbeidet skal det også 
legges opp til hospitering (begge veier), deltakelse i nettverk og mulighet for elever 
til forsert skoleløp i naturfag eller matematikk. 
 
RSK Midt-Finnmark: 
Lebesby kommune deltar i nettverket sammen med Karasjok, Kautokeino, Porsanger 
og Gamvik kommune.  Nettverket er ansvarlig for etterutdanning for ansatte i skole 
og barnehage, og  utformer felles kompetanseplaner. I satsning på realfag, vil det bli 
gjennomført samme etterutdanningstilbud i matematikk og naturfag for alle ansatte i 
barnehage og grunnskole nettverket.  
 

Midt-Finnmark PPT 

PPT vil være en viktig samarbeidspart i forhold til arbeid med 
kartleggingskompetanse og oppfølging av barn og unge som presterer lavt i realfag. 
 
Universitetet i Tromsø:  
Faglig støtte fra Universitetet i Tromsø- Norges arktiske universitet v/Nina Teistevoll, 
samt delta på nasjonale samlinger med andre realfagskommuner.  
 
Fylkesmannen i Finnmark:  
Bidrar med råd- og veiledning, kommunens kontaktperson er Laila Strandbakke Smuk 
som er rådgiver ved avd. for oppvekst og utdanning.   
 
UDIR:  
Lebesby kommune vil i perioden 2017-2018 få veiledning fra UDIR i arbeidet med 
lokal realfagsatsning.  
 
Lokalt næringsliv: 
Det vil bli tatt initiativ til å etablere samarbeide med ulike aktører i fiskerinæringa, 
vindkraft, vannkraft og jordbruk.  

9. Arbeidsmåter 
Arbeidet med realfagsatsningen vil skje i en kombinasjon av bruk av nettverk, 
dialogmøter i RSK Midt-Finnmark, kompetanseheving i form av etter- og 
videreutdanning, samt hospiteringsordning. I tillegg vil det legges opp til felles 
fagdager internt i kommunen. Den enkelte skole/barnehage etabler arbeidsgrupper 
og legger til rette for at det avsettes tid til å arbeide realfagsatsningen. Det vil bli lagt 
vekt på et nært samarbeid med elever og foreldre. Siden det også skal utarbeides  
plan for arbeid med realfag vil det også legges opp til skolebasert vurdering  ved 
bruk av  ståstedsanalyse  i realfag både i skole og barnehage, analyse av resultat fra 
nasjonale prøver og elevundersøkelsen. Praktisk tilnærming, bruk av naturen og 
lokalmiljøet, kunst og teknologi vil være viktige elementer i arbeidet med realfag 



11 
 

10. Evaluering og læring 

Det vil bli lagt opp til evaluering hvert halvår og da knyttet opp mot tiltakene det 
arbeides med. I tillegg vil ståstedsanalyse også bli benyttes mht situasjonsbeskrivelse.  
Elever og foreldre må også ha en rolle i evalueringsarbeider. Målepunkt må imidlertid 
defineres når tiltaksplan er ferdig, både for overordnet nivå og for den enkelte 
virksomhet. 

11. Rapportering 
Rapportering vil skje i forbindelse med tertialrapporter som behandles politisk av 
kommunestyret.  Skoler og barnehager rapporterer inn til sektormyndighet som er 
ansvarlig for å samle dette i et dokument. I den forbindelse skal det rapporteres på 
progresjon i forhold til tiltaksplan og i forhold til økonomi. Det er opprettet et eget 
ansvarsområde for budsjettering og regnskap. Rapporten sendes også til elevråd og 
til skolemiljøutvalg.   
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12. Overordnet tiltaksplan for realfagsatsingen i Lebesby kommune perioden 2017-2020  
Hovedmål: 
Barn i barnehage og skole skal ha opplæring som øker kompetansen i realfag. Opplæringen skal oppleves som relevant, utfordrende og bidra til 
lærelyst og utforskning. 

Innsatsområde nr.1  
Planverk og styringsverktøy  
Delmål 

 Kommunen som eier skal ha rutiner for systematisk kunne følge opp og støtte den enkelte skole og barnehage i arbeidet med realfag  

 Andelen barn og unge på lavt nivå i matematikk skal reduseres 

 Andel barn som presterer på høyt nivå i realfag skal økes 
Resultatmål: 

 Strategiplan for realfag 2017-2020 er ferdig og politisk vedtatt 8 januar.2018 

 Den enkelte skole og barnehage har lokal plan for sitt arbeid med realfag for perioden 2017-2021 

 Lebesby kommune har i 2019 kommunale retningslinjer for gjennomføring og oppfølging av nasjonale prøver i regning 

 Lebesby kommune har i 2019 kommunale retningslinjer for hvordan avdekke og følge opp elever med svake ferdigheter i matematikk 

 Skoler og barnehager har i 2020 lokale planer for realfag som er i tråd med ny fagplaner 

 Lebesby kommune og Lakselv videregående skole har samordnet kompetansemål for matematikkfaget som er gjennomgående fra 8.trinn til Vg.1 
Tiltak Ansvar Tidsperspektiv Status 

Utarbeide overordnet plan for 
realfagsatsningen 

Oppvekstsjef Skal være vedtatt 
innen januar 2018 

Under arbeid, svært forsinket. 
Må drøftes i prosjektgruppa før den legges frem for øvrige ansatte i skole og 
barnehage. 

Skole og barnehage skal 
utarbeide lokale planer for sin 
deltakelse 

Rektor og styrer Starter opp 
november/desember 
2017 og skal være 
ferdig innen mars 
2018. 

Rektor/styrer leder arbeidet. Må sees i sammenheng med tiltak som frikjøp av 
ressurspersoner samt hvordan arbeidet skal være nedfelt i skolens virksomhetsplan 

Lærerne på ungdomstrinn og 
på videregående skole skal få 
mer kunnskap om 
matematikkfaget på de ulike 
trinnene. Skal legge grunnlag 
for utarbeidelse  av 

Rektor ved 
grunnskole og 
rektor for 
Lakselv vgs 

2018-2021 
Oppstartsmøte i 
januar 2018 

Partnerskapsavtale inngått 
Må etablere arbeidsgruppe, og utarbeide plan for gjennomføring. 
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gjennomgående plan i 
matematikk fra grunnskole til 
videregående opplæring. 

 

 Innsatsområde nr.2   
Kompetanseheving 
Delmål 

 Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres  

 Andelen barn og unge på lavt nivå i matematikk skal reduseres 

 Andel barn som presterer på høyt nivå i realfag skal økes 
 
Resultatmål: 

 Lebesby kommune har ny kompetanseplan for ansatte hvor etter- og videreutdanning i realfag er et prioritert område. 

 Hvert år i perioden 2018-2021 har minimum en lærer ved hver skole gjennomført videreutdanning i matematikk eller naturfag 

 Hvert år i perioden 2018-2021 har minimum en barnehagelærer gjennomført videreutdanning i naturfag og matematikk 

 Hvert år i perioden har alle ansatte i skole og barnehage gjennomført etterutdanning i realfag som bidrar til variert opplæringstilbud  

 Barnehage og skoler har god tilgang til moderne utstyr og oppdatert undervisningsmateriell 

 Barnehage og skoler har god tilgang til IKT utstyr 

Tiltak Ansvar Tidsperspektiv Status 

Utarbeide ny kompetanseplan for 
skole og barnehage 

Oppvekstsjef 
Rektorer 
Styrere 

Skal behandles 
politisk i 
desember 2017 

Plan under arbeid, må samordnet med plan for desentralisert ordning for 
kompetanseheving for lærere. 

Tilby videreutdanning i matematikk 
og naturfag for lærere gjennom 
nasjonal ordning 

- Desentralisert studie 
- Nettbasert studie 

Oppvekstsjef 
Rektorer 
Styrere 

2018-2021 
Må skje 
gjennom hele 
perioden 
 

I dag er det vanskelig å motivere lærere til å ta videreutdanning.  Det må arbeides 
med hvordan man kan øke motivasjon, utover tiltak som allerede er igangsatt 

Tilby videreutdanning for og 
barnehagelærere  jfr. nasjonal 
ordning 

- Desentralisert studie 
- Nettbasert studie 

Oppvekstsjef 
Styrere 

2018-2021 
Må skje 
gjennom hele 
perioden 
 

Vi mangler barneskolelærer, dette gjør det også utfordrende for de få som er 
utdannet og ta videreutdanning. Det må arbeides med hvordan man praktisk kan 
legge til rette for at flere kan delta i videreutdanning. 
 
 
 

Arrangere etterutdanningstilbud Oppvekstsjef 2017-2018 Strategiplan for RSK Midt-Finnmark er under utarbeidelse, og vil bli ytterligere 
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innenfor realfag i samarbeid med 
RSK Midt-Finnmark, gjennom 
satsningen på desentralisert 
ordning. 

Styret for RSK 
Midt-Finnmark 
RSK koordinator 

Planperioden vil 
være 2017-2021 

justert i desember 2017. Det søkes om midler fra Fylkesmannen til etterutdanning. 
Realfag er et definert område. 

Etablere lokale nettverk for 
matematikk og naturfag på tvers av 
skoler og barnehager. 

Arbeidsgruppa 2017 
Innen utgang av 
desember 

I etterkant av realfagsamling må arbeidsgruppa bli enig om hvordan nettverkene 
skal organiseres og hvem som skal delta i disse og hvordan nettverkene skal arbeide. 

Partnerskapsavtale med Lakselv 
videregående skole 

Oppvekstsjef 
Rektor for 
Lakselv vgs 

2017- 2020 
 
 

Ble inngått i mars 2017 

Hospitering ved Lakselv 
videregående skole 

Rektorer 
grunnskoler 
Rektor for 
Lakselv vgs 
Lærere i 
grunnskole og 
videregående 
skole 

2018-2020 Etableres felles nettverk og tiltaksplan  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Innsatsområde nr.3 
Arbeidsmåter 
Delmål 
Andelen barn og unge på lavt nivå i matematikk skal reduseres 
Andel barn som presterer på høyt nivå i realfag skal økes 
Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres  
 
Resultatmål: 

 Nasjonale prøver i regning for 5 og 8 trinn viser at færre elever har resultat på nivå 1 sammenlignet med tidligere år 

 Nasjonale prøver i regning viser at antall elever på mestringsnivå 3 og 4 er på samme nivå som snittet for Finnmark og nasjonalt nivå 

 Standpunktskarakterene i realfag fra 2019 ligger på samme nivå som snittet Finnmark og nasjonalt nivå 

 Grunnskolepoeng til avgangselevene er fra 2019 på samme nivå som snittet for Finnmark og nasjonalt nivå 

 Elever har forsert skoleløp i realfag 

 Elevene deltar årlig i First LEGO League 

Tiltak Ansvar Tidsperspektiv Status 

Skape engasjement og forståelse 
for realfag hos foreldre 

Rektorer 
Styrere 

Innen mars 2018 Informasjon på foreldremøter 

Alle barn og elever har fast tilbud 
om bruk av Maker Space 
Utforske og ta i bruk ressursene 
som er der 

Rektorer 
Styrere 
Biblioteksjef 

2017-2021 Samarbeid er kommet godt i gang. Ansatte har fått innføring og både skoleklasser 
og barnehagen bruker tilbudet.  Svært god tilbakemelding. 
Utfordring for elever i Lebesby og på Veidnes på grunn av store avstander. Må 
vurdere løsninger slik at de også kan få dette tilbudet. 
Det er avsatt ekstra ressurser til vedlikehold og innkjøp av materiell og utstyr til 
Maker Space. 

Barnehager og skoler må kartlegge 
hva de har av utstyr og 
undervisningsmateriell til realfag.  
Dette skal ligge til grunn 
tiltaksplan for oppgradering og 
fornying. 

Rektorer Innen januar 
2018 

Barnehagene har allerede startet prosessen. Kommunen ble på bakgrunn av 
søknad tildelt midler til innkjøp som allerede er foretatt. 
Kommunen har også bevilget ekstra ressurser til barnehage og skolen på Veidnes 
til dette. 

Deltakelse i First LEGO League  Rektorer ved 
grunnskolene 

Hvert år fra 2018 
Plan må være 
ferdig innen 
mars 2018 

Skal være en gruppe med elever fra de ulike skolene. Ressurslærerne og 
rektorene må planlegge dette sammen.  Det må også kartlegges om skolene har 
nok utstyr/lego til å trene. Må avsettes midler til overnatting og reise til elevene 
slik at de kan ha treningssamlinger 

Det vil bli tatt initiativ til å 
etablere samarbeide med ulike 

Oppvekstsjef 
Rektorer 

Oppstart mars 
2018 

Invitere næringslivet til informasjonsmøte om realfagsatsningen og inviter til 
samarbeid. 
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aktører i fiskerinæringa, vindkraft, 
vannkraft og jordbruk.  
 

Styrere 
Næringskonsulent 

Hospitering ved Lakselv 
videregående skole 

Rektor grunnskole 
Rektor Lakselv vgs 

2017-2020 
 

Gjennomføres årlig 

Forsert skoleløp i matematikk og 
naturfag 

Rektor grunnskole 
Rektor Lakselv vgs 

Høst 2018-2020 Tiltaksplan må utarbeides, elever kartlegges samt finne elever som ønsker dette. 
Nødvendig med strategi for informasjon og rekruttering på lavere trinn for 
motivering. 

Skolene skal kartlegge tilstand for 
spesialrommene, og lage plan for 
oppgradering og utbedring. 

Rektorer  
Ressurslærere 

Innen  høst 2018 Lærerne har gitt innspill om at  undervisningslokalene gir begrensinger mht 
undervisningsopplegg.  
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Aktivitetskalender  2017-2018 
 

Periode 
Aktivitet /Måned 

2017 

3 4 
 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

Søknad om deltakelse i Nasjonal satsning på  realfag. 02.03.17 
 x  

        

Nettverksgruppa deltar på oppstartsamling for realfagskommuner. 2.-3 mai 2017. 
   

x        

Informasjon om realfagsatsningen til kommunestyremedlemmer, tillitsvalgte og verneombud på 
oppvekstdagen 15.06.17   

 x       

Møte i nettverksgruppa for arbeid med kommunens strategiplan. 16.06.17 
   

 x       

Barnehagene søker om midler til innkjøp av utstyr til realfag,  29.06.17 
   

 x       

Barnehage og skole arbeider med lokal plan for realfag. Implementering, informasjon til elever og 
foresatte.   

 x  x x x x x 

Frist for innsendelse av utkast til Strategiplan 
2.10.17.   

     x   

Første utkast til strategiplan er ferdig og sendes ut til UDIR, Fylkesmann og nettverksgruppa 
04.11.17 
   

      x  

Nettverksgruppa deltar på realfagsamling 6.-7 november 
   

      x  

Frist for skoler og barnehage å komme med innspill til strategiplan for realfagsatsning 17.11.17 
   

      x  

Ledergruppa for oppvekst vedtar strategiplan  
01.12.17   

      x  

Strategiplan for realfag sendes til UDIR, nettverk, Lakselv vgs, kontaktperson UH sektor og 
Fylkesmannen. Frist er 08.01.18 

         
 

X 

Rapportering årsregnskap og tiltak i forbindelse med årsmelding. Desember 2017-februar 
2018. Ansatte, foreldre, elever, Lakselv vgs og politisk nivå. 

         x 
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Periode 
Aktivitet /Måned 

2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Barnehager og skoler skal være ferdig med kartlegging av utstyr og undervisningsmateriell, 
og utformet tiltaksplan for oppgradering og fornying. 30.03.18   x          
Skoler og barnehage etablerer lokale arbeidsgrupper og melder dette inn til sektorleder innen 
15.03.18   x          
Oppstartsmøte samarbeid med Lakselv vgs, kan også gjøres via lyd/bilde 
Lage plan for samarbeid, hospitering for lærere, utforming av gjennomgående plan i 
matematikk og realfag, forsert skoleløp. 02.03.18   x          
Barnehage og skoler skal ha klar lokal plan for sitt arbeid med realfagsatsningen. 30.03.18 
Informasjonsmøte for foreldre 
   x          
Møte i styringsgruppa, kontaktperson UH sektor inviteres til å delta. 02.03.18, 28.05.18 (Bodø), 
04.09.18 og 07.12.18   x  x    x   x 
Møte i nettverksgruppa for realfag, PPT, Lakselv vgs inviteres til å delta. 02.03.18 
Aktivitetsplan justeres mht  felles- og lokale tiltak ved den enkelte skole og barnehage. 
Møteplan settes opp, inkluderer fysiske møter og møter via lyd/bilde 
   x  x    x   x 
Nettverksgruppa deltar på realfagsamling i regi av UDIR 15.-16 mars.2018 
   x          
Underveisrapport fra skoler og barnehager, legges inn i tertialrapport    x   x     x  
Fagdag for skole og barnehage, opplegg med forskerfabrikken. 7 mai.2018     x        
Skolene skal samarbeide og etablere gruppe som kan delta på First LEGO League, plan må 
være ferdig innen 30.03.18   x          
Informasjonsmøte med lokalt næringsliv med formål om etablering av samarbeid    x         
Forsert skoleløp i matematikk og naturfag etableres for skoleåret 2018/2019        x x x x x 
Skolene skal kartlegge tilstand til spesialrommene som benyttes til realfag og lage plan for 
oppgradering og utbedring.         x    
Sluttrapport til UDIR mht bruk av midler, samt måloppnåelse. Evaluering           x  
Satsningen videreføres i 2019 og aktivitetsplan evalueres og ny utformes for 2019.            x 

 


