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PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

 

Lebesby kommunestyre tar kvalitetsmeldingen for barnehage og grunnskole til orientering. 

 

 
Vedlegg: 

Kvalitetsmelding for 2018-2019 

Kvalitetssystem for barnehage og grunnskole i Lebesby kommune 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

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.  I 

henhold til vedtatt kvalitetssystem for barnehage og skole er det utarbeidet kvalitetsmelding 

for skoleåret 2018-2019. 

 

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.  Tilstandsrapporten 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. På bakgrunn av dette er derfor ikke alle nøkkeltall presentert for 

hver enhet men samlet for skole og for barnehage. 

 

Kvalitetsmelding skal drøftes av skoleeier dvs kommunestyret jfr. opplæringsloven § 13-10 

andre ledd. Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og 

rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling  og kvalitetssikring som 

siktemål. Talldelen i kvalitetsmeldingen legges frem på oppvekstdag for politikere, skole- og 

barnehageledere, tillitsvalgte og verneombud den 11 desember  2019 jfr. Vedtatte rutiner i 

kvalitetssystem.  

 

 

 

 

Vurdering: 
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I kvalitetsmeldingen er oppfølgingsområder kommentert spesielt under «Merknad og 

oppfølgingsområder». Dette er områder som også vil bli drøftet med den enkelte rektor og 

styrer i forbindelse med utviklingssamtalen som skal gjennomføre årlig. På bakgrunn av dette 

skal det utformes forslag til tiltaksplan som skal legges frem på oppvekstdag og hvor denne 

skal ligge til grunn for gruppearbeid og ytterligere vurdering av prioriteringer. Tiltakene skal 

være relatert til fastsatte områder i vedtatt kvalitetssystem og kommuneplanens samfunnsdel, 

Lebesby mot 2035.Tiltakslisten legges frem for kommunestyret i sammenheng med 

kvalitetsmeldingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


