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Lebesby kommunestyre tar tilstandsrapport for oppvekst 2016-2017 til orientering. 
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Saksutredning: 
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Vedlegg: 

Tilstandsrapport, ettersendes 

 

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.  

På bakgrunn av kommunens satsning gjennom «God skole- og barnehageeier», har man valgt 

å utforme en tilstandsrapport som også inkluderer kommunens barnehage.  Det er viktig å se 

barn og unges oppvekst og opplæringsvilkår i en helhetlig sammenheng.  

 

 Tilstandsrapport 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. 

 

I Lebesby kommune har man rutiner for at skoler og barnehager i tillegg rapportering i GSI 

og BASIl, også utformer årsmeldinger.  Det ble ikke utarbeidet en felles tilstandsrapport for 

skoleåret 2015/2016. Den enkelte skole og barnehage leverer utvidet årsmeldinger som 

omhandler ulike sider ved opplæringen jamfør opplæringsloven og drift av barnehagene. 

 

Tilstandsrapporten 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 som siktemål. Talldelen i 

tilstandsrapporten ble presentert for politikere, skole- og barnehageledere, tillitsvalgte og 

verneombud på oppvekstdag 15.juni.2017 samt på oppstartsmøte med veilederkorpset 26.-27 

februar 2018.  



Sektor for oppvekst er i en fase hvor alle planer og styringsdokument må rulleres, samtidig 

pågår det en prosess med rullering av kommuneplanens samfunnsdel. Det er bestemt at det 

skal utarbeides ny kommunedelplan for oppvekst. Arbeid med kommunedelplan og øvrige 

styringsdokumenter må sees i sammenheng med  pågående arbeid med samfunnsdel og 

kommunens deltakelse i satsingen «God skole- og barnehageeier. 

 

Vurdering: 

Talldelen i tilstandsrapporten har blitt presentert og drøftet for ledere, tillitsvalgte og politisk 

nivå både i juni 2017 og februar 2018. På bakgrunn av dette har sektormyndighet valgt å ikke 

kommentere rapporten ytterligere.  

 

I tilstandsrapporten er oppfølgingsområder kommentert spesielt under «Merknad og 

oppfølgingsområder». Dette er områder som må følges spesielt opp med tiltak i årene som 

kommer og da spesielt 2018 og 2019. 

 

Sektormyndighet mener det er nødvending å endre prosessen og kommunens rutiner knyttet 

til tilstandsrapport, og vil derfor foreslå en modell for kvalitetssystem som i større grad 

inviterer ansatte, elever, foreldre og politisk nivå til dialog og medvirkning. Dette skal også 

legges til grunn for utforming av tilstandsrapport/ kvalitetsmelding sett i et 

utviklingsperspektiv. 

 

Oppvekstdag bør videreføres og gjennomføres årlig og inngå som en del av kommunens 

kvalitetssystem for oppvekst. Dette må også sees i sammenheng prosess i arbeidet med den 

årlige tilstandsrapporten/kvalitetsmeldingen for oppvekst. 
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