
                   Lebesby kommune 
 

 

 
 
 

Tilstandsrapport for barnehage og 
grunnskole 2016-2017 
 

 

 

 

 

 

Vi tar utfordringen 

En lærerik og trygg kommune å vokse opp i 

Et godt sted å være, et godt sted å lære 

Et trygt sted å være, et godt sted å lære 

Den gode hverdag                                                                                                                                               04.05.18 

Lise Birgitte Øfeldt 

                                                                                                                                                                   Oppvekstsjef 

Ukjent fotograf, bilde er trolig tatt i Kjøllefjord 



2 
 

Innhold 
Innledning ................................................................................................................................................ 3 

1. Grunnskole .......................................................................................................................................... 5 

Galgenestet barnehage ........................................................................................................................... 5 

1. 1 Elevtallsutvikling ........................................................................................................................... 6 

1.2 Årsverk og lærertetthet ................................................................................................................. 6 

1.3 Undervisningspersonale med godkjent utdanning ....................................................................... 8 

1.4 Kompetansekrav ............................................................................................................................ 8 

1.4 Driftsutgifter .................................................................................................................................. 9 

1.5 Læringsmiljø ................................................................................................................................ 10 

1.6 Læringsresultater ........................................................................................................................ 13 

1.7. Tilpasset opplæring og tidlig innsats .......................................................................................... 17 

1.8 Spesialundervisning ..................................................................................................................... 18 

1.9. Satsningsområder ....................................................................................................................... 18 

1.9 Videregående opplæring ............................................................................................................. 19 

2. Barnehage ......................................................................................................................................... 20 

2.1 Barnetall og bemanning .............................................................................................................. 20 

2.2 Åpningstider og foreldrebetaling ................................................................................................ 22 

2.3 Ute- og inne områder .................................................................................................................. 24 

2.4 Overgang til grunnskole .............................................................................................................. 24 

2.5. Satsningsområder ....................................................................................................................... 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///admfp01/brukere$/lise.ofeldt/Tilstandsrapport/Tilstandsrapport%20skole%20og%20barnehage%202016%202017.docx%23_Toc514185653


3 
 

Innledning 
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.    
 
Barnehageeieren har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i samsvar 
med gjeldende lover og regelverk, jf. barnehageloven § 7 første ledd. 
Barnehageeieren har dermed juridisk ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet. 
Tilstandsrapporten skal bidra til å gi barnehageeier grunnlag for faglige og 
pedagogiske vurdering av kvalitet og innhold i barnehagen. 
 
Krav og innhold til tilstandsrapporten 
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. 
 
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. 
 
Planverk og styringsdokument 
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. 
 
Sektoren har i skoleåret 2016/2017 igangsatt arbeid med ny kompetanseplan, 
Rutinehåndbok for behandling av personopplysninger i sektor for oppvekst, IKT 
reglement, og funksjonsprogram for Kjøllefjord skole.  Videre vil man fortsette 
prosess med rullering av rutiner for spesialundervisning, revisjon av stilling- og 
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funksjonsbeskrivelse, kommunale retningslinjer for oppfølging av nasjonale prøve og 
gjennomføring av skriftlig eksamen.   
 
Satsningsområder 
Lebesby kommune skal ha fokus på utvikling av et godt og trygt oppvekstmiljø med 
et variert kulturtilbud og legge til rette for et allsidig fritidsmiljø i samarbeid med 
frivillige. Sektor for oppvekst bestemte høsten 2016 at skole og barnehage skal delta 
i satsingen «God skole- og barnehageeier», samt ha IKT, Språkløyper og realfag som 
felles satsingsområder frem til 2020.  Sektoren skal ha fokus på tidlig innsats og 
helhetlig løp. Strategi er tverrfaglig samarbeid som skal bidra til at forskning, kunst, 
kultur og lek implementeres som verktøy i for læring og utvikling i barnehage og 
skole.  Overordnet handlingsplan skal utformes i løpet av 2018.   
 
Ny statlig modell for styring og finansiering av kompetanseutvikling i skolen. 
I Meld.St.21 Lærelyst og kvalitet i skolen (2016-2017), foreslår regjeringen en ny 
modell for styring og finansiering av kompetanseutvikling i skolen for sikre at alle 
elever får et godt opplæringstilbud uavhengig av bosted, skoletilhørighet og egne 
forutsetninger og behov.    
 
Målet er at kompetanseutviklingstiltak i større grad blir differensier etter behov til 
kommunene og deres kapasitet til å utvikle sine skoler. Departementet vil også styrke 
lokalt utviklingsarbeid og støtte skoleeiere med svake resultat på sentrale områder. 
I 2017 er det avsatt kr 160 MNOK til dette og i 2020 ca. 300- 400 MNOK.  
 
Det er utviklet en modell som består av tre ordninger:  

 Desentralisert ordning, kompetanseutvikling gjennom statlig midler 
 Oppfølgingsordning, kommuner som over tid har svake resultater på sentrale 

områder får tilbud om statlig støtte og veiledning 
 Innovasjonsordning, som skal gi mer forskningsbasert kunnskap om skolen.  

Skolemyndighet og forskingsmiljø utvikler tiltak som de ønsker å prøve ut. 
Midler fordeles etter konkurranse.  
 

Oppfølgingskommune 
Lebesby kommune er kommet inn under oppfølgingsordningen som en av 38 
kommuner på landsbasis. I Finnmark er det totalt 5 kommuner som kommer inn 
under oppfølgingsordningen. Lebesby kommune er valgt ut på grunn av at våre 
elever har prestert lavt på to av kriteriene på minst tre indikatorer hvor nasjonale 
prøver teller 0.5. Resultatene for elevene i Lebesby kommune vil bli kommentert i 
forbindelse med presentasjon av nøkkeltall. Nedenfor viser hvilke indikatorer som er 
lagt til grunn og hva som er definert som nedre grense.  
 

 
 

 

 
 
 

Indikator Grense 

Grunnskolepoeng 38 – 38,4 – 38,8 

Nasjonale prøver lesing og regning 5. trinn – andel på mestringsnivå 1 40 % 

Nasjonale prøver lesing og regning 8. trinn – andel på mestringsnivå 1 15 % 

Elevundersøkelsen – mobbing på skolen 1,3 

Elevundersøkelsen – støtte fra lærerne 3,8 

Elevundersøkelsen – motivasjon 3,2 
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Når det gjelder læringsresultat så innebærer dette at vi har mange elever med svake 
resultat og at det er denne gruppen man må ha særlig fokus på før de er blitt 
avgangselever.   Det arbeides godt i skolene, men det foreligger ikke system for 
hvordan skoleeier skal etterspørre og følge opp den enkelte skole. Dette er 
nødvendig for å sikre at elevene mestrer grunnleggende ferdigheter og har god 
faglig kompetanse, samt elevene opplever et godt og inkluderende læringsmiljø. 
 
Lebesby kommune vil som oppfølgingskommune få tett oppfølging av 
veilederkorpset og Fylkesmannen på de områdene som vi ønsker og hvor 
målsettingen vil være å styrke skoleeier og skolene gjennom målrettet 
utviklingsarbeid.    

1. Grunnskole 
Lebesby kommune har tre grunnskoler. Skolene er lokalisert til Veidnesklubben, 
Lebesby og Kjøllefjord. Alle skolene er 1.-10 skoler, totalt var det 149 elever i 
skoleåret 2016/2017. Lebesby oppvekstsenter og Veidnes skole har en flerdelt 
organisering av opplæringen. Det er SFO tilbud ved Lebesby oppvekstsenter og i 
Kjøllefjord.  Veidnes skole ble åpnet for skoledrift høsten 2016 etter å ha vært steng i 
10 år.  Det er vedtatt ny lokal forskrift til skolekrets, slik at det i dag er 3 skolekretser, 
og som dekker de områdene hvor det er bosatt barn.  Skoletilbud der folk bor bidrar 
til å øke bolyst samt gi et bedre grunnlag for utvikling av lokalsamfunnet. 
 
Elevene i Lebesby kommune skal ha like godt opplæringstilbud uavhengig av hvilken 
skole de går på, og hvor mange elever det er på skolen. Dette betyr at skolebygg og 
uteområder skal være i tråd med lover og forskrifter. De skal ha tilgang til samme 
læremidler og IKT utstyr, og de har krav på undervisning av lærere med godkjent 
kompetanse i alle fag. Dette har vært ei utfordring, og vil nok være det også 
fremover. Bruk av virkemidler for rekruttering av gitt resultater og bør brukes aktivt i 
dette arbeidet. 
 

Som kartet til venstre viser, er det store 
geografiske avstander i vår kommune. Det 
er ca. 270 kilometer mellom Kjøllefjord- og 
Veidnes skole, en vei.  Et skolebesøk til 
Veidnes tilsvarer en kjøretur fra Oslo til 
Trondheim.   
 
Avstand gir noen utfordringer når det 
gjelder samarbeid og felles opplegg for 
elever og lærere på tvers av skoler og trinn. 
Interne møter og kurs kan være vanskelig å 
gjennomføre fordi dette krever overnatting 
og bruk av vikarer. Satsning på IKT, gjør at 
man kan kompensere ved å bruke Skype 

eller lyd/bilde både til møter og undervisning. Dette gjøres i dag i LOSA samt at våre 
elever har tilbud om fjernundervisning i samisk.   
 
Fremover vil dette være et område som vil få større fokus og bli testet ut i forhold til 
hvordan vi kan utvikle dette i våre grunnskoler. Det er viktig å ha fokus på muligheter 

Kjøllefjord skole 
Galgenestet barnehage 
 

Veidnes skole 

Lebesby oppvekstsenter 
Skole og barnehage 
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og være løsningsorienter til det beste for elever og ansatte uavhengig av hvor skolen 
er lokalisert. 

1. 1 Elevtallsutvikling 

GSI for skoleåret 2016/2017 viser at det var totalt 149 elever fordelt på våre 3 
grunnskoler. Tabellen nedenfor viser elevtallet fordelt etter skole og trinn.  Foruten 
avgangsklassen er det små klasser med under 15 elever.  
 
Elevtall fordelt etter skole og trinn. 
 
 
Skoleåret 2016/2017 

 
1.- 4 trinn 

 
5.- 7 trinn 

 
8.-10 trinn 

 
Sum  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Kjøllefjord skole 9 11 14 11 11 9 13 12 14 22 126 
Lebesby Oppvekstsenter 2 4 1 1 2 0 3 2 1 4 20 
Veidnes skole 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 
Sum totalt 12 15 15 14 13 9 16 14 16 26 149 

Kilde: GSI, grunnskolestatistikk 

 
Tabellen nedenfor viser antall barn som er født i perioden 2012- 2016. Det er små 
årskull, uten stor tilflytting vil trenden med nedgang i elevtall fortsette. Uten økt 
tilflytning vil også Kjøllefjord skole i større grad bli nødt til å slå sammen flere trinn i 
flere fag. Det er kun ved Veidnes skole at det ved skolestart høsten 2017 har vært en 
økning av elevtallet. Dette skyldes tilflytting sommeren 2017. 
 

Antall barn født i perioden 2012-2016 
Kjønn/år 2012 2013 2014 2015 2016 

Gutter 3 6 8 5 3 

Jenter 8 7 4 3 5 

Sum 11 13 12 8 8 

Kilde SSB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Årsverk og lærertetthet 

Det har ikke vært store endringer mht lærertetthet i forhold til elevtall. Dette har bl.a 
sammenheng med omfang og endringer knyttet til spesialundervisning, særskilt 
norskopplæring og tilrettelegging av opplæring for innvandrere inkludert bosatte 
flyktninger.   
 
 
 
 
 

Merknad og oppfølgingsområde: 
Nedgang i elevtallet vil få konsekvenser for organisering av skolene i forhold til 
bemanningsbehov, arealbehov, og i hvilken grad skolen er fulldelt eller fådelt. Redusert 
bemanningsbehov vil også gjøre det utfordrende å skulle oppfylle kravet om at alle lærerne skal 
ha henholdsvis 30 eller 60 studiepoeng i fagene som de underviser i. 
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Elevtall og lærere fordelt skoleår 
Indikator og nøkkeltall 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Antall skoler 2 2 2 2 3 

Antall elever 172 161 150 158 149 

Lærere med kontaktlærerfunksjon 13 13 13 13 14 

Antall lærere   28 29 27 26 28 

Kilde GSI 

Lebesby kommune har stort fokus på forebygging gjennom tidlig innsats for 
elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, matematikk og engelsk. Dette gjøres 
blant annet gjennom individuelt tilpasset intensive kurs i form av «lesefres, mattefres 
og engelskfres». Dette er timer som kommer i tillegg til minstetimetallet som 
kommunen er pliktig å tilby. Det er ei målsetting at våre elever skal ha tilpasset 
opplæring basert på systematisk vurdering, oppfølging og tilbakemelding til elev og 
foresatte. Økning av kontaktlærerfunksjon har sammenheng med etablering av skole 
på Veidnes.   
 

Lærertetthet 
Sammenligner man lærertettheten med snittet for Finnmark og nasjonalt nivå, er det 
færre elever pr. årsverk lærer i vår kommune. Dette har en naturlig sammenheng med 
små årskull kombinert med fådelte skoler. Statistikken viser at det inneværende år 
har vært en ytterligere nedgang i antall elever per årsverk.  Dette har sammenheng 
redusert elevtall ved Kjøllefjord skole samt oppstart av Veidnes skole, hvor det 
skoleåret 16/17 var ett årsverk pr. elev. Disse faktorene har en merkbar effekt 
statistisk sett. 
 
Antall elever pr. årsverk 
Nivå/Skoleår 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Lebesby kommune 7,3 6,8 7,4 6,5 
Finnmark fylke 8,7 8,5 8,4 8,3 
Nasjonalt 12,2 12,2 12,2 12,1 

Kilde GSI 

 
Fra høsten 2018 trår nye forskrifter om lærertetthet i kraft. Det vil da være krav om  
 at det skal være «1 lærer per 16 elever i 1.-4. klasse» og «1 lærer per 21 elever i 5.-
10. klasse». Videre sier avtalen at fra høsten 2019 er målet at det skal være 1 lærer 
per 15 elever i 1.-4. klasse og 1 lærer per 20 elever i 5.-10. klasse». I Lebesby 
kommune vil dette kun får betydning i noen få tilfeller der man ønsker å slå sammen 
klasser i enkelte fag. 
 
Assistentbehov 
Lebesby kommune har flere elever som har behov for assistent i forbindelse med 
opplæringen i deler av skoledagen. Tabellen nedenfor viser at Lebesby kommune har 
færre assistenter per lærerårsverk sammenlignet med snittet for Finnmark Fylke og 
nasjonalt nivå.   
 
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk  
Nivå/skoleår 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Lebesby kommune 5,1 4,8 7,6 8,8 
Finnmark fylke 11,9 11,7 11,6 11,4 
Nasjonalt 14,3 14,2 14,6 15,2 

Kilde GSI 
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I Lebesby kommune er det praksis at det settes inn assistent når det foreligger en 
anbefaling fra sakkyndig instans, behov knyttet til særskilt norskopplæring eller 
tospråklig fagopplæring. I tillegg er det behov for større assistentressurs i forbindelse 
med bosetting av flyktninger samt at det i særskilte tilfeller blir satt inn assistent på 
trinn der det er flere elever med behov for tett oppfølging, dette kan være for en 
tidsavgrenset periode.  

1.3 Undervisningspersonale med godkjent utdanning  

I forbindelse med rapportering i GSI har det for skoleåret 2016/2017 blitt gjort en 
feilregistrering av lærere. Konsekvensen av dette er at Lebesby kommune står 
oppført med at ca. 24% av undervisningen utføres av lærere uten godkjent utdanning 
(for tilsetting). Dette stemmer ikke, korrekt andel årsverk er ca.15%.  
Feilregistreringen skyldes at det i GSI legges opp både til registrering av de som ikke 
oppfyller kompetansekravet mht faget de underviser i, og de som ikke har godkjent 
utdanning for tilsetting.  
 
 
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 
Nivå/skoleår 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Lebesby kommune 85,5 75,7 83,1 76,2 
Finnmark fylke 93,2 93,3 92,2 91,6 
Nasjonalt 96,8 96,7 96,0 95,5 

Kilde GSI 

 
I perioden 2015 til d.d har vi hatt utfordringer med å rekruttere lærere til alle våre tre 
skoler samt til voksenopplæringen avd. Kjøllefjord. Siden april 2016 har lærerstillinger 
vært lyst ut med 40 dagers mellomrom.  Aktuelle kandidater takker nei til tilbud fra 
oss, ofte begrunnet med at skolene i vår kommune ligger litt for langt fra by og de 
tilbud som finnes der.  Ved Veidnes skole er det iverksatt rekrutteringstiltak i form av 
ekstra lønn samt møblert bolig hvis det er ønskelig. Dette har gitt positive resultater. 
Det er behov for å vurdere flere virkemidler utover lønn som rekrutteringstiltak. Det 
bør vurderes om kommunen skal ha en aktiv rolle mht rekruttering til desentralisert 
lærerutdanning. 
 

1.4 Kompetansekrav 

I henhold til Opplæringsloven stilles det krav om kompetanse for å kunne bli tilsatt 
som lærer (formell utdanning), samt at læreren skal ha relevant kompetanse i faget 
han/hun underviser.  For å bli tilsatt i fast stilling som lærer skal du ha godkjent 
lærerutdanning, samt ha kompetanse i fagene du blir satt til å undervise i.  
 

 For barnetrinnet innebærer dette krav om 30 studiepoeng i norsk, samisk, 
norsk tegnspråk, engelsk og matematikk. I øvrige fag er det ikke krav om 
relevante studiepoeng.  

 For ungdomstrinnet er det krav om 60 studiepoeng i fagene norsk, samisk, 
norsk tegnspråk, engelsk og matematikk. I øvrige fag er det krav om 30 
studiepoeng. 

 
Alle lærere i fast tilsetting som skal undervise i fagene som omfattes av 
kompetansekravet uansett trinn, må oppfylle kompetansekravet uavhengig av når 
personen ble utdannet. 
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For Lebesby kommune er de nye kompetansekravene en utfordring. Våre lærere må 
undervise i flere fag og på ulike trinn fordi det er få elever og klasser. Det er spesielt 
utfordrende for de fådelte skolene.  
 
Kommunene har en frist til 2025 med å sikre at alle lærerne har nødvendig 
kompetanse. På bakgrunn av dette har det vært gjennomført kompetansekartlegging 
blant våre lærere. I den sammenheng har det blitt bestemt at følgende fag er 
prioriterte områder for etter- og videreutdanning. 
 

 Engelsk: barne- og ungdomstrinn 
 Norsk: ungdomstrinn 
 Matematikk: barne- og ungdomstrinn 
 Tysk 
 Samisk 

Gjennom den nasjonale satsningen på kompetanseheving med bruk av stipend- og 
vikarordning, har Lebesby kommune oppfordret ansatte om å søke på etter- og 
videreutdanning. Det har dessverre vært liten interesse, noe som skyldes at flere 
synes det er slitsom med samlinger og at det kjennes vanskelig når skolen sliter med 
å finne vikarer. Dette er noe flere kommuner rapporterer om.  Siden skoleåret 
2015/2016 har alle søknader blitt innvilget av kommunen. Det betyr at vi har hatt 
kompetanseheving i musikk, naturfag, matematikk og samisk. Inneværende år er det 
2 som deltar på etter- og videreutdanning i matematikk og en i tysk. 
 
 

 

 
 
 

 

1.4 Driftsutgifter 

Lebesby kommune har på kommunebarometeret hatt svært lave skåre for områder 
knyttet til grunnskole. Det er imidlertid ett unntak og det er knyttet til hvor stor andel 
av kommunebudsjettet som går til skole og barnehage.  Tabellen nedenfor viser at 
driftsutgift pr. elev er høyere enn for snittet for Finnmark og nasjonalt nivå. Oppstart 
av Veidnes skole ført til en økning fra kr. 159 000,- pr. elev til 172 810,-. Skoler med få 
elever koster i snitt mer enn skoler med mange elever.  Økning i driftsutgifter til 
inventar og utstyr økte også i 2016 fordi man hadde større utgifter til innkjøp av 
utstyr og læremidler til Veidnes skole. Lønnsutgiftene en lavere sammenlignet med 
snittet for Fylket og nasjonalt nivå.  
 
Driftsutgifter skole  
Utgifter/nivå Lebesby kommune Finnmark fylke  Nasjonalt 

Driftsutgifter per elev  172 810 145 845 112 208 
Lønnsutgifter per elev 129 335 114 240 88 779 
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,2 84,7 81,9 
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev   2 502 1 159  1 072 
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 3 501 1 953 1 477 

Kilde GSI 

Merknad og oppfølgingsområde: 
Det er behov for å utforme ny kompetanseplan med strategier som bidrar til å sikre at våre 
lærer oppfyller kompetansekravene i 2025, og at dette blir gjennomført innenfor fristen med 
statlige midler. Det er behov for å se nærmere på rekruttering av lærere gjennom 
desentraliserte ordninger, stipendordning mot fast tilsetting og bindingstid for studenter som 
er under utdanning. Ekstra lønnstilskudd som allerede er iverksatt ved Veidnes skole må 
vurderes å gjelde alle våre kommunale grunnskoler. 
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Lebesby kommune deltar sammen med 12 andre kommuner i satsninger «God skole- 
og barnehageeier», sammenlignet med disse kommunen bruker Lebesby kommune 
ca.18% av kommunebudsjettet til skole, noe som er lavere enn 10 av 
deltakerkommunene.  
 
Oppvekst har i de siste årene levert regnskap uten negativt resultat. Skolene har 
redusert utgiftene og fulgt alle kommunale føringer som er blitt gitt, men ytterligere 
reduksjon vil kunne få negative konsekvenser for opplæringstilbudet til elevene og 
arbeidsvilkårene for lærerne. 
 
 
 

 

 

 

 

1.5 Læringsmiljø 

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse hvor elevene fra 7.-
10 trinn får mulighet til å formidle sine meninger om sin 
skolehverdag.  I Lebesby kommune gjennomføres 
undersøkelsen for 7.-10 trinn rutinemessig iht gjeldende 
lovverk. I tillegg har elever fra 5.-6 trinn ved Kjøllefjord skole 
også hatt tilbud om å delta i skoleåret 2016/2017. Dette har 
sammenheng med at man har stort fokus på skolemiljøet og 
bruker elevundersøkelsen som grunnlag for miljøretta tiltak.  
Skolene kan også legge inn egne spørsmål når undersøkelsen gjennomføres på 
vårhalvåret. Spørreundersøkelsen er anonym og gjennomføring skjer via bruk av 
datamaskin.   
 
Deltakelse i elevundersøkelsen 
Trinn/skoleår 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

7 Trinn 92,9 93,8 78,6 100,0 
10 trinn 84,2 83,3 94,7 84,6 

Kilde: Skoleporten 

 
Tabellen ovenfor viser at ikke alle elevene har deltatt, dette kan ha sammenheng med 
at deltakelsen er frivillig. Vi har også informasjon fra flere elever at de ikke helt vet 
hva som er formålet med undersøkelsen. Skolene har tatt dette til etterretning og 
bruker mer tid på informasjon i forkant. Det er også avdekket at det er en del 
språkmessige forhold som har bidratt til målefeil.  Det er nødvendig å se nærmere på 
hvordan vi gjennomfører undersøkelsen og hvordan resultatene blir fulgt opp. 
 

Resultatet for elevundersøkelsen gjennomført de 4 siste årene for 7.- og 10 trinn i vår 
kommune fremkommer i tabellen nedenfor. Fordi elevgruppene er så små, er ikke 
resultatet fordelt etter skole, dette av hensyn til personvern.  
 

Merknad og oppfølgingsområde: 
Skolene har organisert skoledriften innenfor vedtatte rammer, og har ikke hatt negative avvik de 
siste årene til tross for flere budsjettkutt.  Ytterligere reduksjon vil kunne få negative 
konsekvenser for elevenes læringsmiljø. Forebyggende tiltak vil bli vanskelig å gjennomføre. 
Utgiftene til drift av Veidnes skole vil øke i takt med elevtall mht bemanning, inventar, IKT utstyr 
og læremidler. Man må også forvente økte utgifter knyttet til opplæring for barn nedsatt 
funksjonsnivå og minoritetsspråklige barn med liten eller ingen skolegang fra hjemlandet. 
 
 

Småttis timen Kjøllefjord skole 
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Resultat av elevundersøkelsen, resultat fordelt etter trinn og skoleår 
Skoleår 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Område/trinn 7 trinn 10 trinn 7 trinn 10 trinn 7 trinn 10 trinn 7 trinn 10 trinn 

Læringskultur 3,9 3,1 3,9 3,5 3,8 3,6 4,0 3,5 
Elevdemokrati og 
medvirkning 

3,9 3,3 3,5 3,2 3,4 3,3 3,9 3,2 

Faglig utfordring 4,2 3,8 4,1 4,4 4,4 4,1 3,8 4,2 
Felles regler 4,3 3,8 3,8 4,1 3,8 3,5 4,5 3,5 
Trivsel 4,4 3,6 3,8 3,5 4,3 3,7 3,9 3,7 
Mestring 4,1 4,1 3,9 3,4 4,1 3,8 4,0 3,8 
Utdanning og 
yrkesveiledning 

  3,4   3,3   3,7   3,4 

Støtte fra lærerne 4,6 3,8 4,3 4,0 4,1 3,6 4,4 3,7 
Motivasjon 4,1 3,4 3,4 2,9 3,7 3,1 3,9 3,2 
Vurdering for 
læring 

4,0 3,1 3,8 3,1 4,1 3,1 3,7 3,0 

Støtte hjemmefra 4,3 4,0 3,9 3,9 4,2 3,9 4,0 3,6 
Mobbet av andre 
elever på skolen 

1,5 1,2 1,1 1,3 1,8 1,3 1,2 1,7 

Skala 1-5: Høy verdi betyr positivt resultat. Beste gjennomsnittsverdi er 5. Unntaket er indikatoren «Mobbet av 
andre elever på skolen» hvor beste gjennomsnittsverdi er 1. En elev som krysser av for å oppleve mobbing 
«Flere ganger i uken» har verdien 5 når skolens gjennomsnitt beregnes. Avhengig av hvor mange elever som er 
med i gruppen gjennomsnittet beregnes for, vil denne ekstremverdien påvirke gjennomsnittet i større eller 
mindre grad. Små utvalg blir i stor grad påvirket av ekstremverdier, større grupper blir mindre påvirket. 
Gjennomsnittskåren for indikatoren Mobbing på skolen viser med andre ord ikke hvilken svarkategori elevene 
har valgt.  

 
Tabellen viser resultatet for 7.- og 10 trinn. Det vil si at det er ulike elever som har 
deltatt med unntak av 7 trinn i skoleåret 2013/2014 som var avgangselever i 
skoleåret 2016/2017. For sistnevnte gruppe kan vi si noe om hvordan disse elevene 
har opplevd sitt skolemiljø over tid.   
    

Sammenligner man resultatet for 7.- og 10 
trinn de enkelte årene, så er det en 
gjennomgående tendens til at elever på 10 
trinn har lavere skåre enn elevene på 7 
trinn.  Dette gjelder fra læringskultur til 
støtte hjemmefra.  Følger man elevgruppa 
som deltok i undersøkelsen da de gikk i 7 
trinn og senere på 10 trinn, så ser man at det har vært en negativ 
utvikling i løpet av årene fra 7 til 10 trinn.  Det er viktig å få frem at 
Trenden har forbedret seg de siste tre årene. 

Vi vet ikke hvorfor det er slik, og det kunne vært interessant og 
gjennomført et intervju med disse elevene for å høre hvilke tanker de 
har om dette.  Lebesby kommune har ikke noen kommunale 
retningslinjer for hvordan skolene skal følge opp elevundersøkelsen. 

Det som også er interessant, er at overnevnte elever føler at det har 
vært en negativ utvikling på de områdene som er blitt målt, likevel 
har de gode resultater mht eksamen, standpunkt og 
grunnskolepoeng. De har høyere snitt enn tidligere avgangselever, 

 Revy med elever ved Lebesby oppvekstsenter 
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samt resultat for Finnmark og nasjonalt nivå inneværende år.  

Skolene i Lebesby kommune har trivselsplaner, som har fokus på hvordan skolene 
skal arbeide for å fremme trivsel, godt miljø og gode sosiale relasjoner. Planene skal 
rulleres i løpet av 2018. Skolene har også samarbeid med kommunens FBU team, 
som består av helsesøster, barnevern, PPT, kommunepsykolog og SLT koordinator.  

 
Gjennom skoleåret har alle våre skoler ulike aktiviteter som skal bidra til å gi elever, 
lærere og foreldre gode felles opplevelser.  Det er også etablert felles aktiviteter for 
skolene mellom Gamvik- og Lebesby kommune som eks. Steinalder prosjektet for 
alle elever på 5 trinn. Teater med Gørild Mauseth hvor elever på 4 trinn fra Kjøllefjord 
skole og Lebesby oppvekstsenter deltar sammen. Gjennom satsningen på realfag, 
språkløyper og IKT vil det bli lagt opp til mer tverrfaglighet og samarbeid på tvers av 
trinn og skoler. 
 
 
Elevundersøkelsen og oppfølgingsordningen: 
Lebesby kommune kom inn under oppfølgingsordningen blant annet på grunn av 
resultatet på elevundersøkelsen for 10 trinn i åren 2014, 2015 og 2016. Indikatorer 
Lebesby kommune ble målt på var mobbing, motivasjon og støtte fra lærerne. 
 
 
Mobbing på skolen (nedre grense 1.3):  

 

 
Motivasjon (nedre grense 3.2) 
 2014 2015 2016 

Nasjonalt 3,5 3,5 3,5 
Lebesby 2,9 3,1 3,2 
Jenter 2,7 2,9 3,3 
Gutter - 3,3 3,2 

 
Støtte fra lærere (nedre grense 3.8):  
 2014 2015 2016 

Nasjonalt 4,0 4,0 4,0 
Lebesby 4,0 3,6 3,7 
Jenter 3,9 3,5 3,7 
Gutter  - 3,7 3,6 
    

 
Høsten 2017 fikk man endring av opplæringsloven som omhandler elevenes 
skolemiljø. §9A i opplæringsloven skal sikre at elevene har et godt og trygt 
læringsmiljø. Loven omhandler både det fysiske og psykososiale skolemiljøet. Den 
største endringen er skjerpet aktivitetsplikt som gjelder alle ansatte, skoleleder og 
skoleeier hvor brudd på denne kan medføre politianmeldelse og straff.  
Klagebehandling skal utføres av Fylkesmannen. 
Lebesby kommunestyre vedtok 17.oktober 2018 forskrift til ordensreglement for 
grunnskolen, og forskrift til oppfølging av §9A i opplæringsloven. De nye forskriftene 

 2014 2015 2016 

Nasjonalt 1,2 1,2 1,3 
Lebesby 1,3 1,3 1,6 
Jenter 1,3 1,1 1,6 
Gutter - 1,4 1,6 

Oversikten til venstre viser at i Lebesby 
kommune har resultatet på elevundersøkelsen 
vært under den nedre grense når det gjelder 
måling av «mobbing» i 2014 og 2015, 
«motivasjon» i hele perioden, og når det 
gjelder «støtte fra lærere» de to siste årene.  
 
En annen faktor som er interessant er at 
jentene er de som oppgir at de er mindre 
motivert sammenlignet med guttene. Når det 
gjelder støtte fra lærerne har de ulike 
årskullene små variasjon i resultat. 
 
Resultatene er lavere enn nasjonalt nivå. Sett i 
forhold til at verdien 5 tilsvarer toppskår, så 
kan man likevel si at resultatet viser at de fleste 
elevene opplever å ha en god skolehverdag.   
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Merknad og oppfølgingsområde: 
Det er nødvendig å se nærmere på hvordan man kan arbeide mer målrettet og systematisk med 
det psykososiale miljøet i og utenfor skolen. 
Det er nødvendig å etablere kommunale retningslinjer for hvordan skolene skal følge opp 
elevundersøkelsen, det nødvendig med konkrete tiltak som er mulig å evaluere i etterkant. 
Det må arbeides elevenes fysiske skolemiljø, og da spesielt for elevene på ungdomstrinnet som 
ikke har inne- eller uteområder hvor det er lagt til rette for sosiale møteplasser og hvor elevene 
kan holde på med aktiviteter som de er opptatt av. Skolebyggene må utbedres slik at de er 
universelt utformet og gjennom dette inkluderer alle elevene uansett funksjonsnivå. 
 
 

Arbeidsrom til lærerne på Kjøllefjord skole 

gir føringer for hvordan skolene i Lebesby kommune skal arbeide med elevenes 
læringsmiljø.  
 
Elevenes fysiske læringsmiljø: 
Skolebyggene i Lebesby kommune er alle fra tidlig 
50-tallet og imøtekommer ikke dagens behov 
hverken for ansatte eller elever.. Det er i liten grad 
gode fysiske møteplasser for elevene i skolen som 
gir rom for utvikling av gode sosiale relasjoner. Det 
er en økning i saker knyttet til elevene psykososiale 
miljø som ikke er relatert til mobbing, som krever 
tverrfaglig samarbeid mellom skole, helse, 
barnevern, PPT, SLT og politi. Skolene bruker mye 
ressurser på dette arbeidet. I Kjøllefjord har skolen fått midler til å iverksette tiltak for 
å bedre det psykososiale tilbudet for ungdomstrinnet ved å skape sosiale 
møteplasser på skolen, men arbeidet er ikke sluttført. 
 

 Skolebyggene består av korridorer og relativt små klasserom. Ute- og 
inne områdene er ikke universelt utformet noe som også gjøre det 
vanskelig å legge til rette for elever med fysisk og/eller psykisk 
funksjonsnedsettelse.  Det er politisk vedtatt at skolebyggene skal 
kartlegges og forslag til tiltak skal til politisk behandling. Ved 
Kjøllefjord skole har det vært en prosess med funksjonskartlegging 
som grunnlag for mulighetsstudie som utføres av arkitektfirmaet Verte.   
 
Våren 2018 skal det gjennomføres en kartlegging av Lebesby 

oppvekstsenter, en prosess som også involverer ansatte, elever og foreldre. Når det 
gjelder Veidnes skole så er det per i dag en samlokalisering med post/butikk. Hvis 
elevtallet øker vil skolen ha behov for større plass og post/butikk må da flytte ut. Det 
er avsatt midler til utbedring av uteområdet til Veidnes skole, saken ligger hos 
skolen, foreldregruppe og Bygdelaget som sammen må utforme forslag til 
nærmiljøanlegg. Ved Veidnes skole har man ennå ikke klart å konstituere 
skolemiljøutvalg, dette må skolen og foreldrene arbeide videre med. 
 

 

1.6 Læringsresultater 

Læringsresultatene for elevene i Lebesby kommune har over tid vært lave 
sammenlignet med snittet for Finnmark og nasjonalt nivå. Det er imidlertid viktig å 
understreke at det er mange av elevene som har gode faglige resultat. Statistikkene 
er basert på resultatet nasjonale prøver, fra skriftlig og muntlig eksamen samt 
standpunkt og grunnskolepoeng.    
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Resultat av lesebingo på Kjøllefjord skole 

Statistikkene for Lebesby kommune viser at ulike årskull over flere år, også utover 
årene som er tatt med her har hatt lave prestasjoner på ferdigheter og i fag. Det har 
opp gjennom årene ikke vært gjort noen undersøkelser for å avdekke hva som er 
årsaken til dette. Man har heller ikke rutiner på skole- eller skoleeiernivå for hvordan 
kartlegginger skal følges opp opp på en systematisk måte, dette gjelder spesielt 
nasjonale prøver for 5 og 8 trinn.  

Nasjonale prøver 
De nasjonale prøvene i regning, engelsk og lesing for elever 
på 5.- og 8 trinn måler elevenes grunnleggende ferdigheter, 
og gir et avgrenset bilde av elevenes ferdigheter og 
kompetanse.  Formålet med prøvene er lærerne skal bruke 
resultatene til å følge opp den enkelte elev i arbeidet med 
underveisvurdering og tilpassing av opplæringen.  

Skoleeier og skolen skal bruke resultatene som grunnlag for 
kvalitetsutvikling i opplæringen.  Nedenfor er resultatet av 
nasjonale prøver for 5.- og 8 trinn for elever i Lebesby kommune for skoleårene 
14/15 til 16/17.    

Som tidligere nevnt var lave resultat på nasjonale prøver en av grunnene til at 
Lebesby kommune kom inn under oppfølgingsordningen. I vår kommune var andelen 
elever som hadde resultat på mestringsnivå 1(lavest) større en nedre grense på 40% 
for eleven på 5 trinn som gjennomførte prøven og over 15 % for 8 trinn. Dette var i 
lesing og regning. 
 

Kilde Skoleporten, pålogget versjon 

 
Overnevnte resultat er kommentert spesielt fordi resultatene var lå til grunn for at 
Lebesby kommune ble oppfølgingskommune. Vi har tillegg lagt ved oversikt 
somviser alle resultatene for både 5.- og 8 trinn i de aktuelle årene samt resultatet for 
våren 2018. 
 
Tabellen nedenfor viser at over 40% av elever på 5 trinn i 14/15 og 15/16 hadde 
grunnleggende ferdigheter tilsvarende nivå 1. Skoleåret 16/17 presterte elevene 
bedre, og i Lebesby kommune var det færre elever på nivå 1 sammenlignet med 
resten av Finnmark og nasjonalt nivå. For elevene på 8 trinn hadde man en stor andel 
elever på nivå 1 i lesing i 14/15 og i 16/17.  I regning har resultatet vært bedre enn- 
eller på omtrent samme nivå som for Finnmark og nasjonalt nivå 
 
 
 

Nasjonale prøver for 5. trinn:   Nasjonale prøver for 8. trinn 

År *Lesing nivå 1 *Regning nivå 1  År *Lesing nivå 1 *Regning nivå 1 

 Nasjonalt Lebesby Nasjonalt Lebesby   Nasjonalt Lebesby Nasjonalt Lebesby 

14/15 23,2 40,0 24,6 46,7  14/15 8,8 19,2 10,3 4 

15/16 24,4 44,4 23,7 45,5  15/16 8,6 0,0 7,6 7,1 

16/17 25,4 8,3 23,0 16,7  16/17 9,0 23,1 7,3 7,7 
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Nasjonale prøver 5 trinn, engelsk, norsk og regning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nasjonale prøver 8 trinn, engelsk, norsk og regning 
Indikator og nøkkeltall 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Engelsk - Lebesby kommune skoleeier 49 (19.2) 47 (15.4) 49 (0) 50 (6.7) 

Engelsk - Finnmark Finnmárku fylke 48 (15.5) 49 (11) 48 (15.5) 49 

Engelsk - Nasjonalt 50 (9.3) 50 (8.6) 50 (9) 50 

Lesing - Lebesby kommune skoleeier 47 (19,2) 50 (0) 46 (23.1) 47 (13.1) 

Lesing - Finnmark Finnmárku fylke 48 (12.3) 49 (11.7) 48 (13.7) 49 (9) 

Lesing - Nasjonalt 50 (8.8) 50 (8.6) 50 (9.7) 50 (8.8) 

Regning - Lebesby kommune skoleeier 50 (4) 49 (7.1) 46 (7.7) 43 26.7) 

Regning - Finnmark Finnmárku fylke 47 (14.3) 48 (11.9) 47 (12) 49 (7) 

Regning - Nasjonalt 50 (10.3) 50 (7.6) 50 (7.3) 50 (7.7) 
I tabellen er det snitt skalapoeng som er oppgitt. Tall i () viser andel av elever i % med resultat på laveste nivå. Kilde 
Skoleporten, pålogget versjon 

Det er grunn til bekymring når en stor andel av elevene har lave grunnleggende 
ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Sett opp mot standpunktskarakter, 
eksamensresultat og grunnskolepoeng så er det rimelig å anta at det er en 
sammenheng med elevenes ferdigheter på 5.- og 8 trinn og eksamensresultat og 
standpunktskarakterer. 
 
Standpunktskarakterer for elever i Lebesby kommune 
Avgangselevene i vår kommune har siden skoleåret 2011/2012, med unntak av 
skoleåret 2016/2017 hatt lavere snitt på standpunktkarakterene enn nasjonalt nivå. 
Tabellen nedenfor viser også at resultatene i Lebesby varierer mer fra år til år enn 
nasjonalt nivå.  

 
 
 
 
 
 

() sidemål   /muntlig engelsk       Kilde Skoleporten, pålogget versjon 

Indikator og nøkkeltall 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Engelsk - Lebesby 
kommune 

46 . 62 (2.9) 49 (30% på nivå1) 

Engelsk - Finnmark fylke 49 48 48 48 (31.4% nivå 1) 

Engelsk - Nasjonalt 50 50 50 50 (23.1% nivå1) 

Lesing - Lebesby 
kommune 

47 . 54 (4.3) 49 (30% på nivå1) 

Lesing - Finnmark fylke 48 49 47 48 (32.5 % å nivå1) 

Lesing - Nasjonalt 50 50 50 50 (23.8% på nivå1) 

Regning - Lebesby 
kommune 

43 44 55(5) 53 (16.7 % på nivå 1) 

Regning - Finnmark fylke 48 48 48 48 (32.3% på nivå1) 

Regning - Nasjonalt 50 50 50 50 (23% på nivå1) 

I tabellen er det snitt skalapoeng som er oppgitt. Tall i () viser andel elever i % med resultat på laveste nivå. Kilde 
Skoleporten, pålogget versjon 

 

 

 Norsk skriftlig Matematikk Engelsk 

År/nivå Nasjonalt Lebesby Nasjonalt Lebesby Nasjonalt Lebesby 
2013/2014  3,8(3,7) 3,7(3.7) 3,5 3,2 4/4,2 3,8/3,6 
2014/2015 3,8(3,6) 3,7(3,3) 3,5 2,9 3,9/4,2 3,5/3,5 
2015/2016 3,8(3,7) 3,6(3,2) 3,5 3,0 3,9/4,2 3,5/3,5 
2016/2017 3,8(3,7) 4,0(4,0) 3,6 3,9 3,9/4,3 3,6/4,2 
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Grunnskolepoeng for elever i Lebesby kommune 
Når det gjelder grunnskolepoeng så ser man av tabellen nedenfor de samme 
tendensene som for standpunktskarakter.  Snittet er lavere og variere fra år til år 
sammenlignet med snittet for Finnmark og nasjonalt nivå. Unntaket er skoleåret 
2016/2017. Dette året var det over 26 avgangselever i Lebesby kommune, noe som 
kan ha betydning mht fordeling av resultatene. 
 

 
Kilde Skoleporten, pålogget versjon 

 

Avgangseksamen 
Alle grunnskoleelever skal opp i skriftlig og muntlig eksamen.  Fagene varierer fra år 
til år, noe som innebærer at det ikke alltid er mulig å foreta sammenligninger. På 
grunn av dette er det kun tatt med fag hvor det er mulig å sammenligne med 
nasjonalt nivå. Resultatene for elevene i Lebesby kommune varierer, våre elever 
prestere høyere på muntlig eksamen enn på skriftlig eksamen. Kjøllefjord skole var 
den eneste skolen som gjennomførte skriftlig eksamen i finsk. Dette var første gang 
dette ble gjort og var slik sett en historisk begivenhet. Eksamensresultatet viste et 
snitt på 4,75. 
 
Fag/årstall 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Engelsk muntlig eksamen 

Lebesby kommune .   . 5,0 

Nasjonalt 4,4 4,4 4,5 4,5 

Naturfag muntlig eksamen 

 Lebesby kommune . 4,3 4,4 5,0 

Nasjonalt 4,2 4,2 4,2 4,3 

Norsk hovedmål skriftlig eksamen 

Lebesby kommune   .   3,3 

Nasjonalt 3,4 3,4 3,5 3,4 

Norsk sidemål skriftlig eksamen 

 Lebesby kommune   .   3,2 

Nasjonalt 3,1 3,1 3,2 3,3 

Samfunnsfag muntlig eksamen 

 Lebesby kommune     4,1 4,7 

 Nasjonalt 4,3 4,4 4,4 4,4 

Kilde Skoleporten pålogget versjon 
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Det er litt interessant at resultatet for våre avgangselever gjennom flere år er lavere 

både på standpunktskarakter og skriftlig eksamen, samt at resultatene variere fra 

år til år. På den andre siden presterer de samme elevene høyere på muntlig 

eksamen. Hvorfor er det slik? Det er litt interessant at elevene ved Kjøllefjord 

skole f.eks har vunnet vinner klassequizen i Finnmark 3 år på rad. Elevene som 

deltok i fjor svarte på et intervju at de trodd en av årsaken til dette var at 

mange av lærerne på skolen ikke følger boka slavisk og at de er opptatt av 

samfunnsaktuelle tema.  

  

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Tilpasset opplæring og tidlig innsats  

Tilpasset opplæring og tidlig innsats blir ansett som to viktige virkemidler for at alle 
elever skal oppleve økt læringsutbytte. Tilpasset opplæring er ingen individuell rett, 
men skal skje gjennom variasjon og tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen 
innenfor fellesskapet.  Det vil si at tilpasset opplæring skjer innfor skolen ordinære 
rammer. Tilpasset opplæring er de tiltakene som skolen setter inn for å sikre at alle 
elevene får best mulig utbytte av den ordinære opplæringen. Det kan være tiltak 
knyttet til: 

 organiseringen av opplæringen 
 pedagogiske metoder 
 arbeid med læringsmiljø 
 Ulik lærestoff og arbeidsmåter 

 
I Lebesby kommune har vi satt inn ressurser til tiltak i form av lesefres, mattefres og 
engelskfres. Dette er tilbud for elever som har svake resultat men som ikke har behov 
for spesialundervisning og hvor det kun er behov for tiltak av en mer intensiv 
karakter.  Utover dette brukes delingstimer og assistenter til både kortvarig og 
langvarige forebyggende tiltak. Vurdering for læring og klasseledelse er to tidligere 
satsningsområder i Lebesby kommune. 

 

Merknad: 
Resultatene for standpunktskarakter og eksamen viser at det er nødvendig å arbeide målrettet 
gjennom hele grunnskolen. Det er nødvendig at skoleeier har kvalitetssystem for å følge opp og 
at den enkelte skole har system for hvordan avdekke, kartlegge samt følge opp elever som 
presterer lavt i fag.  Dette må sees i sammenheng med hvordan man følger opp nasjonale 
prøver og elevundersøkelsen. I tillegg må vurdering for læring løftes frem, ikke som et prosjekt 
men etableres som praksis. 
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1.8 Spesialundervisning 

I Lebesby kommune mottar i underkant av 9% av elevene spesialundervisning, mens 
det på nasjonalt nivå var 7.8%. Dette er litt høyere enn snittet sammenlignet med 
nasjonalt nivå. Tabellen nedenfor viser fordeling etter klassetrinn.  Som i resten av 
landet er det en overvekt av gutter som har spesialundervisning. 

Spesialundervisning 2016/2017 
Trinn Nasjonalt Lebesby 

 1.-4 trinn 5,1 % 7,2 % 

5.-7. trinn 9,3 % 7,89 % 

8.-10.trinn 10,2 % 10,71 % 

 

 Elevene som mottar spesialundervisning har sammensatte vansker, ofte med stort 
hjelpebehov utover skolesituasjonen.  Det har i de to siste årene vært en liten økning 
i antall elever som har sakkyndig anbefaling om spesialundervisning og man 
registrerer at PPT ofte anbefaler enetimer. Det er ikke alltid at skolen er vurderer at 
dette er til det beste for eleven, og at man i større grad ønsker at 
spesialundervisningen skjer i klassen eller i mindre grupper.  

  

1.9. Satsningsområder 

Lebesby kommune har tidligere hatt klasseledelse og vurdering for læring som 
satsningsområder. Vurdering for læring er videreført som innsatsområde da man 
mener det fortsatt er behov for å arbeide med implementering, noe som resultatene 
fra elevundersøkelsen bekrefter. 

 

 

 

 

Høsten 2016 ble det bestemt at Lebesby kommune skulle delta i 
satsingen «God skole- og barnehageeier» i regi av KS. 
Satsningen gjelder ut 2018, men Lebesby kommune vil arbeide 
med innsatsområdene ut 2020. Kommunen skal delta på totalt 4 
samlinger, og har opprettet en arbeidsgruppe bestående av alle 
rektorene, styrer, oppvekstsjef og 2 politiske representanter.   
Utover dette vil IKT, språkløyper og realfag være 
gjennomgående satsningsområder for barnehage og skole ut 
2020.  

Lebesby kommune deltar også i regionalt samarbeid med Gamvik,- Porsanger,- 
Kautokeino- og Karasjok kommune gjennom RSK Midt-Finnmark. Det er utarbeidet 
felles strategiplan for kompetanseheving, inngått avtale med UH sektoren samt at 
etabler felles hjemmeside https://rskmidt.no/. 

Forskning viser at når elever involveres i vurderingsarbeidet, blir de mer klar over hva som 

skal læres og hvordan de lærer. Samtidig kan de ved hjelp av egenvurdering få et bilde av 

egen faglig utvikling 

https://rskmidt.no/
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1.9 Videregående opplæring 

Lebesby kommune har tilbud om Losa i regi av Fylkeskommunen, elever som ikke 
kommer inn på dette må reise bort for å gå på skole. I følge tabellen nedenfor har  
alle avgangselevene i Lebesby kommune i de siste årene begynt å videregående 
skole rett etter grunnskolen. Tallet er høyre enn for nasjonalt nivå og i 
sammenlignbar kommunegruppe. 
 
Elever (16 år) som er registrert i videregående 
opplæring samme år som avsluttet grunnskole 

2012-2012 2013-2013 2014-2014 2015-2015 2016-2016 

Lebesby kommune skoleeier 87,5 93,3 100,0 100,0 100,0 

Kommunegruppe 06 95,7 98,0 97,5 98,0 98,0 

Nasjonalt 97,8 97,9 98,0 98,1 98,1 

Kilde Skoleporten, pålogget versjon 

 

Fylkesmannen i Finnmark har lagt frem statistikk som tyder på at elever fra Lebesby 
kommune har stort frafall, det vil si dropper ut av skolen. I perioden 2014 til 2016 er 
det snakk om 31% til 28%.  Tallene har Fylkesmannen hentet fra Framstik- variabel 
Folkehelse. Lebesby kommune har ikke tilgang til informasjon som kan bekrefte eller 
avkrefte dette datagrunnlaget. Det stilles spørsmål om dette er korrekt da man mener 
at mange elever som slutter på skole (borteboende) ofte kommer hjem og begynner 
på Losa. Nasjonalt viser forskningen at mange fullfører videregående opplæring på 
det senere tidspunkt. 

 
Dagens elever må tidlig velge hvilken utdanning de ønsker, det er derfor viktig med 
god råd- og veiledning om utdanningsmuligheter og karrierevalg. I Lebesby 
kommune er det inngått samarbeid med Lakselv – og Nordkapp videregående skole. 
De deltar på informasjonsmøter med elever og foreldre samt at avgangselevene får 
hospitere ved skolen.  

 I tillegg har elevene faget «Utdanningsvalg», som har en klar sammenheng med 
rådgivingen på skolen. Kompetansen som elevene får gjennom læring i 
utdanningsvalg, kan knyttes til det øvrige rådgivingsarbeidet og ulike 
veiledningssituasjoner. Eleven kan arbeide videre i utdanningsvalg ut fra det som tas 
opp i samtaler med rådgiveren.  Man må vurdere om skolens tilbud i faget 
«Utdanningsvalg» bør evalueres med det formål å kunne utvikle tilbudet.  
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2. Barnehage 
Lebesby kommune har to kommunale barnehager. Galgenes barnehage er lokalisert 
til Kjøllefjord har 3 avdelinger. I Lebesby er barnehagen samlokalisert med skole og 
SFO ved Lebesby oppvekstsenter.   

Staten regulerer barnehagen gjennom Lov om barnehage med tilhørende forskrifter, 
og hvor rammeplan for barnehagen på samme måte som læreplanen i grunnskolen 
legger føringer for blant annet ansvar, roller, organisering, formål, innhold om barns 
medvirkning og samarbeid mellom hjem og barnehage. 

I forskrift til rammeplanen av 01.08.17 fremgår det at 
barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal 
planlegges og vurderes. Barn og foreldre har rett til 
medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen 
som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt 
tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å 
oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedagogiske 
arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen. 

Barnehageeieren har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i samsvar 
med gjeldende lover og regelverk, jf. barnehageloven § 7 første ledd. 
Barnehageeieren har dermed juridisk ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet. 
Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og 
danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Tilstandsrapport for barnehager 
Det er ikke krav om at det skal utarbeides tilstandsrapport for barnehagene. 
Sektormyndighet har likevel valgt å gjøre dette fordi man mener det er viktig å se 
barnehage og skole i sammenheng. I tillegg deltar barnehagen i felles 
satsningsområder med skole.  Barnehagene utarbeider årsmeldinger samt 
innrapporterer via BASIL til staten på samme måte som grunnskolene rapporterer via 
GSI. Tilstandsrapporten vil derfor bygge på BASIL og årsmelding fra barnehagene. 

 

2.1 Barnetall og bemanning 

Det har vært en økning i antall barn, økningen er i hovedsak ved Galgeneset 
barnehage og bidro blant annet til at man høsten 2017 måtte øke bemanningen for å 
unngå venteliste. I Kjøllefjord skyldes økningen av antall barn bosetting av flyktninger 
samt arbeidsinnvandring.  

Det er mulig å øke antall plasser ved begge barnehagene mht de fysiske rammene 
som barnehagebygg og uteområder, men dette forutsetter at bemanningen økes.  I 
dag har praktisert bemanningsnorm med en pedagogisk leder og to assistenter på 
hver avdelingen, i tillegg justerer man bemanningen jamfør antall og 
alderssammensetting som variere fra avdeling til avdeling. 
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Barn og bemanning 
   2017 2016 2015 2014 

Antall kommunale barnehager 2 2 2 2 

Antall barn totalt (0-6) år 55 49 48 46 

Antall barn 1-5 år 55 49 48 46 

Antall barn 3-5 år 40 32 26 30 

Antall barn 1-2 år 15 17 22 16 

 

Antall ansatte totalt 21 20 18 19 

Antall styrere og pedagogiske ledere 9 8 6 7 

 

 Andel styrere og pedagogiske ledere med midlertidig 
dispensasjon 

27,8% 18,8 % 8,3 % 7,1 % 

 

Andel styrere med godkjent utdanning 100 100 % 100 % 100 % 

Andel pedagogiske ledere med godkjent utdanning 57.1% 66,7 % 100 % 80 % 

 

Fra høsten 2018 trår ny forskrift om norm for pedagogisk bemanning i barnehagen.  
Det vil da være et krav om at det skal være minst en pedagogisk leder per 14- 18 
barn som er over 3 år og en pedagogisk leder per 7-9 barn under 3 år. Ett barn 
utover dette utløser krav om en ny fulltidsstilling. Barn regnes for å være 3 år fra og 
med august det året de fyller 3 år. Kommunen kan innvilge dispensasjon i inntil ett år 
ad gangen dersom særlige hensyn tilsier det og barnehageeier søker om 
dispensasjon. 

Lebesby kommune sliter med å rekruttere 
barnehagelærere ved begge barnehagene. I 
dag har man ingen virkemidler som kan 
benyttes foruten tilrettelegging for 
videreutdanning via nasjonal ordning. Vi har 
den samme utfordringen når det gjelder 
assistenter med fagbrev som barne- og 
ungdomsarbeider. 

 

På grunn av vansker med rekruttering av barnehagelærere har man vært nødt til å 
innvilge dispensasjon fra utdanningskravet. Lebesby kommune har utarbeidet nye 
retningslinjer for saksbehandling i forbindelse med søknad om dispensasjons fra 
utdanningskrav. De nye retningslinjene trådte i kraft 10.10. 17. Fylkesmannen har 
også gjennomført tilsyn med kommunens saksbehandling hvor de nye 
retningslinjene ble godkjent. 
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 Strukturindikatorer 2017 2016 2015 2014 

 Antall barn per voksen 5,28 5,28 6,09 4,78 

 Andel ansatte med pedagogisk utdanning 33,33% 35,29 % 42,86 % 37,50 % 

Andel ansatte med barne- og ungdomsarbeiderfag 11.11% 5,88 % 7,14 % 12,50 % 

 Andel årsverk styrere med dispensasjon 0,00% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

 Andel årsverk pedagogisk leder med dispensasjon 41,67 30,00 % 12,50 % 12,50 % 

 Antall barnehager på normkrav - Pedagogisk lederressurs 
i forhold til antall barn (alle pedagogiske ledere) 

2 2 2 2 

 Antall barnehager under normkrav - Pedagogisk 
lederressurs i forhold til antall barn (pedagogiske ledere 
med godkjent utdanning) 

0 2 1 1 

 Antall barnehager på normkrav - Pedagogisk lederressurs 
i forhold til antall barn (pedagogiske ledere med godkjent 
utdanning) 

1 0 1 1 

 

Et kompetent pedagogisk personale er en forutsetning for et 
barnehagetilbud av god kvalitet. Det forutsettes derfor at 
barnehageeieren vektlegger de ansattes faglige og pedagogiske 
vurderinger i sin styring. 

 

 

 

 

 

 
 

2.2 Åpningstider og foreldrebetaling  

Lebesby kommune har fortsatt lavere egenbetaling enn norm som er vedtatt sentralt. 
Frem til desember 2017 var foreldrebetaling for 9 timers dag kr. 2 200,- og for 6 
timers dag kr.1 900.  Søskenmoderasjon er på 50% , mange andre kommuner har 
30% søskenmoderasjon. I tillegg må det betales kr. 220,- i kostpenger pr.måned. Fra 
april 2018 vil prisen øke til kr. 2 700,- for 9 timers dag. 

Lebesby kommune har etablert rutiner for behandling av søknad om redusert 
foreldrebetaling. Foreldre skal ikke betale mer enn 6% av inntekten sin for 
barnehageplass.  Husholdninger med samlet årsinntekt under kr. 533 500,- kan søke 
om redusert foreldrebetaling. I tillegg er det gratis kjernetid for 3,-4 og 5 åringer og 
barn med utsatt skolestart i familier med samlet årsinntekt under kr. 450 000. 

Merknad og oppfølgingsområde: 

Det har vært en negativ trend rekruttering av ansatte med pedagogisk 
utdanning og ansatte med barne- og ungdomsarbeiderfag.   Kommunen bør 
iverksette tiltak for å øke antall pedagoger ved å øke pedagognormen. Dette vil 
føre til økte lønnskostnader, men kan gjøres gradvis i forbindelse med naturlig 
avgang eller oppsigelser. 
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Dersom det er flere barn i husholdningen skal det gis søskenmoderasjon for de andre 
barna. Det vil si at for barn nr. 2 skal det betales 70% av det husholdningen betaler 
for det første barnet, og for barn nr.3 skal det betales 50% av det den betaler for det 
første barnet. I Lebesby kommune er det i undrkant av 10 husholdninger som har 
søkt om redusert foreldrebetaling og som fyller vilkårene for dette.  

Lebesby kommune tilbyr 9- og 6 timers dag. Galgeneset barnehage har åpent fra 
kl.06.45 til kl.16.00 alle virkedager. Lebesby barnehage har åpent fra kl.06.15 til 
kl.16.15 alle virkedager. Begge barnehagene tilbyr korttidsplasser når barnehagene 
har ledig kapasitet.   

Barn fordelt etter oppholdstid 2017 2016 2015 2014 

Andel barn med avtalt oppholdstid på 40 timer eller mindre 7.3% 16,3 % 18,8 % 8,7 % 

Andel 1-5 åringer med avtalt oppholdstid på 40 timer eller mindre 7.3% 16,3 % 18,8 % 8,7 % 

Andel 1-2 åringer med avtalt oppholdstid på 40 timer eller mindre 0% 5,9 % 27,3 % 12,5 % 

Andel 3-5 åringer med avtalt oppholdstid på 40 timer eller mindre 10% 21,9 % 11,5 % 6,7 % 

 
Andel barn med avtalt oppholdstid på 41 timer eller mer 92,7% 83,7 % 81,3 % 91,3 % 

Andel 1-5 åringer med avtalt oppholdstid på 41 timer eller mer 92,7% 83,7 % 81,3 % 91,3 % 

Andel 1-2 åringer med avtalt oppholdstid på 41 timer eller mer 100% 94,1 % 72,7 % 87,5 % 

Andel 3-5 åringer med avtalt oppholdstid på 41 timer eller mer 90% 78,1 % 88,5 % 93,3 % 

 

Minoritetsspråklige barn 
Tabellen nedenfor viser at det har vært en økning i antall barn med minorittsspråklig 
bakgrunn. Dette skyldes både bosetting av flyktninger samt økt arbeidsinnvandring. I 
tillegg er det også barn knyttet til familiegjenforening. I perioder har det f.eks ved 
Galgeneset barnehage vært inntil 18 barn med ulik nasjonalitet og språkbakgrunn.  
 
 Minoritetsspråklige barn fordelt etter alder 2017 2016 2015 2014 

Antall minoritetsspråklige barn totalt 14    6    3    0 

Antall minoritetsspråklige barn 1-5 år 14    6    3    0 

Antall minoritetsspråklige barn 1-2 år 5    2    3    0 

Antall minoritetsspråklige barn 3-5 år 9    4    0    0 

Antall minoritetsspråklige barn med særskilt tilbud om språkstimulering 7    5    0    0 

 

Galgeneset barnehage har blitt styrket med ett årsverk i forbindelse med bosetting av 
flyktninger, dette har vært nødvendig da barnehagen i løpet av kort tid fikk mange 
nye barn som ikke snakket norsk og som aldri hadde gått i barnehage tidligere. 
Barnehagen har også benyttet ressursen til de andre minoritetsspråklige barna. 
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2.3 Ute- og inne områder 

Begge barnehagene har behov for utbedring av det fysiske innemiljøet. Barnehagen i 
Lebesby er i ombygd skolebygg.  Barnehagen sliter med dårlig inneklima og svært 
høyt støynivå. I tillegg er inndelingen av arealet ikke helt hensiktsmessig med tanke 
på at de er få ansatte. Det er også behov for å skifte dører slik at man kan sjekke hva 
som skjer i de ulike rommene.  

Galgeneset barnehage er bygd for ca. 40 år siden, og det har opp gjennom årene 
vært foretatt ordinært vedlikehold og oppussing. Bygget begynner bære preg av at 
det er behov for større utbedringer, dette gjelder spesielt i forhold til isolering av 
gulv og vegger. Det er også mistanke om at det kan være fuktskader i enkelte 
områder. Personalet har også behov for bedre arbeidsrom hvor det er mulig å sitte å 
planlegge enkeltvis eller sammen. I tillegg har de svært dårlig personalrom.  

 
 
 
 
 
 
 
Oppholdsareal 
Barnehagene i vår kommune har flotte uteområder med nærhet til natur, fjell og sjø. 
Tabellen nedenfor viser at oppholdsarealet per barn er reduser siden 2016, årsaken til 
dette er at barnetallet har økt. 

 

 

Et lite glimt av uteområdet ved Galgeneset- og Lebesby barnehage. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Overgang til grunnskole 

Våren 2016 ble det utformet nye kommunale rutiner for overgang fra barnehage til 
grunnskole. Formålet med planen er å er å sikre at overgangen fra barnehage til skole 
blir så god som mulig. Det er utformet en fremdriftsplan hvor ansvar og roller er 

 2017 2016 2015 2014 

Leke og oppholdsareal per barn (m2) 7,63 8,56 8,74 9.12 

Merknad og oppfølgingsområde: 

Det er nødvendig å gjennomføre en kartlegging av inneområdene ved begge 
barnehagene. Kartleggingen skal danne grunnlag for tiltaksplan, som kan inneha 
både kortsiktige- og langsiktige tiltak. 
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avklart samt tidsfrister.  Skole og barnehage har et gjensidig ansvar for å sikre et godt 
samarbeid slik at barna får en god skolestart.    

 

Utover dette arbeider barnehagen med forberedelse til skolestart gjennom hele året. 
Ved Galgeneset barnehage har man etablert egen avdeling for førskolebarn, og kan 
gjennom dette ha spesielt fokus på «skoleforberedende» aktiviteter. I tillegg har 
dette også gjort det mulig å tilby svømmeopplæring. 

Lebesby barnehage er samlokalisert med skolen og har 
gjennom dette mange felles aktiviteter i tillegg til felles 
uteområder. Barna blir i løpet av tiden i barnehagen godt 
kjent med skolen, elevene og ansatte. Overgangen til skole vil 
derfor kunne ha mer fokus på førskoleaktiviteter. 

 

2.5. Satsningsområder  

Barnehagene deltar sammen med skolene i felles 
satsningsområdene IKT, språkløyper og realfag. I tillegg 
arbeider barnehagene med andre fagområder relatert til 
rammeplanen. I 2016 og 2017 har det også vært 
gjennomført etterutdanning via RSK Midt-Finnmark i 
forhold til: 

 språk- og relasjonskompetanse 
 kurs om endringsledelse, innføring av ny rammeplan 
 barnehage for alle 

 

Realfag: 
Styrer og en ansatt fra hver av barnehagene har siden 2017 deltatt på 
realfagsamlinger i regi av UDIR. I hver barnehage er det frikjøpt en ressursperson 
som skal følge opp realfagsatsningen spesielt.  Ressursperson leder også arbeidet i 
den lokale arbeidsgruppa samt sitter i nettverk for barnehage og 1.-5 trinn. 
Barnehagene arbeider med å utarbeide lokale planer for sin deltakelse i satsingen, 
den nye rammeplanen må implementeres i realfagsatsningen. 
 
I forbindelse med realfagsatsningen søkte barnehagene om tilskudd til innkjøp av 
utstyr til å arbeide med realfag. Det ble kjøpt inn utstyr for ca. kr. 30 000,- fordelt på 
begge barnehagene. Barnehagene har også vært innom Maker space og fått 
informasjon og tilbud om å prøve ut utstyr som finnes der. 
 
IKT: 
IKT kan supplere barnehagens arbeidsmåter, støtte barnas 
utvikling og læring og tilby nye uttrykksformer. Teknologi 
påvirker miljø og mennesker, og er en del av livet vårt. De 
fleste barn kommer til barnehagen med kunnskaper om og 
erfaringer med IKT. Barnehagene skal derfor ta i bruk IKT 

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.pedagogiskpraksis.no/wp-content/uploads/2012/01/digitalfortelling.jpg&imgrefurl=http://www.pedagogiskpraksis.no/fra-tegning-til-fortelling/&h=2025&w=2718&tbnid=1wG7aV2_KwAb1M:&zoom=1&docid=Bndgn1BNuPePUM&ei=_YMRVZLaI4TuyQOJl4GICg&tbm=isch&ved=0CCUQMygdMB04yAE
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som pedagogisk verktøy. På bakgrunn av dette ble det i 2016 foretatt en større 
oppgradering av infrastrukturen og kjøpt inn IKT utstyr. 
  
Galgeneset barnehage har Smart Board og nettbrett og bruker dette aktivt. Det har 
også blitt kjøpt inn flere nettbrett slik at hver avdelingen har nettbrett tilgjengelig til 
de ansatte slik at de kan bruke disse når de skal planlegge bruk av nettbrett for 
barna.   Lebesby barnehage har kjøpt inn nettbrett, men har ikke Smart board, annen 
løsning er under vurdering.  Begge barnehagene har gjennom realfagsatsningen 
kjøpt inn Easi. Scope 2, Blue-Bot,  Blue-Bot matter, Osmo Genius Kit V2, og  Osmo 
Code.  
 
Det vil bli utarbeidet felles plan for IKT satsning sammen med de andre kommunene i 
RSK Midt-Finnmark. 
 
Språkløyper: 
Språkløyper er et felles satsningsområde, men i forbindelse med oppstart av realfag 
har man avventer og ikke prioritert satsningen på Språkløyper i samme grad. Det er 
kun Galgeneset barnehage som har utarbeidet en plan for hvordan de skal arbeide 
med dette i perioden 2017-2018. 

 

 

 

 

 

 


