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Vedlegg 1 - Nærmere beskrivelse / forklaring til enkelte områder 
 
a. Etterspørrende system for ledelse 
 
Som del av den lokale vurderingen (jf bl a skolebasert vurdering kap 2 fskr til oppl.l.) skal den 
enkelte skole ha et system for etterspørrende ledelse; ”Walk your school - skolevandring”. Den 
enkelte skole skal gjennomføre systematisk etterspørring minimum en til to ganger i året. 
 
Systemet skal ha følgende kjerneelementer: 
 

 Ansatte og elever skal være forberedt på de områder som vurderes/ etterspørres 
 God praksis skal fremmes 
 Skal være dialogbasert. Dialogen skal foregå på personal, team og elevgruppenivå. 
 Skal gi tilbakemelding på tendens til skolens organisasjon / system som helhet, 

oppsummeres i plenum. 
 Systemet kan inneholde element av observasjon 

  
b. Elev, lærer og foreldreundersøkelser: 
Dette er spørreundersøkelser som er utarbeidet på nasjonalt nivå. Undersøkelsene spør blant 
annet om sentrale forhold knyttet til læringsmiljøet. 
  
c. Elev, trivselsundersøkelser 1. – 4. trinn: 
Det er utarbeidet felles kommunale trivselsundersøkelser for 1.-4.trinn. (Den nasjonale 
elevundersøkelsen benyttes for øvrige trinn. ) 
 
d. GSI: 
GSI er Norges offisielle oversikt over grunnskoleundervisningen i landet; elevtall, timetall årsverk 
mv... Her finnes informasjon om norske grunnskoler siden 1992. Data samles inn fra alle skoler og 
kommuner med telledato per 1.10. hvert år. Resultater publiseres normalt før jul. 
  
e. Tilstandsrapportering: 
Det rapporteres nasjonalt på følgende hovedområder; delegering og bruk av kompetansemidler. 
 
f. Kartleggingsprøver 1.-3. trinn våren 
Det gjennomføres obligatoriske kartleggingsprøver for 1, 2 og 3. trinn i leseferdighet, og for 2. trinn 
i tallforståelse og regneferdighet. I tillegg tilbys en frivillig kartleggingsprøve for 3. trinn i 
tallforståelse og regneferdighet. Alle prøvene er gratis for skolene. 
  
g. Aktuell lovtekst: 
 
”Opplæringsloven § 13-10. Ansvarsomfang  
 
Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 har ansvaret for at krava 
i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei 
ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast.  

Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg 
system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. 
Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg 
system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som 
departementet gjennomfører med heimel i § 14-1 fjerde ledd. Som ein del av oppfølgingsansvaret 
skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande 
opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av 
skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.” 

 

Forskrift til opplæringsloven kap. 2. ”Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda: 
  



”Kapittel 2. Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda  

§ 2-1. Skolebasert vurdering  

       Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av 
opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. 
Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene.  

§ 2-2. Rapportering frå kommunen og fylkeskommunen  

       Skoleeigaren skal medverke til å etablere administrative system og å innhente statistiske og 
andre opplysningar som trengst for å vurdere tilstanden og utviklinga innanfor opplæringa.  

§ 2-3. Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for elevane  

       Skoleeigaren skal sørgje for at nasjonale undersøkingar om motivasjon, trivsel, mobbing, 
elevmedverknad, elevdemokrati og det fysiske miljøet blir gjennomførte og følgde opp lokalt.  

§ 2-4. Prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar  

       Elevar skal delta i prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar fastsette av departementet. 
Skoleeigaren skal sørgje for at dette blir gjennomført.  

… ” 

 
 


