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1. Innledning.
Tilstands- og utviklingsrapporten er bygd på de nasjonale retningslinjene for tilstandsrapportering som alle
kommuner i Norge er pålagt å følge.
De nasjonale verktøyene legger opp til at elevundersøkelsen og nasjonale prøver er hovedgrunnlaget som
kommunens vurderinger skal bygge på. For Overhalla er kommunens kvalitetsvurderingssystem brukt i
tillegg for å underbygge vurderinger og konklusjoner. Ett av elementene i kommunens system er
kvalitetsvurderingsutvalget som består av 2 politikere, representant fra KFU (Kommunalt foreldreutvalg),
rådmann og fagsjef for oppvekst. Våren 2017 hadde utvalget fokus på tilbudet for 1. – 4. trinn ved OBUS.
Rapporten beskriver status innenfor delområdene og prioriterte utviklingsområder på skolene for skoleåret
2017/2018. Tiltaksdetaljene innenfor de områdene skolene prioriterer, vil i større grad enn tidligere
beskrives i skolenes virksomhetsplaner. Dette er gjort for å få rapporten til kommunestyret noe kortere og
for å involvere de ansatte mer konkret og systematisk innenfor de områdene som prioriteres.

2. Oppsummering – resultatoppnåelse.
De nasjonale målingene skolene i Overhalla er en del av, viser variasjoner på samme måte som tidligere år,
der det skifter litt resultatmessig mellom skolene og innenfor de ulike delområdene målingene gjelder.
Elevundersøkelsen viser gode resultater og mindre gode resultater samlet for våre elever på 7. og 10. trinn
slik elevene oppfatter situasjonen. Det er en jobb å gjøre for å komme på stabilt nasjonalt nivå samlet for
våre skoler på flere av delområdene i undersøkelsen.
Resultatet på de nasjonale prøvene, spesielt for 5. trinn, ønsker vi skal bli bedre. Utviklingsarbeid videre i
sammenheng med Overhalla som realfagskommune, innføring av oppfølgingssystemet SOL (systematisk
observasjon av lesing), bruken av læringsbrett og ekstra statlige ressurser for etablering av definert «tidlig
innsatslærer» på hver skole, håper vi skal gi resultater. Vi er godt fornøyd med at elevene fortsatt har god
utvikling i løpet av 8. trinn.
Våre elever avslutter grunnskolen resultatmessig på en relativt god måte sammenlignet med fylke og
nasjonalt. Dette er positivt.
Nytt barneskolebygg og bibliotek ved OBUS har gitt nye muligheter både for elever, ansatte og befolkningen
generelt i Overhalla. De bygningsmessige utfordringene m h t kapasitet i den nye barneskolen, blir nå
redusert noe p g a etableringen av Overhalla Montessoriskole. Utearealene på OBUS er ikke tilfredsstillende
slik de framstår i dag.
Hunn skole vil få kapasitetsutfordringer p g a økt elevtall i årene som kommer.
Bruken av læringsbrett er kommet inn i en mer ordinær driftsfase der praktiske sider rundt bruken av
brettene er videreutviklet i samarbeid med det kommunale foreldreutvalget. Elever, foreldre og ansatte er
fornøyd med de endringene i skolehverdagen læringsbrettene har gitt mulighet for. Dette gjelder
gjennomføring av læringsaktiviteter på skolen og heime, vurderingsarbeid gjennom nye
kommunikasjonsmåter og foreldrene sine muligheter til å involvere seg i elevene sitt læringsarbeid.
Samtidig er det viktig at vi sammen med foresatte har kontinuerlig fokus på skjerm- og nettutfordringer
generelt både på skolen og i elevenes fritid.
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3. Elever, lærertett og skolebygg.
3.1.

Elevtallsutvikling og etablering av Overhalla Montessoriskole

Elever og årsverk

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

469

483

482

512

520

Tallet på elever

Elevtallsutvikling
Hunn skole
OBUS barnetrinn
Montessori barnetrinn
OBUS u-trinn
Montessori u-trinn
Sum Overhalla

2017/2018
148
194
37
140
0
519

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
153
161
168
181
192
192
184
170
36
37
36
39
136
128
127
138
6
11
18
16
523
529
533
544

2022/2023
177
164
41
147
15
544

I framskrivingen er det forutsatt at Overhalla Montessoriskole gir ungdomsskoletilbud med oppstart for 8.
trinn fra høsten 2018. I perioden 2016/2017 – 2022/2023 vil det være en økning i elevtallet Overhalla med
24 elever. Den positive utviklingen med økning i elevtallet fortsetter, men økningen er noe mindre i siste
framskriving enn den var for ett år siden. OBUS barnetrinn vil få reduksjon i elevtallet og Hunn skole vil få
økning.
Hvor mange som vil velge Overhalla montessoriskole som tilfører gamle Ranem skolekrets og Hunn
skolekrets, vil kunne variere fra år til år. For skoleåret 2017/2018 utgjør dette ca en tredjedel av elevene
som starter på Overhalla Montessoriskole.

3.2.

Timeressurser og lærertetthet

Kommunalt mål.
Elevene i skolene i Overhalla skal ha samme mulighet til hjelp og støtte fra lærer som gjennomsnittet
nasjonalt.
Overhalla kommune skal ha en ressurstildeling til skolene som bygger på:
- Antall elever på skolen.
- Variasjoner i klassestørrelser (har betydning for trinnorganisering)
- Tilstrekkelig styrkningsressurser for å kunne tilby generell tilpasset opplæring.
- Tilstrekkelige ressurser for barn med spesielle behov.
Vurdering av lærertetthet og timeressurser i Overhalla 2016/ 2017
Skolene i Overhalla har siste året hatt litt høyere lærertetthet enn gjennomsnittet nasjonalt for 1. – 7.
trinn, men lavere enn gjennomsnittet i Nord-Trøndelag. For 8. – 10. trinn er Overhalla likt med fylket
og har litt høyere lærertetthet enn nasjonalt. Antall elever på hvert trinn og ulike behov i elevgruppene
påvirker tallene hvert år.
Konklusjon: Lærertetthet og timeressurser var forrige skoleår på det nivået det bør være sammenlignet
med fylke og nasjonalt. (Se tabellen nedenfor).
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Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon
om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre
lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter.
Indikator og nøkkeltall

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

Overhalla kommune - Lærertetthet 1.-7. trinn

10,5

10,6

10,4

13,3

12,2

Nord-Trøndelag fylke - Lærertetthet 1.-7. trinn

11,7

11,8

11,9

11,6

11,7

Nasjonalt - Lærertetthet 1.-7. trinn

13,1

13,3

13,4

11,3

13,2

Hunn skole 1.-7. trinn

11,3

10,8

11,5

13,3

11,5

OBUS 1.-7. trinn

10,4

10,5

9,8

13,4

12,8

Overhalla kommune skoleeier - Lærertetthet 8.-10. trinn

13,8

9,8

11,3

13,7

13,3

Nord-Trøndelag fylke - Lærertetthet 8.-10. trinn

13,6

13,4

13,7

14

13,3

Nasjonalt - Lærertetthet 8.-10. trinn

14,6

14,3

14,3

14,2

14,0

3.3.

Bygningsmassen og utearealene.

OBUS
Etableringen av Overhalla Montessoriskole gjør at skolen fra høsten 2017 får reduksjon i elevtallet slik at
færre trinn vil ha mer enn 30 elever (3 trinn med mer enn 30 elever). Behovet for flere større basisrom er
endret noe i forhold til det som ble rapportert i 2016. Garderobeløsningene vil fortsatt være utfordrende
p g a mange elever på begrenset område.
Innen 4 år vil trinn i ungdomsskolen passere 30 elever, noe som vil utfordre denne delen av
bygningsmassen. Imidlertid er det i vår elevtallsprognose forutsatt at Overhalla Montessori vil gi utrinnstilbud gradvis fra 2018, og da vil elevtallet for OBUS bli tilsvarende redusert.
Som det vil gå fram av kvalitetsvurderingsutvalgets rapport etter skolebesøk på OBUS, så haster det å få
gjort forbedringer i organiseringen av utearealene ved skolen og tilrettelegging for ulike aktiviteter.
Trafikkarealet ved Gimle er ikke tilfredsstillende trafikksikkerhetsmessig.
Hunn skole
Siste beregning viser at skolen vil få en økning på 30 elever de neste 5 årene. Allerede fra 2019 vil skolen
kunne få trinn der elevtallet vil passere 30. Imidlertid kan økningen gå raskere og antall elever kan bli
høyere enn våre tall viser p g a videre utbygging i boligfeltene på Skage der tilrettelegging for utbygging er
igangsatt.
Egen utbyggingssak legges fram politisk høsten 2017.
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4. Inkludering og mestring.
Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å
gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1.

4.1.

Elevundersøkelsen 7. trinn.
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4.2.

Elevundersøkelsen 10. trinn.
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4.3.
Samlet vurdering måloppnåelse innenfor hovedområde
LÆRINGSMILJØ skoleåret 2016/2017
Skoleledernes vurdering 2017 og tiltaksprioriteringer i virksomhetsplanen for skoleåret 2017/2018.
Hunn skole - vurdering
Skolen er fornøyd med at det store flertallet av elevene på mellomtrinnet sier at de trives svært godt
eller godt på skolen. Ingen av elevene oppgir at de ikke trives i det hele tatt. Dette gir oss et godt
utgangspunkt for læring. Elevene opplever at lærerne har høye faglige forventninger til dem og at de får
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støtte og hjelp i skolearbeidet. For oss er det også godt å se at elevene opplever de voksne som tydelige i
formidlngen av hvordan de skal oppføre seg mot hverandre, og at de ser at det blir grepet inn mot elever
som oppfører seg dårlige mot andre.
Arbeidsroen i timene kan ennå bli bedre, selv om undersøkelsen viser god framgang fra tidligere år. Det
må også jobbes videre med å gi elevene nok faglige utfordringer og involvere dem mer i vurderingen av
eget arbeid. Til tross for at elevmedvirkning har vært et satsingsområde, viser undersøkelsen at vi ikke
har lyktes godt nok. At noen elever opplever mobbing på skolen er ikke akseptabelt, og et område vi til
enhver tid må ha fullt fokus på.
Hunn skole – tiltaksprioritering
Gjennom realfagssatsingen jobber vi for å utvikle undervisningen til å bli mer utforskende og
eksperimenterende. Dette håper vi vil øke elevenes motivasjon for og fokus på skolearbeid, og vi tenker
at vi vil se enda større effekt av denne satsinga i inneværende skoleår. En slik undervisningspraksis gir
gode muligheter for fordypning og dermed økte faglige utfordringer.
Vi må jobbe videre med Vurdering For Læring, og da spesielt bli flinkere til å involvere elevene i
vurderingsarbeidet.
Det er i inneværende skoleår lagt opp til mer faste elevrådsmøter og krav om en mer systematikk i
gjennomføring av klasserådsmøter. Lærerne har fokus på at elevene skal ha medvirkning på valg av
læringsmetoder.
Det jobbes kontinuerlig med å oppdage og forhindre mobbing. Innføringen av det nye regelverket om
skolemiljø (opplæringslovens kapittel 9A) krever at vi har en revidering av handlingsplanen mot mobbing
og skolens rutiner for håndtering av saker hvor elevens psykososiale miljø ikke er godt nok. Alle ansatte
er involvert i dette arbeidet.
Vi har prioritert å få til et tettere samarbeid mellom lærere og assistenter, for å styrke opplæringa og
bedre skolemiljøet til enkeltelever.
OBUS - vurdering
Mye av undersøkelsen er vi veldig godt fornøyd med. F.eks alle har noen å være sammen med i
friminuttene, hjemmet bryr seg om skole, det er greit å gjøre feil, får ofte tilbakemeldinger for å bli bedre
i fagene.
Det er også en del svar som vi ønsker å jobbe videre med blant annet vurdering for læring.
OBUS - tiltaksprioritering
Skolen har utarbeidet en tydelig plan for hvordan vi skal jobbe med elevundersøkelsen. Hvor vi blant
annet har jobbet med gjennomføringen for at resultaten skal bli så valide som mulig. Det er jobbet med
resultatene av undersøkelsen på klasse/trinn. Alle trinn har prioritert emner fra undersøkelsen som de
har jobbet med. Ut fra disse emnene har de jobbet frem konkrete tiltak.

5. Resultater
Overordnet kommunalt mål.
Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som
gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet.

5.1.

Nasjonale prøver 5. trinn i lesing, regning og engelsk.

Nasjonale prøver i lesing og regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for
den grunnleggende ferdighetene slik de er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i
alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk.
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Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser samlet resultat og prosentvis fordeling av elever på
mestringsnivåer.

Lokale mål og måloppnåelse.
Mål for lesing: Mindre enn 25 % av elevene på mestringsnivå 1 (laveste nivå) og 20% eller flere på nivå 3.
Målet er ikke oppnådd for nivå 1, men det er oppnådd for nivå 3.
Mål for regning: Maksimalt 25% av elevene være på mestringsnivå 1 og minimum 22% av elevene på
mestringsnivå 3.
Målet er ikke oppnådd men resultatet er forbedret fra forrige år.
Mål for engelsk: Mindre enn 20% av elevene på mestringsnivå 1 og 20% eller flere på nivå 3.
Målet er ikke oppnådd.

Skoleledernes vurdering 2017 og tiltaksprioriteringer i virksomhetsplanen for skoleåret 2017/2018.
Hunn skole - vurdering
Regning og lesing: Resultatene er på målgrensa for mestringsnivå 1 og ikke nådd for nivå 3.
Engelsk: Resultatene er ikke nådd for nivå 1, men er nådd for nivå 3.
Ser at de fleste av elevene på nivå 1 ligger i øverkant av mestringsnivået.
Resultatene er omtrent som forventet ut fra kartleggingsresultat og slik vi kjenner elevgruppa.
Størstedelen av elevene ligger på mestringsnivå 2, det er et mål å få flere opp på nivå 3.
Hunn skole – tiltaksprioritering
Det er satt inn styrkingstimer i lesing og regning på 1.-4. trinn, både timer i klassene og periodevise
lesekurs. Timeplanene er organisert med en god del bruk av tolærere i kjernefagene på alle trinn.
Satsinga på SOL vil styrke lærernes kompetanse i leseopplæringa, samtidig som vi får en mer systematisk
kartlegging av hvor hver enkelt elev står i sin leseutvikling. Fokuset på lesestrategier og læringsstrategier
fortsetter. Vi ser at elevene må trene mer på refleksjon over og vurdering av innholdet i tekster, både
norske og engelske, skjønnlitterære og saktekster.
Gjennom realfagssatsinga er det et mål at matematikkundervisninga skal bli mer utforskende, noe som vi
håper vil føre til bedre tall- og regneforståelse. På 1.-4. trinn er det satt inn tiltak for å øke
begrepsforståelsen i matematikkfaget til grupper av elever.
Vi har styrket engelskkompetansen gjennom ansettelser, og satser på mer samarbeid mellom
engelsklærerne.
OBUS – vurdering.
Skolen er ikke fornøyd med at vi ikke har nådd alle målene.
OBUS - tiltaksprioritering
Skolen har startet på prosjekt «elevens læring» som har som målsettning å heve kvaliteten på
planarbeidet. Gjennom dette ønsker vi å bli mer treffsikkre i forhold til kompetansemålene og det vil
gjøre oppfølgingsabeidet fra ledelsen enklere.
I tillegg har skolen startet arbeidet med Systematisk Observasjon av Lesing, dette vil bidra til større fokus
på lesing i alle fag. Realfagssatsningen håper vi vil bidra til større fokus på regning i alle fag.
Skolen hadde skoleåret 2016/17 lærer fra ungdomsskolen med på videreutdanning i engelsk.
Ledelsen vil jobbe for å få lærere på barneskolen til å ta videreutdanning i engelsk.
Skolen har skoleåret 2017/18 150% stilling tidlig innsats på 1.-4. trinn.
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5.2.

Nasjonale prøver for 8. og 9. trinn

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem
mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser samlet resultat og prosentvis
fordeling av elever på mestringsnivåer.

Lokale mål og måloppnåelse.
Lesing: På 9. trinn skal maksimalt 5% av elevene være på mestringsnivå 1 og minimum 40% av elevene
skal være på mestringsnivå 4 eller 5.
Målet er nesten oppnådd for nivå 1 og målet er oppnådd for nivå 4 eller 5.
Regning: På 9. trinn skal maksimalt 5% av elevene være på mestringsnivå 1 og minimum 40% av elevene
skal være på mestringsnivå 4 eller 5.
Målet er nesten oppnådd for nivå 1 og samlet for nivå 4 eller 5.
Engelsk: I Overhalla skal ikke mer enn 8% av elevene på 8. trinn være på mestringsnivå 1 i engelsk og
30% eller flere på nivå 4 eller 5.
Målet er ikke nådd.

Skoleleder OBUS sin vurdering 2017 og tiltaksprioriteringer i virksomhetsplanen for skoleåret
2017/2018.
Vurdering
Engelsk: Målet er ikke nådd. Dette må det jobbes målrettet med på begge skolene.
Lesing og regning: Elevene har en meget positiv utvikling fra 8.trinn til 9.trinn.
Tiltaksprioritering
Engelsk:
Skolen har to lærere på videreutdanning i engelsk skoleåret 2017/2018. Viktig at barneskolen jobber
målrettet med engelsk da resultatene peker tilbake til barneskoledelen. Også i dette faget vil det være
viktig å tenke tidlig innsats.
Lesing:
Elever på nivå 1 og 2 skal ha kontinuerlig oppfølging og vi håper vi blir mer treffsikker ved å bruke
verktøyet SOL. Innføringen av SOL vil forsterke vårt fokus på lesing i alle fag.
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Regning:
Deltakerne i nettverksgruppene i realfagfagssatsingen skal dette skoleåret spre kunnskapen som de
tilegner seg på en mer omfattende måte på egen skole.

5.3.


Karakterer i matematikk, norsk og engelsk og grunnskolepoeng.

Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen utgjør sluttvurderingen.
Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderingen skal ta
utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren:
1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget, 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget,
3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget, 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i
faget, 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget og 6 uttrykker at eleven har svært god
kompetanse i faget.
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Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med
karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er
beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10.

Lokale mål
-

Elevene skal oppnå eksamenskarakterer som er minst like gode som gjennomsnittet nasjonalt.
Elevene skal på et så objektivt grunnlag som mulig få standpunktkarakterer som viser reelle
ferdigheter i alle fag. Gjennomsnittet av standpunkt- og eksamenskarakterene skal gi elever fra
Overhalla et like godt grunnlag for inntak til videregående skole som elever fra andre kommuner.

Vurdering av måloppnåelse i Overhalla 2015/ 2016 (ligger ett år etter andre resultater):
Målet for eksamensfagene ble oppnådd i matematikk, men ligger litt bak i engelsk. Gjennomsnittet for
standpunktkarakterene er bra, og samtale med Olav Duun videregående skole viser at karakterene fra
grunnskolen ikke endrer seg dramatisk i negativ retning første år på videregående.
Skoleleder OBUS sin vurdering 2017 og tiltaksprioriteringer i virksomhetsplanen for skoleåret
2017/2018.
Skolen skal kontinuerlig arbeide for at vurderingsgrunnlaget for karaktersettingen blir best mulig. Det
jobbes med tydeliggjøring av rutiner i forhold til vurdering for læring. Dette arbeidet inngår i prosjektet
«elevens læring».
Det jobbes for at flere av lærerne på skolen melder seg til sensoroppdrag.

6. Tilpasset opplæring og spesialundervisning.
Lokale mål
Tilpasset opplæring skal ha en brei tilnærming i grunnskolene i Overhalla. Skolenes undervisning skal
være organisert/ tilpasset på en slik måte at så mange elever som mulig får det tilbudet de har krav på
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gjennom ordinær tilpasset undervisning. For enkelte elever er ikke dette tilstrekkelig, og da har de etter
Opplæringslovens § 5.1 rett til spesialpedagogiske vedtak og ekstra oppfølging.
Vurdering av status for Overhalla skoleåret 2016/2017.
Tallene for skoleåret 2016/ 2017 viser at 8,4 % av elevene hadde vedtak om spesialundervisning per 1.
oktober 2016 (35 gutter og 9 jenter). Dette er innenfor de variasjoner som må påregnes fra år til år.
Fokus på generell god tilpasset undervisning er viktig, slik at antallet spesialpedagogiske tiltak ikke
øker i årene som kommer.
For Overhalla som alle andre kommuner er et stort flertall av de som trenger spesialpedagogisk hjelp
gutter. Her har norsk skole en utfordring som Overhalla alene ikke kan løse.
Tidlig innsats må prioriteres videre og det må fokuseres på hva som kan gjøres for å gi gutter en
generell bedre tilpasset opplæring ut fra de muligheter vi har i Overhalla.

7. Flerspråklige barn
Ved OBUS er nå 8,5% av elevene flerspråklige. Dette krever mye tilrettelegging og kommunikasjon både i og
utenfor skoletiden. Fra høsten 2016 fikk OBUS tilført 25% ekstra ressurs for å tilrettelegge tilbudet for
flerspråklige. Dette har forbedret kartleggingsarbeidet knyttet til språkopplæring og gitt bedre tilpasset
opplæring. Imidlertid er det fortsatt utfordrende å klare å gi god nok språkstøtte i den kritiske førstefasen,
fordi de flerspråklige elevene er spredt over alle klassetrinn og har ulikt utviklingsnivå p g a
aldersforskjeller. Skolens ledelse mener det må satses videre for å få tilbudet best mulig. Det er uheldig at
vi i Overhalla ikke har grunnlag for å få til egne introduksjonsklasser, noe som ville ha gitt de flerspråklige
elevene en bedre start i norsk skole.

8. Uteskoleaktiviteter, arrangement på skolen, leirskole ol.
Lokale mål
I Overhalla skal det legges til rette for bruk av læringsarenaer i tillegg til ordinære klasseromsaktiviteter i
eller utenfor skolens lokaler. Aktivitetene skal være et supplement for å oppnå læringsmålene i
læreplanens generelle del og kompetansemålene i skolens fag.
Det skal være et klart mål med/en klar begrunnelse for disse aktivitetene og de skal kontinuerlig
evalueres på skolen.
Vurdering av måloppnåelse i Overhalla 2016/ 2017:
Leirskoleoppholdet på Sømliøya er gjennomført for 3. gang for 7. trinn i slutten av mai 2017. Opplegget
er med å danne en helhetlig overgang fra barneskolen til u-trinnet er koblet til «Kjærlighet og grenser»
som gjennomføres for 7. trinn. På leirskolen er MOT-aktiviteter en sentral del av oppholdet.
Konklusjonen at det er ønskelig å videreføre leirskoletilbudet på Sømliøya. Takk til våre leirskoleledere og
frivillige foreldre for vel gjennomført leirskoleopphold!
Begge skolene har hatt uteskoleaktiviteter. For Hunn skole er tidspunktene for uteskole endret slik at de
er koblet sammen med svømmeopplæringen, noe som gir muligheter for aktiviteter for elevgrupper på
Svenningsmoen/OBUS/Overhalla sentrum.
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Hunn skole og OBUS har deltatt i «den naturlige skolesekken» i regi av Naturfagsenteret som en del av
uteskolen. Dette går inn som en del av opplegget knyttet til Overhalla som realfagskommune.
Skoleledernes tiltaksprioriteringer i virksomhetsplanen for skoleåret 2017/2018.
Hunn skole – tiltaksprioritering
Det er et mål å få til bedre dokumentasjon på hvilke læringsmål det jobbes mot når elevene er på
uteskole og på andre turer og aktiviteter.
OBUS - tiltaksprioritering
For skoleåret 2017/2018 skal det utarbeides tydelige årsplaner for uteskolen, dette for å sikre innholdet i
alle fag. Vi vil videreutvikle «den naturlige skolesekken» til å omfatte et nytt tema og involvere flere trinn
på skolen.

9. Fagsamarbeid og overganger
Lokale mål




I Overhalla skal det være et nært samarbeid mellom barnehagene og skolene for å sikre best
mulig start og oppfølging av alle barn. Det skal spesielt legges vekt på språkutvikling og utvikling
av regneferdighetene.
Med utgangspunkt i lokale læreplaner skal det være fagsamarbeid innenfor barnetrinnene og
mellom barnetrinn og u-trinn for å få til best mulig fagutvikling for elevene gjennom hele
skoleløpet i Overhalla.
Hunn skole og OBUS skal ha samme system for utveksling av informasjon fra barneskole til utrinn. Dette gjelder både mellom lærerne og elevens egenvurderinger som grunnlag for starten
på u-trinnet.

Vurdering av status for Overhalla skoleåret 2017/2018.
Vedtatte rutiner for overganger er fulgt våren 2017 og begge skoler har innskoling for elevene som
skal begynne i 1. klasse, samtidig som 7. trinn er på leirskole.
Fagsamarbeid innenfor realfag og leseopplæring er prioritert skoleåret 2016/17.

10. Innføring av læringsbrett, realfagskommune og SOL.
10.1.

Læringsbrett

Mål for bruk av læringsbrett
Læringsbrettene skal være et viktig redskap for:
1.
2.
3.
4.

Å oppnå best mulig digitale ferdigheter og kompetanse i løpet av skoleløpet.
Å oppnå best mulig læring i alle fag.
Å gi elevene best mulig motivasjon for læring.
Å få til nettbasert kommunikasjon mellom elev og lærer for å gi elevene raske og effektive
tilbakemeldinger i læringsprosessen.
5. Å få til godt samspill mellom heim og skole som viktig bidrag i elevens læringsarbeid.
Vurdering av måloppnåelse så langt m h t bruk av læringsbrett.
Personlige læringsbrett ble tatt i bruk for elevene i grunnskolene i desember 2015. Læringsarbeidet har
endret seg i klasserommet og i heimene, og foreldrenes mulighet til å involvere seg i læringsarbeidet er
blitt bedre og enklere (se kvalitetsvurderingsutvalgets konklusjon). Læringseffekter som resultat av
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innføringen er vanskelig å måle. Imidlertid er det liten til om at elevene blir motivert for læringsarbeid
gjennom bruken av læringsbrettene.
Skoleåret 2016/2017 er det utarbeidet retningslinjer og kontrakter for bruk av læringsbrettene i
samarbeid med det kommunale foreldreutvalget. I tillegg er det utarbeidet en oppfølgingsplan for digital
kompetanse og dømmekraft som involverer elever og foresatte på ulike trinn i skoleløpet.

10.2.

Realfagskommune

Mål for Overhalla som realfagskommune.
Overhalla kommune skal ha et opplæringsløp som fører til at barn og unges kompetanse i realfag
forbedres gjennom fornyelse av fagmetodikk, bedre læringsøkter og økt motivasjon.
Vi skal oppnå at barnehagebarn og elever i grunnskolene får et godt faglig grunnlag for videre utdanning
og relevant kompetanse for framtiden.
Dette skal vises gjennom dokumentert systematisk arbeid med relevante fagområder i rammeplanen for
barnehagene og stabilt gode resultat i nasjonale målinger underveis i skoleløpet og etter endt
grunnskoleopplæring.
Vurdering av status etter endt skoleår 2016/2017.
I løpet av skoleåret 2016/ 2017 har det vært gjennomført 4 nettverkssamling for hver av de 3 lærende
nettverksgruppene som er etablert. Det er planlagt 4 samlinger for hver nettverksgruppe også
skoleåret 2017/2018. Realfagslærere fra Nord universitet deltar på alle samlingene.
Barnehagene har fått utstyr til en verdi på kr 50.000,- som hjelp i arbeidet med å utvikle
realfagsfremmende aktiviteter og det er gjennomført egen kursdag for alle ansatte i barnehagene.
Delmålet for skoleåret 2017/2018 er å utvikle en helhetlig plan for realfagsløpet som forplikter.
Begge skoler deltar i «Den naturlige skolesekken», som er et delprosjekt innenfor realfagssatsningen.
OBUS (u-trinn) har i tillegg deltatt i delprosjektet «Lektor 2», som er et samarbeid med lokalt
næringsliv.

10.3.

SOL (systematisk observasjon av lesing)

Mål for Overhalla kommune
Alle trinn skal bruke SOL som oppfølgingssystem for leseutvikling for elevene og gjennomføre tiltak
som gir alle elever god leseutvikling.
I løpet av de 2 siste skoleårene har 5 lærere fått opplæring i systemet og er nå ressurslærere for SOL på
sine skoler. Innføringen for alle lærere startet på planleggingsdag i mars 2017 og alle lærere har
gjennomført grunnopplæring som ble avsluttet før skoleslutt våren 2017. Etter skolestart høsten 2017
blir det gjennomført oppfølgingsøkter slik at systemet tas i bruk for fullt skoleåret 2017/2018.

11. Heim-skolesamarbeid og SFO
Lokale mål
I Overhalla skal foreldre være en viktig ressurs sammen med skolen for å gi alle barn/ unge en best mulig
grunnopplæring. Foreldreutvalgene på skolene må ha god støtte fra skolens ledelse for å kunne fungere
godt.
I Overhalla skal vi ha gode SFO-ordninger i trygge omgivelser.
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Vurdering av status i Overhalla skoleåret 2017/2018.
Det kommunale foreldreutvalget (KFU) har gjennomført 3 møter skoleåret 2016/ 2017.
Se referater her: https://overhalla.custompublish.com/index.php?id=5480467&cat=166242.
Leirskoletilbudet er basert på foreldredeltakelse. Takk til foreldre som bidro våren 2017. Foreldrenes
innsats har stor betydning for å kunne gjennomføre leirskoletilbudet på en god måte.
Det er gjennomført foreldremøter og møter i FAU på begge skolene. I løpet av de 2 siste årene er
vedtektene for FAU revidert på begge skolene.

Tiltaksprioriteringer i virksomhetsplanene på skolene for skoleåret 2017/2018.
Hunn skole
Målet for skoleåret 2017/2018 er å opprettholde atkiviteten i FAU, samtidig som vi ønsker å få etablert
gode rutiner for møter i samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SMU).
Det skal være lav terskel for kontakt mellom foreldre og ansatte, og vi håper at det er slik vi blir oppfattet
blant foreldrene.
OBUS
Skolen ønsker å bli tydligere m h t hva innholdet på foreldremøtene skal være. Foreldrene skal oppleve
møtene som relevante.
Det er ønskelig at foreldrene blir mer aktive i skole – hjem samarbeidet.

12. Krav til kompetanse og planlegging av tiltak
Krav til kompetanse på barnetrinnet:
For å undervise i fagene norsk, samisk, norsk tegnspråk, engelsk og matematikk på barnetrinnet må den
som skal undervise ha 30 studiepoeng.
Krav til kompetanse på u-trinnet:
For å undervise i fagene norsk, samisk, norsk tegnspråk, engelsk og matematikk på ungdomstrinnet, må
læreren ha 60 studiepoeng.
Kravet gjelder ikke for de som før 1. januar 2014 hadde kompetanse etter dagjeldende tilsettingskrav, eller
som senere har fullført allmennlærerutdanningen. Disse har dispensasjon fra kravet frem til 1. august 2025.
Tiltak for å oppfylle kravet.
1. Digitalt system som gir detaljert oversikt over lærernes kompetanse må tas i bruk i løpet av
høsten 2017, slik at en fullstendig analyse kan utarbeides.
2. Kommunen har 2 måter å oppfylle kravet på:
- ved nytilsettinger
- videreutdanning for lærere som er tilsatt i skolene.
3. Med bakgrunn i analysen skal det utarbeides en plan for videreutdanning etter at konkrete
samtaler er gjennomført med ansatte. Det vil være aktuelt med kommunalt bidrag for å
gjennomført videreutdanning for flere enn de vi får med på nasjonal videreutdanning.
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13. Kvalitetsvurdering av grunnskoletilbudet
Lokale mål
Overhalla skal ha et kvalitetssystem for grunnskolene som oppfyller Lov om opplæring § 13-10, for å sikre
at kravene i loven og tilhørende forskrifter blir oppfylt. Det skal legges fram en tilstands- og
utviklingsrapport for kommunestyret 1 gang per år.
Hver skole skal i sine virksomhetsplaner for hvert skoleår beskrive kvalitetsutviklingstiltak og tiltak for å
vurdere kvaliteten på opplæringen.
Gjennomførte kvalitetsvurderingstiltak.
Resultatene på nasjonale prøver, elevundersøkelsen og kartleggingsprøver er administrativt vurdert.
Våren 2017 har kommunens kvalitetsvurderingsutvalg hatt fokus på tilbudet for 1. – 4. trinn ved OBUS
og gjennomført skolebesøk.
Medlemmer i utvalget: Karen-Beate Person, kommunalt foreldreutvalg (gått inn som vara), Siv Åse
Strømhylden, kommunestyrerepresentant, Anne-Grete Sagmo, kommunestyrerepresentant, Trond
Stenvik, rådmann og Dagfinn Johansen, fagsjef for oppvekst.
Se nærmere omtale!

13.1.

Kvalitetsvurdering 1. – 4. trinn OBUS, vår 2017

Kvalitetsvurderingsutvalget valgte følgende tema våren 2017:
Organisering av skoledagen/undervisningen og læringsfremmende aktiviteter for 1. – 4. trinn ved OBUS i
nye skolelokaler.
Utvalget sin konklusjon
Skolebygg og utearealene.








Bygget har godt innemiljø og alle brukergrupper trives i bygget. Biblioteket og Horisonten framheves
som positive arealer både miljømessig og for læring. Skolen har funnet rutiner som gjør at arealene blir
rolige.
Garderobeløsningene er ikke tilfredsstillende med så mange elever på lite område.
P g a de åpne løsningene som er valgt, kan ikke Horisonten brukes så mye som ønskelig i SFO-tid, noe
som også påvirker aktivitet i biblioteket.
Utearealene må få flere varierte tilpasset lekemuligheter som er tilpasset de ulike aldersgruppene og
utearealene må seksjoneres bedre. Det er vanskelig å få til godt tilsyn og deltakelse i aktiviteter fra
voksne, slik arealene framstår i dag.
Trafikkarealene ved Gimle er ikke tilfredsstillende trafikksikkerhetsmessig.

Skolens arbeid med opplæring i fag og underveisvurdering






Alle grupper hadde en overveiende positiv vurdering m h t innføringen av læringsbrett.
Læringsbrettene har gitt skolen mulighet til gjennomføre mye mer utforskende læring enn tidligere.
Vurdering for læring er blitt enklere. Vurdering skjer for det meste gjennom Showbie, både skriftlig og
som lydfil. Vurdering kan nå på en god måte også foregå utenfor klasserommet. Dette gir lærerne
bedre tid i klasserommet.
Foreldrepålogging i Showbie gjør at foreldrene nå har et enklere verktøy enn tidligere.
Elevene opplever mestring gjennom tilpasning ved bruk læringsbrettene.
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Foreldrekontaktene var opptatt av at håndskriften også må utvikles.
Den faglige overgangen i engelsk fra 3. til 4. trinn oppleves som krevende og utvalget anbefaler at
skolens ledelse vurderer om denne undervisningen er tilpasset elevenes nivå godt nok.
Elever på 4. trinn mente det ofte tok litt tid før de fikk hjelp. Utvalget ønsker at administrasjon tar opp
følgende tema: Hvor godt lærer elevene «studieteknikk» på et tidlig stadium og
problemløsningsteknikker, som kan gjøre dem mest mulig selvstendige i læringsarbeidet så tidlig som
mulig i læringsløpet.
Foreldrene var for det meste fornøyd med de tilbakemeldingene de får fra lærerne, men utvalget
konkluderer med at det er variasjon mellom trinnene, noe som blir tatt opp med skolens ledelse i
etterkant.

Tilpasset opplæring og spesialundervisning.





Ulike kartlegginger lokale og nasjonale kartlegginger/prøver skal fange opp elever som har faglige
utfordringer. Bekymringer skal drøftes med spes ped ansvarlig og ledelse. Endringer av undervisningen
prøves først før oppmelding til PPT.
Kontaktlærerne ønsker at PPT kommer fort på banen, slik at «tidlig innsats» blir best mulig for alle de
minste elevene.
Mangel på tolk gjør situasjonen for de flerspråklige og for de ansatte vanskelig særlig i starten etter at
nye elever kommer til skolen.

Skolens arbeid med å forebygge mobbing.






Skolens ansatte og ledelse gjør en betydelig innsats for å unngå at mobbing oppstår og det tas raskt
kontakt med de elevene og heimene det gjelder når uheldige situasjoner oppstår/oppdages.
Kontaktlærerne har et ønske om at foreldre i enda sterkere grad kan engasjere seg i arbeidet mot
mobbing. Hvordan dette kan gjøres, bør det bli mer fokus på.
Uheldig språkbruk spesielt blant de flerspråklige elevene (men også andre elever) framheves som
negativt av foreldrekontaktene.
Elevene hevder at ofte oppstår slosskamper mellom elever av utenlandsk opprinnelse og etnisk norske.
Dette må følges opp for å finne ut omfang og hvorfor dette skjer.
Det er grunn til å tro at situasjoner som kan defineres som mobbing eller kan utvikle seg til å bli
mobbing, i hovedsak oppstår i ute i skolegården. Utvalget mener det må prioriteres å finne løsninger
for å unngå dette.

Utvalgets sluttkommentar.
Utvalget opplevde positive foreldre, elever, ansatte og ledelse i løpet av besøket på OBUS. Det utføres mye godt
pedagogisk arbeid og god ledelse av dyktige fagfolk. Det finnes alltid forbedringspunkter, men skolen er i godt
driv og det blir spennende å følge skolens utvikling videre.
Karen-Beate Person, Siv Åse Strømhylden, Anne-Grete Sagmo, Trond Stenvik og Dagfinn Johansen
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