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Innledning/forord 
Skoleadministrasjonen skal årlig presentere resultater knyttet til læringsresultat, læringsmiljø 

og frafall til skoleeier/kommunestyret.  

For 2017 har kommunestyret vedtatt at vi skal utarbeide en kvalitetsmelding for 

Saltdalsskolen, og ikke bare en tilstandsrapport som presenterer resultater.  

Skolene har gjennom skoleleder, lærere og elever gitt sin stemme til kvalitetsmeldinga. Det 

innebærer at skoleeier får en bredere kunnskap om hva skolene jobber med og hvordan det 

jobbes innenfor ulike områder.  

Resultatene gjennom nasjonale prøver og elevundersøkelsen viser at skolene jobber godt og 

systemisk på det pedagogiske feltet. Elevenes resultater fra nasjonale prøver gir skolen 

informasjon om hvilke elever mestrer innen grunnleggende ferdigheter og i engelsk. Like 

viktig som å gjennomføre nasjonale prøver og elevundersøkelse er oppfølging der skolen 

systematisk gjør seg kjent med resultatene og bruker dem for å gi elevene et opplæringstilbud 

som styrker og øker elevenes kompetanse og mestring.  

Alle skolene er opptatt av at elevene skal oppleve trivsel, ha gode opplæringsvilkår og at 

elevene ikke opplever å bli mobbet, verken av medelever i klassen/skolen eller av lærere. 

Tilbakemeldingene spesielt på dette området skal tas på alvor og skolene skal jobbe for at 

elevenes hverdag skal være trygg og at det gir elevene et godt læringsmiljø.  

Denne rapporten skal gi leseren et innblikk i resultater fra nasjonale resultater og det arbeidet 

som foregår i skolen.  

I tillegg til kvalitetsmeldinga, har vi et vedlegg der du som leser kan se på resultater fra de 

ulike gjennomføringene over flere år. I kvalitetsmeldinga har vi valgt å ha med årets resultat.  

Vi ønsker alle en god lesing.  

 

Rognan, 06.04.18  

 

 

Elfrid Boine  Bente Westgård Morten B. Ludvigsen     Ketil Monssen  

Kommunalleder  Røkland skole  Rognan barneskole     Rognan ungdomsskole 
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1. Kommunens/skolenes satsingsområder  

 
Skolenes satsingsområder blir bestemt av nasjonale føringer, skolenes egne satsingsområder. 

For skoleåret 2017/18 har utvalg for oppvekst og kultur vedtatt virksomhetsplan for 

grunnskolene i Saltdal. Skolenes satsingsområder skal gjenspeile skolens oppdrag.  

Utvalg oppvekst og kultur har i sitt møte 06.09.17 i sak 16/17 vedtatt virksomhetsplanen for 

skolene. Skolene følger opp sine satsingsområder som ligger i planen i tillegg til å følge opp 

ordinære oppgaver knyttet til opplæring og gjennomføring av blant annet nasjonale prøver, 

elevundersøkelse og forberede til og gjennomføre avgangsprøver.  

For å imøtekomme nasjonale føringer om økt lokal styring for å øke tidlig innsats, 

kvalitetssikring i kommunen, har utvalget vedtatt at det skal utarbeides en strategiplan for 

Saltdalsskolen gjeldende for fire år. Dette arbeidet er iverksatt og skal ferdigstilles våren 

2018.  

1.1 Fakta om opplæringa  
I Saltdal kommune har andelen elever økt de siste årene. Det samme har årsverk knyttet til 

opplæring gjort. Det kan være flere faktorer som gjør at årsverket øker fra år til år. Det er 

nasjonale føringer for økt lærertetthet i skolen, noe som fører til økt lærerårsverk. Siste 

skoleår utgjorde dette ca 1,2 årsverk, fordelt mellom Røkland og Rognan barneskole. Skolene 

skal sikre at elever gis et opplæringstilbud som er tilpasset deres evner og nivå. Dersom det er 

behov for spesialundervisning, skal det tilrettelegges for det etter gjeldende regelverk.  

Indikator og nøkkeltall  2013-

14 

2014-

15 

2015-

16 

2016-

17 

2017- 

18 

Talet på elever 483 493 510 528 526 

Årsverk for undervisningspersonale 52,3 49,5 50,9 57,9 61,27 

Andel undervisning gitt av 

undervisningspersonale med godkjent 

utdanning 

100,0 98,9 100,0 90,3  

Saltdal kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn 

Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Årsverk for undervisningspersonale  
52,3 49,5 50,9 57,9 61,3 

Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 10,7 10,9 10,0 9,4 

Antall assistentårsverk i undervisningen 8 7 7 9 10 

Antall elever per assistentårsverk i 

undervisningen 

59,5 73,8 75,3 60,7 52,0 

Antall assistentårsverk per hundre 

lærerårsverk 

15,5 13,5 13,3 15,0 16,5 

Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 11,4 12,6 11,0 9,8 

Lærertetthet 8.-10. trinn 11,0 12,2 10,6 10,7 11,2 

Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4 13,9 15,4 15,4 15,3 

Andel undervisning gitt av 

undervisningspersonale med godkjent 

utdanning 

100,0 98,9 100,0 90,3 81,6 

Lærertimer som gis til undervisning 33 177 32 798 33 223 37 651 40 168 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/ressurser/undervisningspersonell-2/saltdal-kommune-skoleeier?rapportid=25&diagraminstansid=9&enhetsid=972417734&vurderingsomrade=1&underomrade=2&skoletype=0&oversikttypeid=0&fordeling=2&diagramtype=1&skoletypemenuid=0&kanviseprikking=0&barevisoffentligedata=True&indikator=185
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Saltdal kommune skoleeier, Grunnskole, Undervisningspersonell, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn 

 

Informasjon om undervisningspersonale og bruk av ressurser de siste årene, viser at det er en 

økning i antall årsverk i skolen det siste året, samtidig som det er færre elever pr årsverk.  

1.2 Rognan barneskole  
Rektor på Rognan barneskole  

Rognan barneskole har fire satsingsområder. Disse er Veiledet lesing, Regning i alle fag, 

arbeid med klasseledelse og Engelsk. Det ferskeste satsingsområdet som vi ønsker å fokusere 

litt ekstra på i denne kvalitetsmeldinga. 

Engelsk  

Bakgrunn for engelsk som satsingsområde 

Bakgrunnen for valg av engelsk som satsingsområde var sammensatt. På den ene siden så vi 

over år en liten nedadgående trend i resultater på nasjonale prøver i engelsk på 5. trinn. 

Lærerne ga også tilbakemeldinger om et veldig stort faglig sprik mellom nivået på 4. og 5. 

klassetrinn. På den andre siden opplevde vi at det innad på skolen var mange ulike måter å 

drive opplæring i engelsk på. Noen drev mer tradisjonell klasseromsundervisning, mens andre 

eksempelvis satset mer på veiledet lesing eller praktisk tilnærming til faget. I tillegg fikk vi 

varierende tilbakemeldinger på det lærebokverket vi hadde i engelsk, noe som fikk resultater i 

at verket i varierende grad ble brukt på de ulike trinnene.  

Prosessen 

Vi startet med å drøfte utfordringer rundt engelskfaget, både i administrasjonen, i plangruppa 

og med personalet forøvrig, og vi ble enige om å prioritere arbeid med engelskfaget fremover.  

Dette førte i første omgang til at vi fra og med høsten 2016 etablerte ressurslærere i faget. Det 

innebar at vi ga to lærere ansvar for å sette faget på dagsorden, med den målsetting å jobbe 

frem gode og varige system i engelskfaget for hele Rognan barneskole. Ressurslærerne fikk 

nedsatt en time leseplikt per uke til å jobbe med dette. I tillegg brukte de en del av de øvrige 

lærernes fellestid til å drøfte ulike problemstillinger i plenum (seksjonsmøter). Skolens 

administrasjon tok del i disse seksjonsmøtene.  

Det har i hele dette løpet vært viktig å ha det samlede pedagogiske personalet med i 

prosessen. Dette for å etablere et system som alle lærerne har et eierforhold til og ser på som 

formålstjenlig og nyttig i sin skolehverdag.  

Siden oppstart av arbeid med dette satsingsområdet, har vi fått etablert en del gode systemer 

og rutiner. Vi ønsker ikke at de ulike elevenes engelskundervisning skal være prisgitt hvilken 

lærer som underviser. Kort fortalt er det derfor lagt faste føringer på hvordan det skal drives 

blant annet leseopplæring i faget på de ulike trinn. Det samme gjelder arbeid med muntlig 

språk, leseforståelse, grammatikk og skriftlig engelsk forøvrig. Vi satser mye på veiledet 

lesing og arbeid i mindre grupper, spesielt de første skoleårene. Det er lagt opp til at en del 

aktivitet skal være praktisk rettet. Videre er eksisterende undervisningsmateriell fordelt på en 

hensiktsmessig måte på de ulike trinn, og i høst startet vi opp med nytt læreverk i faget. Det 

Undervisningstimer totalt per elev 69 67 65 71 76 
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nye læreverket har gode digitale ressurser, og i den forbindelse har det vært drevet opplæring 

og kursing av lærerne. Det er laget permer for de ulike klassetrinn, med oversikt over hva og 

hvordan pensum skal legges frem for elevene. På den måten kan alle lærerne på en enkel og 

oversiktlig måte drive engelskundervisning på den måten Rognan barneskole mener og tror er 

best for elevene og deres faglige utvikling. Arbeidet sikres gjennom en utarbeidet plan for 

kvalitetssikring.  

Veien videre 

Dette er første skoleår vi kjører under de nye systemene. Vi evaluerer og justerer underveis, 

både ressurslærerne seg imellom, med administrasjonen og i seksjonsmøter i engelsk med 

hele personalet. På den måten håper vi å få alle med på laget i etablering av nye rutiner.  

Seksjonsmøtene med personalet har vist seg å være veldig nyttige, og vi får gode 

tilbakemeldinger på disse. I møtene har det blitt diskutert alt fra ulike læreverk, nye bøker, 

konkret undervisningsmateriell, undervisningsmetoder, samt tips, ideer og erfaringsutveksling 

i arbeid med ulike emner i faget.  

På sikt får vi evaluere resultater på nasjonale prøver, både på 5. og 8. trinn, og se dette i 

sammenheng med de endringer vi har gjort i faget.  

       

1.3 Rognan ungdomsskole  
Rektor på Rognan ungdomsskole  

Ved vår skole har vi tre satsinger som vi har jobbet med i en årrekke; klasseledelse, vurdering 

og grunnleggende ferdigheter.  

Tiden vi har satt av til planleggingsdager deles i to, utviklingsarbeid på satsingsområdene og 

lærernes jobb med halvårsplaner. Den ukentlige møtetiden deles mellom utviklingsarbeid og 

teamarbeid.  

To av lærerne er ressurslærere som skal drive utviklingsarbeidet videre sammen med skolens 

administrasjon. De kan også ha ansvar for faglig innhold for deler av planleggingsdager og 

utviklingsarbeid på personalmøter. 
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Det vi har jobbet mest med i 2017 er vurdering og fokus på grunnleggende ferdigheter. Vi er 

veldig fornøyd med vår nye gjennomføring av tentamen. Fokuset fra måling av hva elevene 

kan der og da, er flyttet til læring, mestring og utvikling. Gode tilbakemeldinger fra elever og 

lærere gjør at vi fortsetter med denne ordningen. Det ble gjennomført en felles 

planleggingsdag for grunnskolene i Saltdal sammen med Saltdal videregående skole 

17.november 2017 med temaet Vurdering og framovermelding. Tilbakemeldingene fra 

lærerne var positive.  

 

 

Som en del av vår satsing på de grunnleggende ferdighetene er læringskonferansen sentral. 

Læringskonferanser gjennomføres i hver klasse. Faglærerne som er tilknyttet klassen har stor 

nytte av å sitte sammen og vurdere hver enkelt elev. Da får vi fram en mer helhetlig vurdering 

av elevens kompetanse innenfor de fem ulike ferdighetene. Gjennom læringskonferansen får 

alle en bedre kompetanse om elevenes styrker og svakheter. Elevenes tilpassede opplæring 

blir dermed bedre ivaretatt.  

1.4 Røkland skole  
Rektor på Røkland skole  

Ved Røkland skole har vi drevet veiledet lesing gjennom mange år. Dette har vært en metode 

som har gitt resultater i lesing. Barna har vært interesserte i å reflektere over bilder og tekst i 

bøkene.  

Likevel ser vi av årets resultat av nasjonale prøver på 5.trinn at barna skårer dårligere på de 

oppgavene der barna skal tolke, reflektere eller finne svar. 

Det er nesten bare flervalgsoppgaver i prøven. Noe som kan gi barna som ikke velger å lete i 

teksten og forstår hva det spørres etter, en mulighet til å klikke på et svar. 

Det oppleves også at barna leser teksten i ett, men ikke alltid forholder seg til teksten med alle 

sine elementer som tekstbokser, illustrasjoner og bildetekster. I tillegg er det nok slik at barna 

ikke går tilbake i teksten etter å ha lest spørsmålet for å finne, reflektere eller tolke hva svaret 

kan være. 
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Lærerne jobber slik at alle barna skal utvikle seg i sitt tempo og bli gode lesere i alle fag. 

Dette arbeidet gjøres i felles fora, på team og hver enkelt lærer ser hver elev og veileder de 

med oppgaver som kan videreutvikle dem. 

Det brukes ulike midler og metoder for å få dette til. Alt fra fagtekster i bøker, øvingsprøver 

som fins på Udir sine sider og andre tekster som er aktuelle til dette formålet. Elevene skal 

lære å ta ut relevant informasjon fra en tekst for å forstå og lære. 

 

 

Lærere på 7.trinn på Røkland skole beskriver hvordan de utøver klasseledelse i praksis 

gjennom klare rutiner.  

Vi har valgt satsingsområdet klasseledelse og skrevet 4 hovedpunkter: 

1. Oppstart av dagen: Når elevene kommer inn i klasserommet, leverer de mobilen til den læreren som har 

første økt med klassen. Mobilene blir låst inn i kateterskuffa. Så hilser vi og skriver opp dagen i dag. Vi 

skriver dato og hvilke fag vi skal ha den dagen. 

2. De enkelte øktene: Vi bruker ofte å skrive opp på tavle hva elevene skal gjøre, og vi skriver ok for hvert 

punkt vi har fått gjennomført/jobbet med. På den måten får både elevene og jeg oversikt og struktur på 

øktene.  Når vi gjennomgår nytt fagstoff/emne for timen, har vi ofte samtaler, jeg noterer på tavla og 

elevene noterer i sine skrivebøker. Vi har også mye høytlesing når vi gjennomgår fagstoff. Lesing i alle 

fag er også et satsingsområde vi har på skolen. Når fagstoff blir bearbeidet og oppsummert, gjør vi ofte 

det med at elevene svarer på spørsmål, lager spørsmål til hverandre, skriver faktasetninger eller 

sammendrag. Vi har også en del prøver for å sjekke hva de kan etter gjennomgåtte emner. 

3. Arbeidsplanen: Hver uke får elevene ny arbeidsplan med info for uka, timeplan for uka, læringsmål i 

fagene og lekser. At leksene er gjort, blir sjekket jevnlig. 

4. Avslutning av dagen: Elevene rydder klasserommet, står stille ved pulten og vi sier takk for i dag. Til 

slutt får elevene mobilene sine før de drar hjem. 
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2. Nasjonale prøver/elevundersøkelse/karakterer/ 

grunnskolepoeng/frafall  
 

I opplæringsloven er det stilt krav til områder som skal rapporteres til skoleeier. § 13-10 sier 

noe om ansvarsomfang der skoleeier er definert som kommunestyret. 

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.  

Kvalitetsmeldinga er en del av det totale forsvarlige systemet kommunen er forpliktet til å ha.  

2.1 Nasjonale prøver  
Nasjonale prøver gir skolen/lærer en kunnskap om elevens mestring av grunnleggende 

ferdigheter i lesing og regning og i faget engelsk. Dette er ferdigheter som gjør dem i stand til 

å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. Gjennomføringa skjer på høsten og det er elever 

på 5.trinn, 8.trinn og 9.trinn som prøves. Elever på 9.trinn testes i lesing og regning.  

Nasjonale prøver 5.trinn  

Lærerne på Rognan barneskole beskriver hvordan de jobber med satsingsområde – Veiledet 

lesing. 

Ved Rognan barneskole har vi praktisert veiledet lesing i ca 10 år. Dette gjelder først og 

fremst på småtrinnet, 1.-4.trinn. 

Veiledet lesing er et helhetlig leseprogram som omfatter disse hovedområdene  

 Høytlesing 

 Lesing i fellesskap 

 Veiledet lesing (kjernen i programmet) 

 Selvstendig lesing 

 

 

 

Veiledet lesing inngår i arbeidsmetoden stasjonsarbeid. Klassen blir delt inn i nivådelte 

grupper (ut fra elevenes leseferdighet), og gruppene er innom 5 ulike stasjoner i løpet av 2 

undervisningstimer. Hver stasjon er på ca 12-15 minutter. Veiledet lesing er en av disse 

stasjonene. Læreren og gruppa får da mulighet til å lese, snakke, diskutere og tenke seg 

gjennom en tekst.  

Målet er at elevene skal klare å lese teksten med veiledning fra læreren, i tillegg til at den skal 

være vanskelig nok til at elevene må strekke seg litt. 

Veiledet lesing 

 Sikrer at elevene klarer å lese nye og ukjente tekster. 

 Rognan barneskole 

Veiledet lesing er at man skal lese. At man 

skal lese tydelig. At man leser til 

hverandre. At man skal lære seg å lese. 

Man gjør det for at man skal lære seg nye 

ord. 
Gutt 3. klasse  
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 Hjelper elevene til å utvikle positive holdninger til lesing. 

 Hjelper elevene til å utvikle og øve opp lesestrategier som er viktige for selvstendig 

lesing. 

 Gir læreren mulighet til å observere leseferdigheter og veilede elevenes lesing. 

Læreren finner ut av hva de ulike elevene strever med/mestrer osv, og dette danner 

grunnlaget for videre utvikling av elevenes leseferdigheter. 

 Gir elever og lærere anledning til å utforske hvordan språket brukes i mange ulike 

tekster 

Hovedpunktene i en veiledet lesingsekvens er: 

 Lærer velger en passende tekst/bok til gruppas nivå. Alle elevene på gruppa må ha 

samme tekst. 

 Presentasjon av tekst/forforståelse av teksten. 

 Tittel, illustrasjoner, fakta/fiksjon, forfatter, hovedperson, hva tror vi skjer? 

 Vi leser boka på ulike måter 

 Korlesing, en setning/side hver osv.  

 Underveis stopper vi opp og diskuterer vanskelige ord og begrep, og snakker om 

innhold. 

 Oppsummering på slutten. 

For at elevene skal bli gode lesere, er vi avhengige av støtte fra de foresatte. Veiledet lesing 

er et eget tema på høstens foreldremøter på 1.-4.trinn. Her gjennomgår vi hovedessensen i 

veiledet lesing, og legger føringer for hva vi forventer av oppfølging fra heimen. Vi har 

utarbeidet lesefoldere som blir delt ut på alle trinn, der det står tips og ideer til hvordan 

foresatte kan hjelpe barna sine hjemme. 

 

Lesing 5.trinn      Regning 5.trinn  
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Engelsk 5.trinn  

     

Resultatene for 5.trinn viser at det  er for mange elever på det laveste mestringsnivået både i 

lesing, regning og engelsk. Elevene som tar nasjonal prøve på 5.trinn,  viser kompetansen de 

har tilegnet seg fra 1.-4.trinn. Resultatene er generert for elever på Rognan barneskole og 

Røkland skole.  

 

 

 

 

 

 

Skolene har i intern tilbakemelding i administrasjonen orientert om resultatene og hvordan 

skolen legger til rette for at elevene øker sin kompetanse i grunnleggende ferdigheter.  

Nasjonale prøver 8.trinn – lesing  

 

 Rognan barneskole 

Veiledet lesing er på en måte stillelesing, 

bare at man leser det høyt. 

Hvis man leser fort høres det ikke 

spennende ut og hvis man leser veldig sakte 

så høres det rart ut. 

Veiledet lesing er artig. Skolen bruker det 

for at man blir bedre til å lese. 
Jente 3. klasse 
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Nasjonale prøver 8.trinn – regning   Nasjonale prøver 8.trinn – engelsk 

     

Elevene på 8.trinn i Saltdal kommune viser god mestring i både lesing, regning og engelsk. 

Resultatene fra høstens nasjonale prøve viser at veldig mange elever er på de 3 høyeste 

mestringsnivåene. Tilbakemeldingene fra elever viser at det jobbes  

med lesing, noen ganger litt for mye. Varierte strategier for å  

sikre at elevene lærer å lese i alle fag.  

Framover må det være et mål å få flere elever på de høyeste 

mestringsnivåene. Grunnleggende ferdigheter er nøkkelen 

for å øke fagkompetansen i alle fag. En god leser forstår og klarer 

å reflektere over fagstoff i fagene.   

 

Lærerne på Rognan ungdomsskole beskriver egen arbeidsform for å jobbe med de fem 

grunnleggende ferdigheter og vurdering.  

De fem grunnleggende ferdighetene (ferdighetene er: muntlig, skriftlig, digital, 

lesing og regning) 

De siste årene har vi hatt mye fokus på ferdighetene, at alle lærere er leselærere, 

regnelærere med mer. Uansett hvilket fag de underviser i. Hvert halvår gjennomfører 

vi en læringskonferanse der hver enkelt elev blir vurdert i de ulike ferdighetene av alle 

faglærerne. Læringskonferansen danner grunnlaget for utviklingssamtalen (samtalen 

mellom kontaktlærer, elev og foresatte)  

Rektor på Røkland skole  

De fem grunnleggende ferdighetene og læremålene ligger til grunn i alt arbeid som lærere 

gjør med elevene. 

Elevene skal kunne ta ut kunnskap, begrunne, beskrive og slik vise at de kan løse 

sammensatte oppgaver i alle fag. Dette gjør de ved at de bruker de fem ferdighetene. Muntlig 

ved å legge ord på hva de lærer og hvordan de skal løse en oppgave. I tillegg skal de kunne 
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muntlig, skriftlig, vise ved regning hvordan og begrunne hvorfor de velger en eller flere 

regnearter. 

Elevene skal kunne lese digitale tekster som ofte er multimodale. De skal kunne produsere 

digitale tekster og sette inn tabeller og grafer som er aktuelle i oppgaveløsningen. 

De fem ferdighetene skal gjøre elevene kompetente til å løse oppgaver og forstå dem. Det er 

derfor de fem grunnleggende ferdighetene ligger til grunn i alt arbeid en gjør med elevene.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasjonale prøver 9.trinn – Lesing    Nasjonale prøver 9.trinn – Regning  

         

 

 

 

 

 

 

 

Elev Rognan ungdomsskole 

Vi leser i bøker vi velger selv og vi 

leser fagstoff. Vi leser i klassen, i par, i 

grupper og for oss selv. Noen ganger 

slangeleser vi, noe som klassen liker 

SVÆRT GODT. 

Elev 9.trinn 

      

Røkland skole 

Vi brukte skumlesing for å finne ut hva teksten 

handlet om, og finne svar på spørsmål. 

I begynnelsene av en historie brukte vi BISON får å 

få en oversikt over innholdet. 

Å lese for å lære gjorde at vi lærte nye ting, og ble en 

bedre leser. 

Når vi skulle lære om et nytt tema brukte vi VØL-

skjemaet. 

Elev 8.trinn 
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Regning i fag på Røkland skole 

 Satsingsområdet startet med prosjektet «Ungdomstrinn i utvikling» høsten 2013. Røkland 

skole arbeidet med dette prosjektet fra 1. – 10.trinn (alle klasser). 

 Tema måling i alle varianter, innenfor alle fag, ble valgt ut på bakgrunn av at både 

elevene på Røkland skole og elevene nasjonalt skåret dårlig på nasjonale prøver i regning 

på oppgaver som omhandlet dette temaet. 

 Alle lærere laget opplegg i sine fag med regning som fokus – gjennomførte og utvekslet 

erfaringer sammen med administrasjonen. (Alle klassetrinn) 

 Tema matematiske samtaler har også vært lagt vekt på i alle fag på samme måte. (Alle 

klassetrinn) 

 «Strategiplan for regning i alle fag» for Røkland skole er utarbeidet av fagleder i 

samarbeid med teamene i grunnskolen. Et viktig verktøy både for arbeidet i klassene med 

regning i fag og i forbindelse med foreldresamarbeid. 

 Planen løftes fram gjennom hele året som et verktøy i det daglige arbeidet fra 1. – 

10.trinn.  

 For småtrinnet har vi også planen «Antall Rom Form» utarbeidet i et samarbeid mellom 

Røkland skole, Rognan barneskole og barnehagene i kommunen, som kan brukes som et 

supplement til strategiplanen for klassene i småtrinnet. 

 Eget materiell til kartlegging og testing av de minste elevene er også i bruk i 1. – 4.trinn. 

 Fagleder etterspør ofte lærernes arbeid med regning i de forskjellige fag, på de 

forskjellige trinn gjennom skoleåret, slik at vi skal fortsette å arbeide godt med regning i 

fag. 

Det er positive resultater i lesing og regning på 9.trinn. Andelen elever på de høyeste 

mestringsnivåene har økt, og det er få elever på mestringsnivå 1 og 2. Dette gjenspeiler at 

elevene får opplæring som gir effekt for deres læringsmuligheter og støtter opp om 

variasjoner i opplæringssituasjonen. Skolenes beskrivelse av hvordan de jobber med fag og 

grunnleggende ferdigheter bekreftes av elevenes tilbakemeldinger om varierte 

undervisningsmetoder. 

2.2 Elevundersøkelsen  
Elevundersøkelsen er obligatorisk og alle skolene skal gjennomføre undersøkelsen. For 

2017/18 har ikke Røkland skole gjennomført den obligatoriske undersøkelsen. Skolen skal 

imidlertid ta undersøkelsen for elever på 7.trinn i begynnelsen av februar. På den måten får 

skolen utført elevundersøkelsen. 

Resultatene fra Røkland skole blir ikke generert i Skoleportens portal, slik at i 2017 er det 

resultater fra Rognan barneskole og Rognan ungdomsskole som blir genert og presentert.  

Elevundersøkelsen gjennomføres årlig og skal si noe om hvordan  

elevene oppleve sin egen hverdag i skolen, i relasjon mellom  

elev og lærer og i relasjon mellom elevene.  

Skolene har hatt fokus på vurdering for læring og det er et felles  

satsingsområde på alle skolene.   

 

Elevene svarer på undersøkelsen på nett, og på Rognan barneskole 

deltar alle elevene på mellomtrinnet i undersøkelsen. Også på 

 Elev Rognan 

ungdomsskole  

Det jobbes godt med 

lesingen på skolen og det 

er god arbeidsro i timene. 

Elev 9.trinn  
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Rognan ungdomsskole deltar alle elevene i elevundersøkelsen. Det er likevel kun resultater 

fra 7. og 10.trinn som generes på Skoleporten.  

 

Rektor på Røkland skole beskriver klasseledelse på denne måten 

Det er et tema som er aktuelt hele tiden da god klasseledelse gir trygge barn og et godt 

læringsmiljø. Det har vært kurs der temaet har vært klasseledelse og vurdering for læring. 

Dette temaet er ofte oppe som diskusjonstema/ fordypningstema i kollegiet, både i felles 

møter og på teamene.  Det har vært laget oppgaver der temaet blir arbeidet med.  

Det arbeides i klasserommene for at hvert barn skal ha mulighet til å yte sitt beste ved å vite 

hva som forventes både faglig og sosialt. Dette gjøres best ved at det er en god ledelse av 

klassen slik at barna vet hva som ventes av dem faglig, hva og hvorfor det arbeides med 

temaene. Videre at det er en god vurderingspraksis i klassen der elevene og lærer kan vurdere 

arbeidet. Barna og lærer kan gi vurdering før, under og etter et arbeid. Når elevene skal 

vurdere hverandre må de være trygge på hverandre og etter hvilke kriterier de skal vurdere.  

Det har vært gjennomført observasjoner av kollegaer og slik sett på egen praksis. 

God klasseledelse er å motivere, formidle læring, skape god struktur og ha klare regler.  

 

Resultater fra elevundersøkelsen  

Elevundersøkelsen skal gjennomføres årlig for elever på 7. og 10.trinn. Utover det kan skolen 

selv velge om elever på øvrige trinn deltar i undersøkelsen.  

For inneværende skoleår har Rognan barneskole og Rognan ungdomsskole gjennomført 

elevundersøkelsen innen fastsatt frist. Røkland skole har gjennomført undersøkelsen etter 

1.februar. Undersøkelsen er frivillig, skolen og skoleeier får resultatene fra undersøkelsen, 

men disse blir ikke generert i resultatene gitt gjennom Skoleporten. Det medfører at 

undersøkelsene som er generert og hentet fra Skoleporten, viser resultatene fra Rognan 

barneskole og ungdomsskole. I kvalitetsmeldinga velger vi likevel å presentere resultater fra 

alle skolene.  
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Rognan barneskole  

 

Elevenes tilbakemeldinger er generelt gode. Elevene oppgir at de trives på skolen, får god 

støtte fra lærere og hjemmet. Elevene gir uttrykk for god læringskultur og de er motiverte for 

skolearbeid. På område felles regler, oppgir elevene at de opplever at lærere opptrer likt og 

etterlever skolens reglement på lik linje. Skolen har en jobb å gjøre for å sikre god 

elevdemokrati og at elevene får en opplevelse av medvirkning i egen hverdag.  

 

På barneskolen er det få elever som opplever at de blir mobbet, og det er nesten ingen elever 

som gir tilbakemelding på at de blir mobber via digitale tjenester.  

Oversikten på Utdanningsdirektoratets side er skjermet for offentligheten. Bakgrunnsdata som 

skolene og skoleeier har tilgang til, viser at det er lite mobbing. Samtidig er det en jobb å 

gjøre med forebygging av mobbing og når elevene melder om at de blir mobbet, enten av 

andre elever eller av voksne.  
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Rognan ungdomsskole   

 

 

Elevene gir gode tilbakemeldinger om hvordan de opplever sin egen hverdag på skolen. 

Elevene melder fra om god støtte fra lærere og fra hjemmet. De oppgir at de trives godt på 

skolen, og mestrer sin egen skoledag. Der skolen skårer lavest, er elevdemokrati og 

medvirkning og faglig utfordring. Videre oppgir elevene at de ikke får god nok veiledning 

med tanke på vurdering og læring. Her må skolen løfte opp de områdene elevene gir lav skåre 

på og reflektere over egen praksis. Det er viktig at elevene får være med og forme sin egen 

skoledag og at de forstår når de er medvirkende.  

Mobbing  

 

Det er gledelige resultat på tilbakemeldingene fra elevene på 10.trinn om mobbing. De oppgir 

at de ikke opplever mobbing i sin hverdag.  

Elev Rognan 

ungdomsskole  

Vurderingen på skolen 

er veldig bra og 

rettferdig. Noen 

ganger får vi vurdere 

andre elever når de har 

presentasjoner. 
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Sjakkspill kan være et virkemiddel for å skape god trivsel og lite mobbing i skolen.  

Røkland skole  

 

Kilde: Udir.no  

Resultatene fra Røkland skole viser at elevene gir uttrykk av at de får god støtte fra både 

lærere og i hjemmet. De opplever faglig utfordring og sier at de mestrer skoledagen og 

oppgavene på en god måte.  

På skolen er det elever som sier at de ikke trives på skolen og de opplever ikke motivasjon for 

skolearbeidet. Det er heller ikke høyt skåre på elevdemokrati og medvirkning. Elevene 

opplever ikke at lærere nødvendigvis opptrer likt og etterlever felles regler.  

Elevene melder fra om at det er lite mobbing, og det er ingen elever som oppgir at de ar blitt 

mobbet eller mobbet gjennom digitale medier. Dette er meget positivt og elevene skal ha all 

ros for å opptre redelig overfor hverandre.  

0
1
2
3
4
5

Røkland skole, 7.trinn
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Fysisk læringsmiljø  

I elevundersøkelsen skal elevene også besvare egen opplevelse av det fysiske skolemiljøet. 

Elevene fra alle skolene gir samme tilbakemelding om de fysiske forholdene. Mange elever er 

lite tilfredse med klasserom, fellesrom, toaletter. De er heller ikke fornøyde med luftkvaliteten 

og utearealet på skolen. Elevene oppgir videre at gymsal og garderobeanlegg er dårlige. 

2.3 Karakterer, grunnskolepoeng, frafall   
Kommunen skal rapportere om resultater fra standpunkts- og avgangskarakterer. Det skal 

videre orienteres om frafall i videregående skole.  

Standpunktkarakterer og eksamensresultater inngår i elevenes sluttvurdering og skal gi 

informasjon om elevenes kompetanse ved avslutningen av grunnopplæringen. 

Resultatene viser at det er forskjell på standpunktkarakterer og avgangskarakterer, noe som 

ikke er unikt for Saltdal kommune. Vi er kjent med at det vil være forskjell mellom 

karakterene. Dersom forskjellen blir for stor mellom standpunkt og avgang er det grunnlag for 

å gjøre egne refleksjoner knyttet til egen vurderingspraksis.  

Grunnskolepoeng 

 

Grunnskolepoeng regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet, legges 

sammen og deles på antall karakterer slik at en får et gjennomsnitt. Deretter ganges 

gjennomsnittet med 10. Elever som har færre enn halvparten gyldige karakterer er ikke med i 

beregningene. 
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De siste årene har det vært en økning i grunnskolepoeng for elevene. Endringene i karakterer 

over tid uttrykker ikke nødvendigvis at elevenes nivå har endret seg.  
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Karakterer – standpunkt  

 

Resultatene viser at elevene har jevnt gode resultat i mange fag. Fortsatt er standpunktkarakter 

i matematikk lav, og det har vært en nedgang fra forrige år.  

Karakterer - avgang 

 

Resultatene viser store variasjoner for avgangskarakterer i muntlig og skriftlig eksamen. Det 

viser seg at det er realfagene elevene skårer lavest på.  

Vi ser samtidig at det er så til dels store variasjoner mellom standpunkt og eksamensresultater. 

Også her er det størst differanse i realfag som matematikk og naturfag.  
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Frafall i videregående skole  

Frafallet i videregående skole har en positiv nedgang.  

 

 

 

Kilde: Saltdal videregående skole  

Resultatene som er gitt av Saltdal videregående skole viser en betraktelig framgang. Det er 

langt flere elever som fullfører og består videregående skole. Totalfraværet på skolen er 

redusert fra forrige år, noe som er bemerkelsesverdig. Elevene trives på skolen og gir uttrykk 

for en god læringskultur.  

De nye reglene for fravær kan synes å ha stor virkning på tilstedeværelse på videregående 

skole.  

Samarbeid mellom Saltdal kommune og Saltdal videregående skole 

Saltdal kommune har samarbeidsavtale med Saltdal videregående skole. I august 2017 har det 

vært gjennomført Teknouke for elever som skal begynne på 10.trinn. Tiltaket kom i gang i et 

tett samarbeid mellom kommunen, videregående skole, Nexans og Dragefossen. Teknouka er 

foreslått videreført som et årlig tiltak i uka før skolestart i august som en Newtonmodul. Det 

er igangsatt arbeid for å få det til i Saltdal kommune.  

17. november hadde vi felles planleggingsdag for personale i grunn- og videregående skole 

med tema Vurdering for læring.  

Det er samarbeid om utdanningsvalg for elever i grunnskolen både gjennom #YOU17, 

yrkesutdanningsmesse på skolen og møter mellom ansatte i skolen om søkning til 

videregående skole.  
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3. Skolebasert vurdering/egenvurdering  
Skolene jobber systematisk med de tiltakene som er skisserte i skolens virksomhetsplan. I 

kvalitetsmeldinga kommer det tydelig fram at skolene jobber godt med blant annet 

grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning.  

Selv om skolene på hvert sitt område jobber med å følge opp resultater etter nasjonale prøver, 

elevundersøkelser og avgangskarakterer, er det ikke satt i godt nok system.  

I forskrift til opplæringsloven § 2-1 er det beskrevet hvilke krav som stilles til skolebasert 

vurdering.  

§ 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. Elevane skal involverast i 

denne vurderinga. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene. 

 

Skoleledelsen vil sammen med kommunalleder systematisere arbeidet med skolebasert 

vurdering slik at det utføres på samme måte på alle skolene. På den måten sikrer vi at skolene 

følger opp krav til skolebasert vurdering. Hvordan vi skal jobbe med skolebasert vurdering, 

skal vi ha fokus på i påbegynt strategiplan og når vi har en gjennomgang av 

kvalitetsvurderingssystemet for Saltdalsskolen.  

4. Utfordringer og satsing/veien videre  
Saltdal kommune skårer høyt på nasjonale prøver, og spesielt på ungdomstrinnet. 

Inneværende år har det vært litt lavere resultater på 5.trinn enn tidligere år. Det har vært en 

gjennomgang av resultatene på skolene. Dersom det for neste år er resultat under 

landsgjennomsnittet, vil det bli gjort vurderinger blant annet knyttet til opplæringsformer, 

hvilke fokusområder de ulike lærerne har i opplæringa.  

Elevundersøkelsen gir oss informasjon om hva elevene selv mener om sin egen 

skolesituasjon, både i samhandling med lærere og medelever. Hvordan skolene bruker 

resultatene fra undersøkelsen, er også viktig for å kunne være med å øke blant annet trivsel, 

motivasjon, medvirkning, sikre gode rutiner og praksis til vurdering for læring.  

Skolene styres via nasjonale systemer som læreplaner, fastsatt fag- og timefordeling og 

nasjonale tiltak. For Saltdalsskolen er det viktig å jobbe for at elevene skal gis de beste 

muligheter for å mestre skoledagen og være klar for videreutdanning og framtidig yrkesliv.  


