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

og frafall til skoleeier/kommunestyret.  

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

Saltdalsskolen, og ikke bare en tilstandsrapport som presenterer resultater.  

Skolene har gjennom skoleleder 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. Den viser ikke i samme grad hvordan eleven er i hverdagen, den viser 

heller ikke om elevene er omsorgsfulle eller hver dag gjør sitt aller beste. Disse egenskapene 

blir ikke testet på en prøve.  

Resultatene viser bare hvordan elevene har gjort det i de ulike fagene, men de forteller ikke 

alt. De sier ingenting om at elevene kanskje har utviklet seg eller forbedret seg på et område 

de kanskje syntes var vanskelig tidligere. 

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, 22.05.19 

 

Elfrid Boine  Andreas Nygård Morten B. Ludvigsen     Ketil Monssen  

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

 
Saltdalsskolens strategiplan som ble vedtatt i kommunestyret i møte 12.12.18 i sak 92/18. 

Planens satsingsområder med læringsmiljø, læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter må 

ses i sammenheng med rapporteringa fra skolene i kvalitetsmeldinga. Den vedtatte planen 

sammen med læreplanverket er førende for skolens aktivitet og satsinger.  

1.1 Fakta om opplæringa  

Indikator og nøkkeltall  2014-

15 

2015-

16 

2016-

17 

2017- 

18 

2018- 

19 

Talet på elever 493 510 528 526 528 

Årsverk for undervisningspersonale 49,5 50,9 57,9 61,27 58,5 

Andel undervisning gitt av 

undervisningspersonale med godkjent 

utdanning 

98,9 100,0 90,3 81,6 91,1 

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

  

Saltdal kommune skoleeier, Grunnskole, Undervisningspersonell, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn 

 

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017 

Driftsutgifter per elev  
115 158 112 727 109 884 110 390 115 046 

Lønnsutgifter per elev 94 835 94 473 91 277 92 392 93 987 

Prosentandel lønnsutgifter 

av totale utgifter 

87,2 86,9 85,4 86,3 88,4 

Driftsutgifter til inventar 

og utstyr per elev 

1 120 583 1 652 2 394 1 927 

Driftsutgifter til 

undervisningsmateriell 

per elev 

1 887 1 576 1 926 2 070 1 944 

Saltdal kommune skoleeier, Grunnskole, Økonomi, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn 

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Årsverk for undervisningspersonale  
49,5 50,9 57,9 61,3 58,5 

Antall elever per årsverk til 

undervisning 

10,7 10,9 10,0 9,4 9,8 

Antall assistentårsverk i 

undervisningen 

7 7 9 10 8 

Antall assistentårsverk per hundre 

lærerårsverk 

13,5 13,3 15,0 16,5 13,4 

Antall elever per assistentårsverk i 

undervisningen 

73,8 75,3 60,7 52,0 67,7 

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

Lærertetthet 8.-10. trinn 12,2 10,6 10,7 11,2 10,3 

Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 15,4 15,4 15,3 14,3 

Andel undervisning gitt av 

undervisningspersonale med godkjent 

utdanning 

98,9 100,0 90,3 81,6 91,1 

Lærertimer som gis til undervisning 32 798 33 223 37 651 40 168 38 157 

Undervisningstimer totalt per elev 67 65 71 76 72 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/ressurser/oekonomi/saltdal-kommune-skoleeier?indikator=37&orgaggr=o&sammenstilling=1&diagraminstansid=24&fordeling=2
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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For skoleåret 2018/19 er det en liten nedgang i antall årsverk i 

skolen, dette er i samsvar med krav til reduksjon på drifta. 

Antall elever er fortsatt på samme nivå som de to foregående 

årene. For neste skoleår 2019/20 vil det være en liten nedgang 

på elever, estimert til 522 elever. 

For skolens del er det et mål at alle som jobber i pedagogiske 

stillinger har godkjent utdanning og oppfyller lovkravene som 

er gitt. Det er ikke tilfredsstillende at det er personale i skolen 

som ikke innehar nødvendig kompetanse. Derfor må skolene 

ha enda mer fokus på å tilsette personale som oppfyller kompetansekravet i forskrift til 

opplæringsloven.  

I indikatoren for godkjent utdanning skårer vi gult, noe som sier at det er nødvendig å sette i 

gang tiltak for at alle som skal ha pedagogisk utdanning oppfyller krav til pedagogisk og 

fagligkompetanse. Saltdal kommunes strategi om videreutdanning for lærere gjennom 

nasjonale tilbud bidrar til at skolene øker kompetansen.  

Driftsutgifter pr elev  

Saltdal kommune ligger på et forholdsvis lavt nivå når det gjelder 

netto driftsutgifter pr elev og har holdt seg på omtrent samme nivå de 

siste årene. Oversikten i vedlegg til kvalitetsmelding viser at Saltdal 

kommune bruker mindre enn kommunegruppe 2 og Nordland fylke 

på driftsutgifter, og er på samme nivå som nasjonalt.  

I Saltdal er driftsutgifter til inventar og utstyr pr elev høyere enn de 

vi sammenligner oss med.  

1.2 Spesialundervisning  
Oversikt spesialundervisning i 2016 og 2017  

Indikator og 

nøkkeltall  

Saltdal Fauske Sørfold Beiarn Landet 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Årstimer til 

spesialundervisning 

pr elev med 

spesialundervisning  

180 189 187 223 144 177 171 167 130 133 

Elever i 

grunnskolen som 

får 

spesialundervisning 

(prosent) 

11,2 11,2 8,1 7,3 12,3 7,2 8,1 4,5 7,8 7,8 

 

I Saltdalsskolen er det en høyere andel spesialundervisning enn de kommunene vi 

sammenligner oss med og som er knyttet til samme felles PP tjeneste, Indre Salten PPT. Mens 

 Elev Rognan 

ungdomsskole 

Skolen trenger en solid 

oppussing. Jeg trives på 

skolen, men ønsker at vi 

skal få det finere på 

skolen. 

 

Elever 9.trinn Røkland 

skole  

Det er lite arbeidsro når vi 

nå er slått sammen.  

Det er for lite lærere.  
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de andre kommunene har klart å redusere andel elever med spesialundervisning, er det fortsatt 

samme prosentandel elever som mottar spesialundervisning i en eller annen form. Vi ser også 

at vi bruker flere årstimer pr elev enn kommunene vi har sammenlignet oss med. Det er ikke 

et uttalt mål at Saltdal kommune ikke skal ha spesialundervisning i grunnskolen, men at det 

må jobbes med å vurdere behovet for spesialundervisning.   

Det er satt mer fokus på intensiv opplæring på 1.-4.trinn og tidlig innsats i skolen. Skolene må 

i større grad ha en bevissthet om hvordan det ordinære opplæringstilbudet tilbys enn å 

definere en så stor del av elevene innen kategori spesialundervisning. Gjennom 

ressursfordelingsmodellen har ordinær opplæring/spesialundervisning vært gjenstand for 

refleksjon/drøfting på flere nivå. Skolene må fortsette å problematisere forholdet mellom 

generell tilpasset opplæring opp mot spesialundervisning. Foresatte bør være med i 

refleksjonen for sitt eget barn der intensjonen er at alle elever i Saltdalsskolen skal gis 

mulighet for å få opplæring etter egne forutsetninger.  

1.3 Rognan barneskole  
Rektor på Rognan barneskole  

Rognan barneskole bestemte i forkant av skoleåret 2018 - 2019 at skolen fortsatt ønsker ha 

fokus på engelsk, regning i alle fag og veiledet lesing, men at disse områdene ikke vil være 

offisielle satsingsområder for strategiplanperioden. Fokus på disse emnene opprettholdes 

gjennom at skolen bruker ressurser på ressurslærere i fagområdene. Ressurslærernes oppgave 

vil være å hjelpe administrasjonen med å opprettholde fokus på fagområdet, og i tillegg være 

tilgjengelig for skolens ansatte dersom de har behov for råd og veiledning. Om denne 

ordningen videreføres også for de kommende skoleårene vil vurderes framfor hvert skoleår. 

Skolens satsingsområder for skoleåret 2018 – 2019 er, som beskrevet i strategiplan for 

Saltdalsskolen, læringsmiljø, læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter. I arbeidet med 

læringsmiljø har foreldreengasjement vært prioritert og 

kommunen er i gang med en prosess for å utarbeide en felles 

plan for skole – hjem samarbeid for skolene i Saltdal. 

Forhåpentligvis vil en slik plan være med på å styrke 

foreldreengasjementet og dermed også elevenes 

læringsmiljø. Læringsutbytte evalueres gjennom ulike 

kartleggingsprøver, nasjonale prøver og elevundersøkelsen, 

og forarbeid og etterarbeid av disse kartleggingene. 

Hovedfokus for skoleutvikling dette skoleåret har imidlertid 

vært på grunnleggende ferdigheter, der Rognan barneskole 

har spesielt fokus på digitale ferdigheter. Dette arbeidet 

beskrives nærmere senere i kvalitetsmeldingen. 

Gjennomføring av Utdanningsdirektoratets ståstedsanalyse 

for skoler våren 2018, viste at av de fem grunnleggende ferdighetene man skal undervise 

elevene i, så var digitale ferdigheter det Rognan barneskole hadde mest behov for å utvikle 

kompetanse i. I analysen kom det fram at lærerne ved skolen føler at man har behov for å 

styrke egen kompetanse, samtidig som man ser behov for å bli enda bedre på arbeidet med 

Elev Rognan barneskole  

Man må ikke søke på 

dumme ting på internett. 

Man må også tenke på at 

man ikke skal plage andre 

på nettet. Det er også viktig 

å vurdere hva man skal 

skrive når man skal søke 

etter informasjon. 
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elevenes digitale ferdigheter. Skolen bestemte derfor at arbeid med digitale ferdigheter skulle 

være vårt satsingsområde innenfor grunnleggende ferdigheter inneværende skoleår.  

I dette arbeidet har skolen valgt å 

bruke Utdanningsdirektoratet sine 

læringsressurser om digitale 

ferdigheter. Disse læringsressursene 

finnes på www.iktplan.no og er bygd 

opp gjennom ulike 

kompetansepakker. Opplegget tar 

sikte på å bygge opp lærernes 

kompetanse i første omgang, for 

deretter gi lærerne mulighet prøve ut 

ulike undervisningsopplegg med 

elevene.  

 

Kompetansepakkene er delt inn i fire forskjellige fagområder, søk og kildevurdering, 

produksjonsrett og opphavsrett, kommunikasjon og samhandling og digital dømmekraft.  

Opplegget benytter kompetanseheving gjennom egenevaluering, videoundervisning, 

gruppediskusjoner og refleksjon. I tillegg gjennomfører lærerne nettkurs i hvert område for å 

bygge opp egen kompetanse. I disse nettkursene ligger det inne undervisningsopplegg som 

lærerne skal prøve ut i egne klasser og på egne elever. Dette utviklingsarbeidet er tidkrevende 

og vi vil nok ikke komme gjennom alle fire områder inneværende skoleår.  

I tillegg til de allerede nevnte satsingsområdene har Fagfornyelsen kommet inn i skoleverket 

med stor tyngde. Ny overordnet del for læreplanverket er allerede ferdig og det er i gangsatt 

arbeid med å utvikle nye fagplaner. Disse skal være ferdigstilt innen høsten 2020 og da skal 

også ny overordnet del være implementert i skolen. Fagfornyelsen kommer vi nærmere inn på 

senere i kvalitetsmeldinga.  

Arbeid med matematikk knyttet til digitale ferdigheter – bruk av Kikora 

Kikora er et av Norges mest populære digitale læremidler i matematikk. Med Kikora får 

elevene umiddelbar tilbakemelding på alle utregninger de gjør. Dette gir en umiddelbar 

mestringsfølelse som øker motivasjonen for eleven, samt at eleven slipper å øve til seg feil.  

Elevenes arbeid presenteres i dynamiske rapporter hvor du kan se hele klassen, eller hver 

enkelt elevs detaljerte fremgang.  

Hver elev er forskjellig, derfor kan alltid vanskelighetsgraden tilpasses, slik at alle lærer mest 

mulig og opplever den gode mestringsfølelsen. I Kikora kan elevene på alle temaer velge 

mellom tre vanskelighetsgrader, slik at tilpasninger kan gjøres for hver enkelt. 

På Rognan barneskole er vi i ferd med å få alle elevene fra 4.trinn -7. trinn i gang med å bruke 

Kikora. Som en av to ressurslærere i matematikk på Rognan barneskole har jeg vært på kurs 

og fått opplæring i bruken av Kikora. Denne kunnskapen er jeg i ferd med å dele med mine 

kollegaer. Jeg har vært på 4. 5. og 7. trinn og hjulpet til med oppstarten av Kikora.  

 

http://www.iktplan.no/
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Fagfornyelsen 

I 2020 skal nye læreplaner for grunnskolen tas i bruk, og ved Rognan barneskole er vi i full 

gang med å jobbe med implementering av ny overordnet del. Overordnet del beskriver hvilke 

verdier og prinsipper grunnopplæringen skal bygge på, og erstatter dagens generelle del av 

læreplanverket. Det er etablert en kommunal gruppe på tvers av de tre skolene i kommunen, 

som samarbeider om innhold i utviklingsarbeidet rundt fagfornyelsen, fremdrift i arbeidet og 

ellers samkjøring og idéutveksling av ulik art.  

I arbeidet med overordnet del bruker vi støttemateriell utgitt av Udir, som vi tilpasser til egen 

virksomhet. Utviklingsarbeidet lokalt på skolen tar utgangspunkt i lærende møter. Her legger 

vi opp til at samtlige skal komme forberedt til møter, og at vi gjennom dialog og refleksjon i 

samspill med andre utvikler kunnskap om ny overordnet del. Målet er at vi innen utgangen av 

inneværende skoleår skal være ferdige med gjennomgang av overordnet del.  

Til høsten starter arbeidet med nye fagplaner. I den forbindelse har vi innledet et samarbeid 

med Nord Universitet, og har også engasjert andre eksterne forelesere. Vi går en spennende 

tid i møte.       

1.4 Rognan ungdomsskole  
Rektor på Rognan ungdomsskole  

Ved vår skole har vi tre satsinger som vi har jobbet med i noen år, 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.  

I løpet av 2018 har vi fortsatt vår jobbing med grunnleggende ferdigheter og føler at vi har 

funnet en fin arbeidsmåte som gagner elevene på en bra måte. Etter hvert har jobben med 

fagfornyelsen tatt mye av fellestiden vår. Fellestiden i 2019 kommer også i stor grad å være 

preget av jobbing med å forberede og gjøre oss klare til å innføre fagfornyelsen. På 

kommunalt nivå er det laget en god progresjonsplan for innføring av fagfornyelsen i 

Saltdalsskolen. 

16. november 2018 ble det gjennomført en felles planleggingsdag for Rognan ungdomsskole 

og Røkland skole hvor tema var lærernes relasjonskompetanse. Tilbakemeldingen fra dagen 

var positive fra de skolene som deltok. 

I 2018 har skolen vært involvert i mange ulike prosjekter. Båtprosjektet med båtbygger Kai 

Linde er et av prosjektene. Elevene er med i skogen og tar ut emner til båtskrog. Kai Linde 

skal bygge 3 nordlandsbåter som skolen blir eier av når prosjektet er over. Prosjektet blir 

finansiert av forbundet Kysten og gavefondet til Sparebank 1 Nord Norge. Elevene bidrar 

også til å smøre inn de ferdig bygde nordlandsbåtene som skal brukes til roopplæring av 

elever.  
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Et annet prosjekt er Lektor 2 hvor Nexans har gitt elever på skolen oppgaver på fabrikken. I 

løpet av 2018 fikk elevene i oppgave å analysere kildesorteringen til fabrikken, samt komme 

med tiltak for å forbedre kildesorteringen. Jobben som ble gjennomført av elever i 9.trinn ble 

fremlagt til ledergruppen på Nexans og førte til at fabrikken endret rutiner og har en årlig 

besparing på kr 150 000 og er mer miljøbevisste i forhold til kildesortering enn før. 

Et tredje prosjekt vi har lyst å nevne, er Newton. En gruppe som kaller seg Wall-E gjorde sine 

saker meget bra på fylkessamlingen i Bodø i nov 2018 med sin innovative ide om et 

magebelte som skal hjelpe astronauter som har problemer med forstoppelse. Etter å ha vunnet 

pris i fylkesfinalen i Bodø ble laget sendt til en skandinavisk finale i Trondheim hvor de også 

vant prisen som den beste skandinaviske innovative løsningen blant nesten 1000 lag. I 

skrivende stund forbereder laget seg på å eventuelt delta i World Innovation Award i 

California i juni 2019 som 1 av 20 lag fra hele verden. 

 På skolen er vi meget fornøyd med resultatene som kommer frem på nasjonale prøver for 

skoleåret 2018/2019. Resultatene på elevundersøkelsen er noe vi på skolen er stolte av. De 

viser at elevene trives på skolen og har det bra med hverandre og lærerne. De faglige 

resultatene er vi også fornøyd med og de vises en annen plass i dette dokumentet. 

1.5 Røkland skole  
Rektor på Røkland skole  

Høsthalvåret ved Røkland skole har vi hatt fokus på å bedre læringsmiljøet. All forskning 

viser at dette har mye å si for barns læring. Vi har hatt dette som hovedtema i det meste av 

arbeidet på fellestiden til personalet.  

Ordensreglene ved skolen har blitt gjennomgått av personalet. Dette arbeidet har resultert i 

flere små endringer som vi håper skal ha effekt på elevmiljøet her på skolen. Dette er et årlig 

gjøremål som skal sikre oss at reglene dekker alle de krav samfunnet stiller.  

Relasjonskompetansen i personalet har vært en annen del av fokusområde. Her har vi arbeidet 

både med relasjoner elev-elev og lærere/voksen-elev. Vi har hatt dette som tema i plangruppe, 

fellestid, teamtid og planleggingsdag/kursdag. Kursdagen ble arrangert av Rognan 

ungdomsskole, hvor vi hadde Elin Bratt som foredragsholder. Hun har stor kompetanse på 

området og lærerne fikk mye nyttig input denne dagen. Vi har tro på at hvis vi har fokus på 

relasjoner og hele tiden jobber for å bedre relasjonene til elevene, vil læringsutbyttet øke. 

Arbeider vi med relasjonene mellom elevene, vil vi få et bedre miljø i elevgruppen. For ingen 

mobber eller krenker noen de har en god relasjon til.  

I etterkant skal hver lærer ha sett på sin elevgruppe og kartlagt sine relasjoner i klassen. Dette 

for å finne elever som de selv mener de ikke har fullt så god relasjon til. Hensikten er å 

arbeide med å bedre denne relasjonen. Testen tas på nytt etter noen måneder og lærer gjør en 

vurdering om relasjonene har endret seg.  

Lærerkollegiet har også arbeidet mye med vold og trusler, samt rutiner rundt utagerende 

atferd. I dette temaet har lærere vært på kurs, og videreformidlet kunnskapen fra kurset til 

resten av kollegiet.  
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Selv om dette har vært vårt fokusområde høsten 2018, vil ikke dette arbeidet stoppe her. Dette 

skal det hele tiden jobbes med, og være en del av den daglige jobben lærerne gjør ved 

Røkland skole. 

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 ut 

arbeidast 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 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  

Lesing 5.trinn      Regning 5.trinn  

           

Engelsk 5.trinn  
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Kommentarer på overordnet nivå  

Resultatene viser at det er flere elever samlet på 5.trinn som er på høyeste nivå på lesing og 

engelsk. Det er en gledelig nedgang på antall elever på nivå 1 på de to ferdighetene. Den store 

utfordringa ligger innen regning, der andelen elever på nivå 1 øker.  

Skolene må sette inn støt for å legge til rette for å øke ferdighetene innen regning, slik at 

elevene øker sin mestringskompetanse. Samtidig er det viktig å holde på fokus på lesing i alle 

fag. I denne sammenheng må skolene ha betraktninger om begynneropplæringa som skal gi 

elever gode forutsetninger for å mestre de grunnleggende ferdighetene.  

Kommentarer fra Rognan barneskole  

Engelsk:  

Resultatene på nasjonal prøve i engelsk på Rognan barneskole var gode. 30 % av elevene 

skåret på nivå 3, noe som er godt innenfor det som kommunen har satt som grønt nivå i 

kvalitetsindikatoren i strategiplanen for Saltdalskolen. På nivå 1 skåret 20 % av elevene, mens 

50 % skåret på nivå 2. Dette er mye bedre enn fjorårets resultat og over snittet både for 

Nordland og nasjonalt.  

Lesing:  

Nasjonal prøve i lesing viste også relativt gode resultater og var markant bedre enn fjoråret for 

Rognan barneskoles del. 25 % av elevene skåret i nivå 3, noe som er i grønn sone jamfør 

kvalitetsindikatoren i strategiplanen. Rognan 

barneskole har de siste årene gjennopptatt fokuset på å 

bedre elevenes leseferdigheter, og vi har tro på at det 

arbeidet som vi legger ned gjør at vi er på rett kurs. 45 

% av elevene på 5. trinn skåret på nivå 2 i lesing, mens 

30 % skåret på nivå 1. Framover må skolen arbeide for 

å heve de elevene som ligger i nivå 1.   

 

Regning: 

Inneværende skoleårs resultater i regning var den 

prøven der elevene på Rognan barneskole leverte 

dårligst resultat totalt sett. 18 % av elevene skåret på 

nivå 3, noe som gir rødt utslag på kvalitetsindikatoren i strategiplanen. 46 % av elevene skåret 

på nivå 2, mens totalt 36 % av elevene skåret på nivå 1. Skolen ser at vi må arbeide målrettet 

med å minske andelen elever på nivå 1 og øke andelen elever på nivå 3. Skolen ligger på 

fylkesnivå når det gjelder andelen elever på nivå 3, men har en del flere elever enn 

fylkesgjennomsittet på nivå 1. Dette vil vi forsøke å endre gjennom å bli enda flinkere til å 

tilrettelegge for den enkelte elev, samt tilby kurs i intensiv opplæring for elever på 2. – 4. 

trinn som har utfordringer i regning.  

 

Totalt sett er vi på Rognan barneskole relativt fornøyd med årets resultater på Nasjonale 

prøver for 5. trinn. Vi ser imidlertid at vi fortsatt har områder vi må jobbe for å forbedre.  

 

Elev 7.trinn Rognan barneskole 

Å jobbe digitalt betyr kanskje at 

skolen ikke trenger å bruke like 

mye penger på skrivebøker. Det 

gjør det også lettere å ha kontakt 

med venner og familie. 
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Kommentarer fra Røkland skole  

Skolen skårer under landsgjennomsnittet for på alle tre prøvene. I prøvene engelsk og lesing 

ligger vi like under nasjonalt gjennomsnitt. Mens i regning kommer skolen uheldig ut, her er 

andelen som ligger på nivå 1 alt for høy. Vi må gjør tiltak i både lesing og regning for å bedre 

resultatene. 

Nasjonale prøver 8.trinn – lesing  

 

Nasjonale prøver 8.trinn – regning   Nasjonale prøver 8.trinn – engelsk 

     

Kommentarer på overordnet nivå  

Oversikten viser at det er en flere elever på nivå 1 og 2 på alle tre områdene enn tidligere år. 

Resultatene vil variere fra år til år, i og med at det er nye elever som gjennomfører nasjonale 

prøver. Nivået på 4 og 5 er ganske stabil, men vi har for mange elever på de laveste nivåene.  

Skolene må fortsatt ha fokus på grunnleggende ferdigheter på mellomtrinnet slik at elevene 

kommer på et høyere nivå og har redskap som kan brukes i alle fag i skolen.  

Kommentarer fra Rognan ungdomsskole  

Skolen er fornøyd med resultatene på 8.trinn. Det er tydelig at det er jobbet godt på Rognan 

barneskole med tanke på de grunnleggende ferdighetene.  
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På samtlige prøver for 8.trinn vises det et resultat som er høyere enn 

fylkesgjennomsnittet, noe vi er fornøyde med. Det er imidlertid et 

ønske om å øke antall elever som skårer i mestringsnivå 5. På vår 

skole er det få elever som er på mestringsnivå 1 på de ulike prøvene.  

Kommentarer fra Røkland skole  

Vi har for mange som ligger på mestringsnivå 1 og 2,og for få eller 

ingen som ligger på nivå 4 og 5. Elevene på 8. trinn ligger under 

nasjonalt gjennomsnitt.  Dette gjelder i alle prøvene. Vi må sette inn 

tiltak for å bedre dette resultatet. Ved å øke fokus på lesing i alle fag, vil dette også ha noe å si 

for regning, da det er mange tekstoppgaver elevene jobber med.  

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

         

Kommentarer på overordnet nivå 

For resultater på 9.trinn lar seg gjøre å sammenligne utvikle elevenes ferdigheter for lesing og 

regning fra forrige år. Samlet er nesten 84 % av elevene på nivå 3 – 5 i lesing og 89 % på nivå 

3 – 5 i regning.  

Resultatene fra forrige år på 8.trinn viser følgende resultater for lesing og regning:  

2017/18 Mestrings-

nivå 1 

Mestrings-

nivå 2 

Mestrings-

nivå 3 

Mestrings-

nivå 4  

Mestrings-

nivå 5 

Lesing  6,8 11,4 47,7 25 9,1 

Regning  2,2 15,2 43,5 23,9 15,2 

    

Elevene har hatt en fin framgang fra forrige år, og vi har en langt større andel på 

mestringsnivå 3 – 5. Det tyder på at ungdomsskolene i Saltdal har fokus på å tilpasse 

opplæringa for elevene. Elevenes mestring i grunnleggende ferdigheter er vesentlige for å 

utvikle seg faglig.  

Kommentarer fra Rognan ungdomsskole   

Skolen er også fornøyd med resultatene på 9.trinn. Spesielt innenfor matematikk hvor skolens 

elever skåret blant de aller beste i Nordland. 

Elev Rognan 

ungdomsskole  

Jeg synes vi jobber 

bra med 

grunnleggende 

ferdigheter. 
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Innen område lesing gjorde 9.trinn det veldig bra. Her skåret de over fylkes- og 

landsgjennomsnittet. 

Det viser at det jobbes daglig godt med de grunnleggende ferdighetene,som forøvrig har vært 

et satsningsområde over flere år. Elevene har økt sine prestasjoner fra de gikk 8. trinn og det 

tyder på at satsningene virker. 

 

Kommentarer fra Røkland skole  

For resultater på 9.trinn lar seg gjøre å sammenligne utvikle elevenes ferdigheter for lesing og 

regning fra forrige år. Samlet er nesten 84 % av elevene på nivå 3 – 5 i lesing og 89 % på nivå 

3 – 5 i regning.  

 

 

 

 

 

  

Elever 8.trinn Røkland 

skole  

Man fikk mindre hjelp i 

sammenslått klasse.  

Lite tid med lærer, mye 

med assistent.  
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2.2 Elevundersøkelsen  
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.  

 

Resultater 7.trinn  

 

Resultater 10.trinn  

 

Kommentarer på overordnet nivå  

Resultatene viser at elevene opplever god støtte fra skolen og hjemmefra, de trives på skolen 

og opplever mestring.  
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Fortsatt gir elevene tilbakemelding på at de ikke opplever å bli hørt og tatt med på råd, tallene 

på elevdemokrati og medvirkning er lave. Skolene må i større grad være aktive for at elevene 

skal ta del i det som skjer på skolen og elevene må gjøres kjent med forståelsen av 

elevdemokrati og medvirkning. Vi opplever ofte at skolene rapporterer at de har fokus på 

elevmedvirkning, samtidig som det nok ikke er tilstrekkelig felles forståelse for hva det er og 

hvordan det forstås.  

Rognan barneskole  

Elevundersøkelsen ble gjennomført i desember 2018, for hele mellomtrinnet. Det er kun 

gjennomføring for 7. trinn som er obligatorisk, men skolen ønsker å inkludere hele 

mellomtrinnet i gjennomføringa. 

Når det gjelder resultatene sett opp mot de mål kommunen har satt seg i strategiplanen for 

Saltdalskolen, så er Rognan barneskole innenfor grønt nivå på 

områdene støtte fra lærerne, støtte fra heimen, 

elevdemokrati/medvirkning og vurdering for læring. Resultatene 

på områdene motivasjon, læringskultur og trivsel er på gult nivå 

jamfør kvalitetsindikatorene i strategiplanen, men ligger helt opp 

mot grønt nivå. Totalt sett er skolen derfor fornøyd med disse 

resultatene og spesielt med bedring innenfor området 

Elevdemokrati/medvirkning sammenliknet med fjorårets resultat. 

Elevundersøkelsen forteller oss imidlertid at andelen elever som 

opplever å bli mobbet på skolen 2-3 ganger i måneden eller mer, 

er for høy. Elevundersøkelsen 2018 viser at 8,1 prosent av elevene 

opplever slik mobbing. Dette er riktignok en liten nedgang fra de 

to siste årene, men likevel et for høyt tall. Skolen tror likevel at 

nedgangen viser at vi er på rett vei, med målrettet og kontinuerlig 

arbeid for å bli bedre på å forebygge og håndtere denne type 

utfordringer.   

  

Rognan ungdomsskole  

Skolen er fornøyd med resultatene og er særlig fornøyd med at så mange melder fra om at de 

har det bra på skolen og ikke blir mobbet. Vi stusser litt over de litt svakere resultatene på 

elevdemokrati og medvirkning samt vurdering for læring. Vi må nok gå i oss selv i forhold til 

å bevisstgjøre ovenfor elevene når de har medbestemmelse. Vi tror at 

elevene ikke er bevisste nok på at de er med på å bestemme blant annet 

ulike vurderingskriterier, måten å jobbe på i fagene.Vi har en intern jobb 

å gjøre for at alle elevene forstår hva de er med på i hverdagen og vi 

mener bestemt at vi gir elevene mulgheter for å være med på å forme sin 

læring og bestemme læringsmetoder.  

Totalt sett er resultatene noe som skolen kan  være stolte av og de 

bekrefter de inntrykk vi ser i hverdagen på skolen. 

 

Elev 5.trinn Rognan 

barneskole 

Man må ikke søke på 

dumme ting på 

internett. Man må også 

tenke på at man ikke 

skal plage andre på 

nettet. Det er også 

viktig å vurdere hva 

man skal skrive når 

man skal søke etter 

informasjon. 

 

Elev Rognan 

ungdomsskole 

Jeg vil lære på skolen 

og føler lærerne 

legger til rette for det. 
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Røkland skole  

Elevene opplever å ha støtte både på skolen og hjemme, samt at elevene mener de har en godt 

innsats på skolen og får faglige utfordringer. Vi har en jobb å gjøre når det kommer til 

praktisk opplæring, her skårer vi svært lavt. Skolen må se litt på hvordan vi kan gjøre 

undervisningen litt mer praktisk og variert. Motivasjon og trivsel er andre punkter som vi må 

arbeide med, og ha større fokus på. Skolen har en god skår når det gjelder mobbing, men det 

er noen som sier de blir mobbet. Dette er tall vi må ta på alvor og arbeide for å få enda bedre.  

 

Mobbing i skolen  

I elevundersøkelsen skal elevene svare på en del spørsmål som omhandler blant annet 

mobbing og trakassering, utestengelse på skolen. 

Det er en høy andel elever på 7.trinn i Saltdalsskolen som opplyser at de opplever mobbing i 

skolen. Dette må følges opp på skolene. Røkland skole beskriver hvordan de jobber med å 

skape et godt læringsmiljø og jobber med relasjonskompetansen i personalet og opp mot 

elevene. 
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7.trinn Andel elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden eller 

oftere  

 

 

10.trinn Andel elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden eller 

oftere 

 

  

Elever 7.trinn Røkland 

skole  

Generelt synes de at 

læringsutbyttet er bra, og at 

de får god info i timene.  

Elevene synes selv at de tar 

ansvar for læringen, men at 

de er litt rastløse noen 

ganger. 
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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. 

 

For siste skoleår har grunnskolepoengene gått litt ned. I og med at det er en nedgang for de 

siste årene, må vi ta en gjennomgang av resultatene på den enkelte skole og vurdere tiltak på 

skolene utfra nivået på skolen. Det er en forskjell mellom resultatene på Røkland skole og 

Rognan ungdomsskole når det gjelder grunnskolepoeng. Det må være et klart mål at vi må 

jobbe for å øke andel grunnskolepoeng for elevene på begge skolene. Det har betydning for å 

mestre videregående opplæring og hindre frafall.  

Skole 2015/16 2016/17 2017/18 

Røkland  40,7 38,7 39,9 

Rognan ungdomsskole 41,4 41,2 40,6 
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Frafall i videregående skole  

Gjennomføring 

  

Fylket: 81.1  

   

 Sluttere 

       

Fylket; 3,8 

Kilde: Nordland fylkeskommune, Saltdal videregående skole 

Resultatene som er gitt av Saltdal videregående skole viser en betraktelig framgang for elever 

som har fullført og bestått. 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 for 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.  
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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.  

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. 

 

Utvalg helse og oppvekst har vedtatt et kvalitetsvurderingssystem for Saltdalsskolen. Alle 

skolene følger opp punktene som gjennomføring av nasjonale prøver, elevundersøkelsen og 

kartleggingsprøver.  

Skolenes oppfølging av resultatene er satt i system der skolens personale sammen med 

ledelsen drøfter resultatene. Saltdal kommunes måleindikatorer er et ledd i å øke kvaliteten på 

de områdene som skal måles.  

Rådmannen har igangsatt arbeid for å igangsette arbeid med driftsbesøk i skolene og skal i 

løpet av 2019 gjennomføre driftsbesøk på alle skolene.  

Måleindikatorene nedenfor viser resultater samlet for alle skolene i Saltdal. På oppnådd 

resultat for siste års resultater, er det fortsatt områder skolene må jobbe mer systematisk for å 

øke elevenes kompetanse og legge til rette for godt læringsutbytte og læringsmiljø for alle 

elevene.  

4. Utfordringer og satsing/veien videre  
Vi ser at elevene gir gode og ærlige tilbakemeldinger gjennom elevundersøkelsen. Når de 

opplever at det ikke er greit, får skolen orientering om det. Noen av skolene har gode 

resultater i elevundersøkelsen, mens andre skoler fortsatt må jobbe for å gjøre hverdagen 

trygg og god for elevene. Det krever et tett og godt samarbeid mellom skole og hjem. Saltdal 

kommunes plan for samarbeid skole og hjem gir noen retninger i det arbeidet slik at vi 

sammen med hjemmet kan skape gode relasjoner mellom partene.  

I Saltdal er det for store forskjeller mellom skolene hva gjelder resultater på nasjonale prøver. 

Rektorenes melding om status på egen skole viser at spesielt Røkland skoles resultater ligger 

under de kravene for akseptabel resultatnivå. For skolens del blir det vesentlig å analysere 

resultatene og igangsette tiltak slik at elevene får bedre resultater i nasjonale prøver.  
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Framover vil skolene måtte bruke mye tid på innføring av Fagfornyelsen med ny overordnet 

del og nye læreplaner. Det er viktig at både skoleledelsen og lærerne er forberedte til august 

2020 ved innføringsstart.  
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Tilbakemelding – oppnådd resultater 2018/19  

Måleindikatorer Ønsket 

resultat 

Tiltak 

vurderes 

Tiltak 

iverksettes 

Oppnådd 

resultat 

Skole, personale      

Andel lærere med godkjent 

utdanning  

100 % 85 – 99 % <84 % 91,1% 

Andel lærere som oppfyller 

krav til undervisning på 

barnetrinnet  

100 %  85 – 99 % <84 % 95,6% 

Andel lærere som oppfyller 

krav til undervisning på 

ungdomstrinnet  

100 %  85 – 99 % <84 % 95,4% 

     

Nasjonale prøver, 

eksamen 

    

Lesing 5.trinn, 

mestringsnivå 3  

> 24 % 19 – 23,9 % < 18,9 %  21,7 

Regning 5.trinn, 

mestringsnivå 3  

>26 % 20 – 25,9 % < 19,9 %  13,6 

Engelsk 5.trinn, 

mestringsnivå 3  

>26 % 20 – 25,9 % < 19,9 %  27,1 

Lesing 8.trinn, 

mestringsnivå 5 

>11 % 8,5 – 10,9 

% 

<8,4 % 5,4 

Regning 8.trinn, 

mestringsnivå 5 

>11 % 8,5 – 10,9 

% 

<8,4 % 12,5 

Engelsk 8.trinn, 

mestringsnivå 5 

>11 % 8,5 – 10,9 

% 

<8,4 % 14,3 

Lesing 9.trinn, 

mestringsnivå 5 

>21 % 17 – 20,9 % <16,9 24,4 

Regning 9.trinn, 

mestringsnivå 5 

>21 % 17 – 20,9 % <16,9 31,1 

Eksamen 10.trinn 

Gjennomsnittskarakter ved 

avgangseksamen 

matematikk skriftlig  

>3,4   3,0 – 3,3  <2,9 3,4 

Eksamen 10.trinn 

Gjennomsnittskarakter ved 

avgangseksamen norsk 

skriftlig 

>3,4  3,0 – 3,3  <2,9 3,1 

Eksamen 10.trinn 

Gjennomsnittskarakter ved 

avgangseksamen engelsk 

skriftlig 

>3,8  3,3 – 3,7  <3,2  3,5 

Grunnskolepoeng 10.trinn >40 37,1 – 39,9 <37  40,5 

 

Elevundersøkelsen 7.trinn  

 

   

Støtte fra lærerne  >4,4 4,0-4,3 <3,9 4,2 
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Støtte hjemmefra   >4,4 4,0-4,3 <3,9 4,5 

Motivasjon for læring  >3,9 3,6-3,8 <3,5 3,8 

Trivsel på skolen >4,3 4,0-4,2 <3,9 4,2 

Læringskultur  >4,1 3,7-4,0 <3,6 4,1 

Elevdemokrati/medvirkning  >3,8 3,5-3,7 <3,4 3,4 

Vurdering for læring  >3,9 3,6-3,8 <3,5 3,8 

Andel elever som opplever 

mobbing på skolen 

0 % 0-2% < 2,0%  7,9 

 

Elevundersøkelsen 

10.trinn 

 

 

   

Støtte fra lærerne  >4,0 3,7-3,9 <3,6 4,2 

Støtte hjemmefra   >4,1 3,8-4,0 <3,7 4,1 

Motivasjon for læring  >3,5 3,2-3,4 <3,1 3,7 

Trivsel på skolen >4,1 3,8-4,0 <3,7 4,2 

Læringskultur  >3,8 3,5-3,7 <3,4 4,0 

Elevdemokrati/medvirkning  >3,3 3,0-3,2 <2,9 3,5 

Vurdering for læring  >3,3 3,0-3,2 <2,9 3,4 

Andel elever som opplever 

mobbing på skolen 

0 % 0-2% < 2,0%  0,0 

 

 

 

 

 


