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0.1  Formålet med prosjektet  
Formålet med prosjektet har vært todelt. På den ene siden har vi undersøkt hvorfor Kvalsunds 

utgifter per elev er større enn i sammenlignbare kommuner. Deretter har vi, med utgangspunkt 

i noen forhåndsdefinerte kriterier, vurdert hvorvidt Kvalsund kommune per i dag leverer 

kvalitet i grunnskoleopplæringen. 

 

0.2  Revisors vurderinger og konklusjoner 
 

Hvorfor bruker Kvalsund kommune mer ressurser på grunnskoleopplæring enn kommuner 

det er naturlig å sammenligne med? 

Kvalsund kommunes høye driftsutgifter til skolesektoren sett i forhold til landsgjennomsnittet 

skyldes først og fremst merkostnadene ved en liten befolkning og spredt skolestruktur. At 

Kvalsund også har høyere driftsutgifter enn andre kommuner i en lignende situasjon har ingen 

enkel forklaring, men skyldes et relativt høyt forbruk på flere områder. Av størst betydning er 

imidlertid at kommunen har mange og velutdannede lærere i tillegg til mange årsverk satt av 

til administrative og pedagogiske lederoppgaver i forhold til kommunene vi har sammenlignet 

med. 

 

Har kommunen et forsvarlig system for å sikre at opplæringslovens krav blir oppfylt? 

Vår hovedkonklusjon er at Kvalsund kommune har et forsvarlig system i henhold til 

opplæringsloven § 13-10, men med enkelte hull som bør tettes. Dette gjelder først og fremst 

beskrivelse av rutiner for å rette opp og forbedre forhold som er oppdaget og beskrivelse av 

rutiner for oppfølging av kritiske områder. Dessuten er deler av kommunens forsvarlige 

system i for liten grad skriftliggjort. En skriftliggjøring av det forsvarlige systemet er av stor 

betydning for å holde systemet ved like i forbindelse med fremtidige utskiftninger i staben og 

bidrar til å gjøre systemet mer tilgjengelig for lærere og skoleledere. Med tanke på 

oversiktlighet og tilgjengelighet kan det også være en fordel om kommunens forsvarlige 

system i større grad samles i ett dokument, men dette er ikke et krav fra statlig hold. 

 

I hvilken grad leverer Kvalsund kommune kvalitet i grunnskoleopplæringen? 

Alle de undersøkte skolenes rutiner for kartlegging fremstår som tilfredsstillende og 

kartleggingsrutinene er i all hovedsak sammenfallende, ettersom de fleste 

kartleggingsprøvene som anvendes er fastsatt av utdanningsdirektoratet og kommunen. I og 

med at rektorene selv har deltatt i fastleggingen av de kommunale kravene må man også anta 

at skolene er fornøyd med kartleggingsregimet som er på plass. 

 

Oppfølgingen av kartleggingsresultater fremstår, i likhet med kartleggingsrutinene, som 

systematisk og ensartet mellom skolene. Både lærere og rektorer ser ut til å ha et bevisst 

forhold til arbeidet med oppfølging og kjenner til de etablerte rutinene. Praksisen med å 

diskutere kartleggingsresultat og videre oppfølging av disse i fellesskap i lærerkollegiet eller 

fastsatte lærerteam bidrar til å sikre likebehandling av elevene og en felles tilnærming til 

elevenes utfordringer. Ansvarsforhold ser også ut til å være tydelige, noe som er en stor fordel 

med tanke på gjennomføring av tiltak eller mindre justeringer av undervisningen. 
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Nødvendigheten av å undervise flere trinn sammen ved de minste skolene kompliserer 

undersøkelsen av lærertetthet på småtrinnet, men så vidt vi kan avdekke har de tre skolene 

særlig høy lærertetthet på 1.-4. trinn. Små forhold og kommunalt fastsatte rutiner gjør også at 

det virker som om overgangene går relativt smertefritt i Kvalsund kommune. Det er imidlertid 

en svakhet at Kvalsund skole ikke har leseveileder. 

 

Kompetansesituasjonen ved skolene i Kvalsund kommune var i skoleåret 2010/2011 svært 

god, selv om mangelen på kompetanse innen spesialpedagogikk, særlig tatt i betraktning at 

kommunen ikke har egen PP-tjeneste er uheldig. Økningen i andelen undervisningstimer gitt 

av lærere uten formell kompetanse ved Kvalsund skole i skoleåret i 2011/2012 var et resultat 

av at en uvanlig høy andel av skolens lærere sluttet samtidig. § 10-6 i opplæringsloven tillater 

midlertidig ansettelse av søkere uten formell kompetanse dersom det ikke finnes søkere med 

slik kompetanse, men på lang sikt er dette ikke en ideell løsning. 

 

Lærernes muligheter for kompetanseutvikling er formelt til stede gjennom RSK Vest-

Finnmark, men det fremstår i realiteten ofte som vanskelig for lærerne å utnytte mulighetene 

på grunn av vansker med å skaffe vikarer eller omrokere med de gjenværende lærerne. 

 

0.3  Anbefalinger 
 

1 Kvalsund kommune bør forsøke å utfylle sitt forsvarlige system i henhold til 

opplæringsloven § 13-10 med beskrivelse av rutiner for å rette opp og forbedre forhold 

som er oppdaget og av rutiner for oppfølging av kritiske områder. 

 

2 Kommunen bør i større grad skriftliggjøre sitt forsvarlige system og gjøre dette mer 

oversiktlig for å lette tilgjengeligheten for de skoleansatte. 

 

3 Kvalsund kommune bør sikre at skolene i større grad har kompetanse innen 

spesialpedagogikk. 

 

4 Kommunen bør forsøke å redusere andelen undervisning gitt av lærere uten formell 

lærerkompetanse for de trinn de underviser på ved Kvalsund skole. 

 

5 Kommunen bør bedre de skoleansattes reelle, ikke kun formelle, muligheter for 

kompetanseutvikling. 
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1.1 Prosjektets bakgrunn og formål 

1.1.1 Bakgrunn 

Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2010-2012, vedtatt av 

kommunestyret i Kvalsund den 15.12.2010 (sak 56/10). Det framgår av planen at det skal 

gjøres en forvaltningsrevisjon av Ressursbruk og kvalitet i skolen. 

 

1.1.2 Formål 

Undersøkelsens formål kan sies å være todelt. Utgangspunktet er at Kvalsund kommune 

bruker mer på grunnskolene per elev enn sammenlignbare kommuner, men oppnår dårligere 

resultater på nasjonale prøver og andre målinger. Derfor vil vi først undersøke hvorfor 

Kvalsunds utgifter per elev er større enn i andre kommuner. Her vil vi kartlegge kommunens 

utgifter på skoleområdet og sammenligne dette med andre kommuner for å se om det er noe 

ved Kvalsunds pengebruk som klart skiller seg ut. Samtidig vil vi vurdere hvorvidt Kvalsund 

kommune har spesielle forutsetninger som skiller seg ut fra ellers sammenlignbare kommuner 

og kan bidra til en årsaksforklaring. Deretter vil vi, med utgangspunkt i noen 

forhåndsdefinerte kriterier, vurdere hvorvidt Kvalsund kommune per i dag leverer kvalitet i 

grunnskoleopplæringen. 

 

1.2 Problemstillinger  
Undersøkelsen er gjennomført med utgangspunkt i følgende tre hovedproblemstillinger og 

tilhørende underproblemstillinger: 

 

1. Hvorfor bruker Kvalsund kommune mer ressurser på grunnskoleopplæring enn 

kommuner det er naturlig å sammenligne med? 

o Hvordan bruker Kvalsund kommune pengene i grunnskoleopplæringen? 

o Har Kvalsund kommune spesielle forutsetninger som resulterer i større utgifter 

enn i andre kommuner? 

o Gjennomfører Kvalsund kommune særskilte tiltak som resulterer i høy 

ressursbruk? 

 

2. Har kommunen et forsvarlig system for å sikre at opplæringslovens krav blir 

oppfylt? 

 

3. I hvilken grad leverer Kvalsund kommune kvalitet i grunnskoleopplæringen? 

o Hvilke rutiner har skolene for å kartlegge elevenes kunnskaper og ferdigheter 

(for eksempel bruk av kartleggingsprøver)? 

o Følges kartlegginger opp systematisk, med konsekvenser for undervisningen? 

o Har kommunen/skolene en strategi for tidlig innsats? 

o I hvilken grad er kompetansekravene i opplæringsloven oppfylt? 
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1.3 Revisjonskriterier 
Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte 

forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot 

faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de 

konklusjoner som trekkes.  

 

1.3.1 Kilder til kriterier 

Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder: 

 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) av 17. juli 1998 

 Ot.prp.nr.55 (2003-2004) Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova 

 Ot.prp.nr.55 (2008-2009) Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova 

 Veileder om kravet til skoleeiers “forsvarlige system” i henhold til opplæringsloven § 13-

10; utgitt av KS og Utdanningsdirektoratet 2007 

 Læreplanverket for Kunnskapsløftet – Prinsipper for opplæringen 

 

1.3.2 Utledning av kriterier 

Problemstilling 1 

Denne problemstillingen er først og fremst kartleggende og sammenlignende, hvilket 

medfører at det ikke har noen hensikt å sette opp absolutte kriterier. Vi vil forsøke å 

presentere en oversikt over hvordan kommunen bruker midler innen skoleområdet og 

sammenligne dette med andre kommuner for å kunne oppklare hva som gjør kommunens 

totale forbruk på skoler så høyt. 
 

Problemstilling 2 

Kommunen, som skoleeier, har ansvar for at kravene i opplæringsloven og forskriftene til 

loven blir oppfylte. Dette framkommer av Opplæringsloven § 13-10: 

 
 

§ 13-10. Ansvarsomfang  

       Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 har 

ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å 

stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast.  

       Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit 

forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir 

oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal 

ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale 

kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-1 fjerde ledd. 

Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i 

grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall 

og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, 

fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.  
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Dette innebærer, som paragrafens andre ledd spesifiserer, at kommunen for det første skal ha 

et forsvarlig system for vurdering av om kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven 

blir oppfylte. For det andre skal kommunen ha et forsvarlig system for å følge opp resultatene 

fra disse vurderingene og nasjonale kvalitetsvurderinger som gjennomføres av departementet. 

 

Ot.prp.nr.55 (2003-2004) presiserer at kommunene står fritt til å utforme egne systemer, 

tilpasset lokale forhold. Det eneste eksplisitte kravet er at systemet for vurdering og 

resultatoppfølging skal være forsvarlig. Proposisjonen definerer et forsvarlig system som “eit 

system som er eigna til å avdekkje eventuelle forhold som er i strid med lov og forskrift, og 

som sikrar at det blir sett i verk adekvate tiltak der det er nødvendig”1. Det påpekes videre at 

en forutsetning for et forsvarlig system er at det foretas jevnlig resultatoppfølging og 

vurdering av om lovverket blir fulgt. 

 

Revisjonen har valgt å ta utgangspunkt i Veileder om Kravet til skoleeiers “forsvarlige 

system” i henhold til opplæringsloven § 13-10, utgitt av KS og Utdanningsdirektoratet, for å 

konkretisere forståelsen av hva et forsvarlig system innebærer. Imidlertid må det påpekes at 

dette dokumentet formelt kun gir anbefalinger, ettersom opplæringsloven med forarbeider 

som nevnt stiller kommunen relativt fritt til å utforme egne systemer. Vi mener likevel det er 

rimelig å hevde at veilederen presenterer det som anses som “beste praksis” på området og 

derfor gir et godt utgangspunkt for å sette opp revisjonskriterier. 
 

Problemstilling 3 

Kvalitet i skolen er svært vanskelig å definere. Realiteten er at det finnes mange oppfatninger 

om hva som utgjør kvalitet, men ingen autoritativ definisjon. Oppgaven med å fremskaffe et 

entydig svar på hva kvalitet i skolen betyr kompliseres ikke minst av at skolen utgjør en så 

stor del av barn og unges liv at det lett kan pekes på svært mange forskjellige områder hvor 

skolen forventes å levere kvalitet. Når kvalitet i skolen skal undersøkes er man derfor nødt til 

å gjøre et utvalg. I denne undersøkelsen vil vi fokusere på tilpasset opplæring og tidlig 

innsats, ettersom satsning på disse områdene er en prioritet i skoleverket nasjonalt og blir 

trukket fram av nasjonale myndigheter som avgjørende for å bedre elevenes faglige utbytte av 

skolegangen. I tillegg vil vi se på kommunens overholdelse av kompetansekravene i 

opplæringsloven, ettersom det er bred enighet om at faglig og pedagogisk kompetente lærere 

er en viktig forutsetning for læring. Dette medfører med andre ord at fokus i undersøkelsen 

først og fremst er på faglig læringsutbytte. 

 

Det nødvendige utgangspunktet for enhver diskusjon om tilpasset opplæring og tidlig innsats i 

norsk skole er opplæringsloven § 1-3. Denne fastsetter kravene om tilpasset opplæring og 

tidlig innsats: 

 

                                                 
1
 Ot.prp.nr.55 (2003-2004) Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova 

§ 1-3. Tilpassa opplæring og tidleg innsats 

       Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, 

lærlingen og lærekandidaten.  

       På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk 

eller samisk og matematikk mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er 

særleg retta mot elevar med svak dugleik i lesing og rekning.  
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Først og fremst medfører § 1-3 et generelt krav om at opplæringa skal tilpasses den enkelte 

elev. Det er verd å påpeke at loven ikke på noen måte innskrenker dette til å gjelde bestemte 

grupper, men slår fast at opplæringen skal tilpasses den enkelte. Når det gjelder det konkrete 

innholdet i tilpasset opplæring presiserer Ot.prp.nr.55 (2008-2009) at “ved all tilpassa 

opplæring vil det vere skoleeigaren som skal vurdere og vedta det nærmare innhaldet, ut frå 

det behovet som ligg føre”.2  

 

Videre fastslår loven at kommunen har plikt til å sørge for at tilpasset opplæring i 

norsk/samisk og matematikk på 1.-4. trinn blant annet innebærer særlig høy lærertetthet og er 

særlig rettet mot elever med lave ferdigheter i lesing og regning. Det understrekes i 

Ot.prp.nr.55 (2008-2009) at særlig høy lærertetthet ikke nødvendigvis er tilstrekkelig for å 

oppfylle kravet om tilpasset opplæring på 1.-4. trinn, men at det er et minimumskrav. Det er 

denne særlige satsingen på lese- og regneferdigheter på 1.-4. trinn som i lovverket omtales 

som tidlig innsats. 

 

Selv om det altså er skoleeieren (i dette tilfellet kommunen) som skal vurdere og vedta det 

nærmere innholdet i tilpasset opplæring generelt, og dermed også i den tidlige innsatsen 

spesielt, påpekes det i Ot.prp.nr.55 (2008-2009) visse forutsetninger for at det overhodet skal 

være mulig å oppfylle plikten til tilpasset opplæring og tidlig innsats. Sentralt her er 

nødvendigheten av å kjenne til elevenes faktiske ferdigheter og kunnskapsnivå. Det er umulig 

å iverksette målrettede tiltak uten at kunnskaper og ferdigheter kartlegges. Kartleggings-

verktøy, eksempelvis elevvurdering og kartleggingsprøver, trekkes fram som viktige 

hjelpemidler i denne sammenheng. Anvendelse av kartleggingsverktøy i skolene vil derfor 

være et hovedfokus i våre undersøkelser. 

 

Hva angår opplæringslovens kompetansekrav er det særlig to paragrafer som er av betydning 

for vår undersøkelse. Disse er derfor gjengitt under: 

 

 
 

                                                 
2
 Ot.prp.nr.55 (2008-2009) Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova 

§ 10-1. Kompetansekrav for undervisningspersonell  

       Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling i grunnskolen og i den 

vidaregåande skolen, skal ha relevant fagleg og pedagogisk kompetanse. 

Departementet gir nærmare forskrifter om krav til utdanning og praksis for den som 

skal tilsetjast i undervisningsstillingar på ulike årssteg og i ulike skoleslag.  

 

§ 10-8. Kompetanseutvikling  

       Skoleeigaren har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. 

Skoleeigaren skal ha eit system som gir undervisningspersonale, skoleleiarar og 

personale med særoppgåver i skoleverket høve til nødvendig kompetanseutvikling, 

med sikte på å fornye og utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde 

seg orienterte om og vere på høgd med utviklinga i skolen og samfunnet.  
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Dette medfører at kommunen, som skoleeier, må sørge for at fast ansatte lærere i kommunens 

skoler har relevant faglig og pedagogisk kompetanse. Dessuten må kommunen gi både lærere 

og rektorer mulighet til å utvikle sin kompetanse, slik at denne ikke blir utdatert. De konkrete 

kompetansekravene for undervisningspersonell utdypes i forskrift til opplæringslova kapittel 

14.
3
 

 

1.4 Metode 

1.4.1 Datainnsamling 

Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn data som 

kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. I denne undersøkelsen har de viktigste 

framgangsmåtene vært dokumentanalyse, statistisk analyse av tallmateriale fra SSB KOSTRA 

og Grunnskolenes Informasjonssystem (GSI) og intervjuer. 

 

Som et ledd i vår datainnsamling har vi intervjuet kommunens oppvekstleder, rektorene ved 

alle kommunens 3 skoler og 5 lærere fordelt på skolene. De viktigste kommunale 

dokumentene for analysen har vært Virksomhetsplan oppvekst og kultur 2011-2014 og 

kommunens delegasjonsreglement med supplement. 

 

1.4.2 Avgrensing 

Datainnsamlingen ble gjennomført våren 2011 og er derfor i hovedsak fokusert på tilstanden i 

skoleåret 2010/2011. I den grad det har vært av betydning og/eller har blitt trukket fram av 

informantene, har vi også inkludert funn som omhandler tidligere år, men i all hovedsak bør 

rapporten anses som et øyeblikksbilde som beskriver situasjonen i skolesektoren i 2011. 

 

1.4.3 Dataenes gyldighet og pålitelighet  

Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de 

data som er samlet inn. Vi mener at data i denne undersøkelsen er egnet til å svare på 

problemstillingene, ved at vi har relevant og tilstrekkelig informasjon. Det er likevel viktig å 

være oppmerksom på at de opplysninger som fremkommer i rapporten nødvendigvis er et 

utvalg av fakta. For eksempel har vi kun intervjuet et utvalg av lærerne i kommunen. 

 

Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. Dette er 

ivaretatt gjennom intern kvalitetssikring og ved verifisering av opplysninger framkommet 

gjennom intervju. 

 

 

  

                                                 
3
 Se vedlegg 2 
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2.1 Organisering av skolesektoren 
Oppvekst- og kulturleder har det pedagogiske og administrative lederansvaret for skoleverket 

og barnehagene på kommunenivå. I tillegg har kommunen en pedagogisk konsulent. 

 

Kvalsund kommune har to oppvekstsentre, Kokelv og Neverfjord, og en skole, Kvalsund 

(disse vil kollektivt omtales som skoler i denne rapporten). I henhold til tall fra Grunnskolens 

Informasjonssystem (GSI) hadde kommunen i skoleåret 2010/2011 103 elever, fordelt som 

følger: 

 

Kvalsund skole:      66 elever på 1.-10. trinn 

Kokelv oppvekstsenter:   22 elever på 1.-10. trinn 

Neverfjord oppvekstsenter: 15 elever på 1.-7. trinn 

 

2.2 Begrepsavklaring 

2.2.1 Tilpasset opplæring 

Begrepet tilpasset opplæring har eksistert i det norske skolelovverket lenge. Imidlertid er det 

særlig i løpet av det siste tiåret at tilpasset opplæring har blitt gjort til en prioritet fra 

myndighetenes side, samtidig som man har forsøkt å fylle begrepet med reelt innhold for å 

komme bort fra en tidligere oppfatning om at det dreide seg om et vagt mål med liten 

betydning for skolehverdagen. Et viktig skritt i fremhevingen og tydeliggjøringen av tilpasset 

opplæring kom med endringen av opplæringsloven som trådte i kraft 1. august 2008. Som 

følge av denne lovendringen er tilpasset opplæring ikke lenger en del av formålsparagrafen, 

men regulert i egen paragraf. Dette ble gjort for å tydeliggjøre at tilpasset opplæring ikke er et 

mål, men et virkemiddel for læring.
4
 

 

En kort oppsummering av myndighetenes forståelse av tilpasset opplæring finnes i Prinsipper 

for opplæring for Læreplanverket for Kunnskapsløftet
5
: “Fellesskolen skal bygge på og 

ivareta mangfoldet i elevens bakgrunn og forutsetninger. Samtidig skal skolen ta hensyn til 

elevenes ulike forutsetninger og progresjon, slik at alle kan oppleve gleden ved å mestre og å 

nå sine mål. Behov for individuell tilpasning bør så langt som råd er løses innenfor rammen 

av opplæring i vanlig klasse.”
6
 

 

Som tidligere nevnt har skoleeier stor frihet til å avgjøre hvordan man best kan oppnå det 

ovennevnte, men et par sentrale poeng kan likevel trekkes ut. For det første er det snakk om 

en individuell tilpasning av undervisningen til den enkelte elevs forutsetninger og progresjon. 

For det andre er tilpasset opplæring en del av den ordinære undervisningen, altså en integrert 

del av skolens vanlige undervisningsoppgaver, ikke spesialtiltak. Dette medfører at man må 

skille klart mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning.
7
 Spesialundervisning skjer 

som resultat av individuelle vedtak for elever som ikke kan få akseptabelt utbytte av ordinær 

                                                 
4
 St.meld. nr. 16 (2006-2007), kap. 6.3.4. 

5
 Prinsipper for opplæring sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrifter til loven, 

herunder læreplanverket for opplæring. 
6
 Læreplanverket for Kunnskapsløftet – Prinsipper for opplæringen 

7
 Samtidig er det vanlig å forstå spesialundervisning som en del av tilpasningen av opplæringen 
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undervisning. Dette er regulert i et eget kapittel
8
 av opplæringsloven og er juridisk klart 

differensiert fra tilpasset opplæring ettersom det dreier seg om en individuell rettighet for 

elever med spesielle behov, med alt det innebærer. 
 

2.2.2 Tidlig innsats 

Opplæringslovens definisjon av tidlig innsats er som tidligere nevnt at tilpasset opplæring i 

norsk/samisk og matematikk på 1.-4. trinn blant annet innebærer særlig høy lærertetthet og er 

særlig rettet mot elever med lave ferdigheter i lesing og regning. Imidlertid er det viktig å 

være klar over at tidlig innsats kan forstås langt videre. Dette fremkommer også av 

forarbeidene til loven. 

 

Noe forenklet består den vide forståelsen av tidlig innsats av følgende to elementer: 

 

1. Innsats så tidlig i barnets liv som mulig 

Dette er den forståelsen som, i en noe innskrenket og konkretisert form, tilsynelatende 

også ligger til grunn for lovens nåværende innhold. Her er tankegangen at man bør 

forsøke å oppdage og utbedre eventuelle problemer eller vansker på et tidlig tidspunkt 

i barnets liv, for slik å forhindre en negativ utvikling som vil gjøre problemene nesten 

umulige å løse på et senere tidspunkt. Dette er basert på forskning som viser at jo 

tidligere i barnets liv man griper inn, jo mindre innsats kreves for å snu en negativ 

utvikling. 

2. Innsats så raskt som mulig etter at et problem oppdages 

Her dreier det seg om at innsatsen må settes inn med en gang problemer oppdages, 

heller enn å avvente for å se om eleven “vokser det av seg”, en såkalt “vente og se”-

strategi. Selv om dette elementet er lite synlig i opplæringsloven fremkommer det, for 

eksempel gjennom st.meld. nr. 16 (2006-2007), at myndighetene oppfatter også denne 

forståelsen som relevant og ønsker å motarbeide bruken av “vente og se”-strategien i 

den norske skolen. 
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3.1 Data 

Vår sammenligning av Kvalsund kommunes ressursbruk på skolesektoren vil ta utgangspunkt 

i tall fra SSB KOSTRA. Alt tallmateriale i dette kapittelet er hentet fra KOSTRA, med mindre 

noe annet er spesifisert. SSB har delt alle Norges kommuner inn i kommunegrupper med 

utgangspunkt i folketall og økonomiske betingelser, hvor kommunene innen hver gruppe i 

teorien anses som sammenlignbare. Kvalsund kommune er plassert i kommunegruppe 6 

(K06), beskrevet som: “Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie 

disponible inntekter”. Dette er imidlertid en svært stor kommunegruppe (55 kommuner) og 

det er til dels store forskjeller internt i gruppen. Selv om vi i noen grad vil referere til 

kommunegruppen fra KOSTRA, har vi også plukket ut 6 kommuner innen gruppen som vi 

anser å være mer reelt sammenlignbare utfra geografisk beliggenhet, innbyggertall og 

aldersstruktur. Nærmere bestemt er alle kommunene i vår utvalg kommuner i Finnmark og 

Troms, har et innbyggertall rundt 1000 (mellom 972 og 1294) og en andel innbyggere 0-17 år 

mellom 17,5 % og 20 %, som er noe under landsgjennomsnittet. Disse likhetene illustreres av 

tabellen under. 

 
Tabell 1: Sammenligningsgruppe9 

Kommune Innbyggertall Andel 0-17 år Andel 80+ 

Dyrøy 1205 19,7 8,1 

Gamvik 991 17,5 4,2 

Gratangen 1115 19,3 7,7 

Hasvik 972 18,5 5,3 

Kvalsund 998 17,9 5,1 

Kvænangen 1294 19,7 5,1 

Loppa 1078 19,4 6,8 

 

 

I det følgende vil vi presentere en del tallmateriale, i form av tabeller og grafer, som gjør det 

mulig å sammenligne en rekke relevante indikatorer innen den utvalgte 

sammenligningsgruppa. 

 
  

                                                 
9
 Foruten tall fra KOSTRA baserer tabellen seg også på annet tallmateriale fra SSB 
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Figur 1: Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor per elev 

 
 

Ifølge KOSTRAs faglige veiledning omfatter korrigerte brutto driftsutgifter “driftsutgiftene 

ved kommunens egen tjenesteproduksjon pluss MVA-utgift og avskrivninger, minus 

dobbeltføringer i de kommunale regnskaper som skyldes viderefordeling av 

utgifter/internkjøp mv.”. SSB anbefaler bruk av korrigerte brutto driftsutgifter pr. kommunal 

bruker som indikator på kommunenes enhetskostnader for den aktuelle tjenesten. Med andre 

ord viser denne oversikten hvor mye kommunene bruker på en elev i løpet av ett år, inkludert 

utgifter til skolelokaler, skoleskyss og SFO. 

 

Med unntak av Dyrøy bruker alle kommunene mer enn gjennomsnittet i kommunegruppa fra 

KOSTRA på å få en elev gjennom et skoleår. Kvalsund er imidlertid den kommunen i 

sammenligningsgruppa som bruker klart mest penger per elev. 
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Figur 2: Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole per elev 

 
 

Figur 2 viser korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole per elev når utgifter til skolelokaler, 

skoleskyss og SFO er trukket fra. Tallene viser, noe forenklet, hvor mye av utgiftene fra figur 

1 som brukes på den faktiske undervisningen. Imidlertid har Kvalsund kommune 

tilsynelatende feilrapportert sine driftsutgifter til grunnskole per elev i KOSTRA, ved å 

inkludere utgifter til skoleskyss. Disse skal inkluderes i driftsutgifter til grunnskolesektor, 

men ikke i driftsutgifter til grunnskole. Gjennom kontroll mot kommunens regnskap har vi 

kunnet beregne driftsutgifter til grunnskole per elev slik de ville fremstå dersom dette hadde 

vært korrekt registrert i KOSTRA. Dette er vist som en noe lavere rød søyle ved siden av den 

blå søylen som viser summen som fremkommer av KOSTRA. Denne nedjusterte summen vil 

også anvendes i de påfølgende beregninger. Vi nevner samtidig at Gratangen kommune ser ut 

til å ha gjort en tilsvarende feilregistrering, men vi har dessverre ikke hatt mulighet til å 

beregne den korrekte summen i Gratangens tilfelle. Imidlertid har Gratangen kommune en lav 

andel elever som får skoleskyss (10,6 %), slik at dette sannsynligvis ikke utgjør en stor 

feilkilde. 

 

Det fremkommer av figuren at Kvalsund kommunes relative plassering er uendret i forhold til 

oversikten over driftsutgifter til grunnskolesektoren i sin helhet. Dette indikerer at kommunen 

i alle fall ikke bruker en unormalt lav andel av utgiftene til grunnskolesektoren på 

undervisning, noe som illustreres tydeligere av tabellen under: 
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Tabell 2: Andel av korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor per elev som går til undervisning 

Kommune Andel av driftsutgifter til undervisning i % 

Loppa 68,87 

Hasvik 69,45 

Dyrøy 72,58 

Gratangen 73,41 

Kvalsund 74,49 

Kvænangen 76,58 

Gamvik 77,18 

K06 75,75 

 

Tabellen viser at Kvalsund kommune bruker en noe lavere andel av sine utgifter til 

grunnskolesektoren på undervisningen enn gjennomsnittet i kommunegruppe 6, men en 

høyere andel enn alle kommunene i sammenligningsgruppa, med unntak av Gamvik og 

Kvænangen. 

 
 

Tabell 3: Andel av korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor per elev som går til lønninger 

Kommune Lønnsutgifter til grunnskole, 
skolelokaler og skyss per elev 

Andel av driftsutgifter til lønn 
i % 

Kvalsund 133920 73,04 

Loppa 111691 74,49 

Hasvik 128181 74,75 

Gratangen 105617 75,13 

Dyrøy 90114 75,71 

Kvænangen 129024 78,12 

Gamvik 127461 81,26 

K06 101659 75,84 

 

Tabell 3 viser at Kvalsund bruker en mindre andel av sine driftsutgifter til grunnskolesektor 

på lønninger enn noen av de andre kommunene i sammenligningsgruppa. Samtidig har 

kommunen større absolutte lønnsutgifter per elev, ettersom de totale driftsutgiftene til 

grunnskolesektoren er såpass mye høyere i Kvalsund kommune. 
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Tabell 4: Elever per årsverk i skolene10 

Kommune Elever per lærerårsverk Elever per årsverk i skolene 

Gamvik 4,94 4,55 

Kvalsund 5,72 4,83 

Hasvik 5,67 5,13 

Kvænangen 6,29 5,76 

Loppa 6,50 5,79 

Gratangen 7,90 7,02 

Dyrøy 8,55 7,76 

 

Tabell 4 viser “tettheten” av ansatte i skolene. Den venstre kolonnen viser det totale antallet 

elever delt på årsverk i lærerstillinger, mens den høyre kolonnen viser det totale antallet elever 

delt på årsverk i administrative stillinger og undervisningsstillinger i skolen (men altså ikke 

andre stillinger i sektoren). Ettersom utgangspunktet er stillingsprosenter omregnet til hele 

årsverk, vil antallet elever per ansatte i skolene være noe lavere. Ikke overraskende er det nært 

sammenfall mellom tettheten av ansatte i skolene og lønnsutgiftene i tabell 3. Årsaken til at 

sammenfallet ikke er enda større er sannsynligvis at lønnsutgiftene i tabell 3 også inkluderer 

en del årsverk som ikke er tatt med i beregningen i tabell 4, ettersom den omfatter 

lønnsutgifter til hele skolesektoren. Kommuner som bruker en høy andel av driftsutgifter til 

sektoren på lønninger, men samtidig har et høyt antall elever per årsverk i skolene, kan med 

andre ord antas å ha mange ansatte i sektoren som ikke jobber med undervisning eller 

skoleadministrasjon. 

 
 

Tabell 5: Driftsutgifter til skolelokaler per elev. Absolutte tall og andel av totale driftsutgifter til skolesektor 

Kommune Korrigerte brutto drifts-

utgifter til skolelokaler per 

elev 

Andel i % av totale 

driftsutgifter til skolesektor 

Kvænangen 30232 18,30 

Dyrøy 22291 18,73 

Kvalsund 35750 19,50 

Gamvik 31821 20,29 

Gratangen 32167 22,88 

Loppa 37542 25,04 

Hasvik 46739 27,26 

K06 24619 18,37 

 

Tabell 5 viser at Kvalsund kommune har lavere driftsutgifter til skolelokaler per elev enn 

Hasvik og Loppa, men høyere enn alle de andre kommunene i sammenligningsgruppa. 

Imidlertid utgjør dette en klart mindre andel av de totale driftsutgiftene til skolesektor for 

Kvalsund enn for de to kommunene med høyere utgifter i absolutte tall. 

 

 

  

                                                 
10

 Tall hentet fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 
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Figur 3: Gjennomsnittlig skolestørrelse og korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor per elev 

 
 

Figur 3 illustrerer forholdet mellom gjennomsnittlig skolestørrelse i kommunen og korrigerte 

brutto driftsutgifter til grunnskolesektor per elev. Kvænangen og Loppa skiller seg ut med 

henholdsvis høye og lave driftsutgifter, men grafen tyder ellers på en sammenheng mellom 

små skoler og høye driftsutgifter. Denne antagelsen gjør for øvrig også staten i sin fordeling 

av midler til private skoler, hvor det brukes en høy sats til og med 46. elev, mens det gis langt 

mindre tilskudd per elev fra og med den 47. 

 

3.2 Vurderinger 
Kvalsund har utvilsomt høye driftsutgifter per elev til skolesektoren. Dette er i seg selv ikke 

bemerkelsesverdig, ettersom små skoler og spredt skolestruktur nødvendigvis medfører noe 

høyere kostnader, hvilket illustreres tydelig av figur 3.  Nordnorske kommuner ligger også 

over landsgjennomsnittet i ressursbruk per elev, noe som selvsagt i stor grad henger sammen 

med befolkningsmønster. Det fremkommer av SSB KOSTRA at 90 % av landets kommuner 

bruker under 139 170 kroner per elev på grunnskolesektor, noe som medfører at alle 

kommunene i vår sammenligningsgruppe, med unntak av Dyrøy, er blant de 10 % av 

kommuner som har høyest driftsutgifter per elev. 

 

Imidlertid står det klart at Kvalsund kommunes driftsutgifter per elev er høye også 

sammenlignet med andre kommuner med lignende demografisk og geografisk situasjon. Det 

er vanskelig, med utgangspunkt i det tilgjengelige tallmaterialet, å utpeke noen enkel årsak til 

dette. Fordelingen av midlene på forskjellige utgiftsposter i Kvalsund kommune ser ut til å 

være relativt “gjennomsnittlig”, det er med andre ord ingen utgiftsposter som skiller seg klart 

ut, i motsetning til for eksempel Hasvik, hvor skolelokaler utgjør en svært stor andel av 
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utgiftene, eller Gamvik, hvor lønninger utgjør over 80 % av driftsutgiftene.
11

 Kvalsund 

kommunes høye driftsutgifter er ikke et resultat av at man bruker mye mer enn de andre 

kommunene på utvalgte poster, men at man bruker noe mer på alt. Dersom man 

sammenholder figur 1 og 2 med tabell 2 er det tydelig at Kvalsund kommunes høyere 

driftsutgifter først og fremst er et resultat av reelt høyere pengebruk på selve undervisningen, 

ikke “sekundære” funksjoner, som vedlikehold og drift av bygningsmasse, SFO eller 

skoleskyss. Tabell 4 viser også at skolene har relativt sett flere ansatte (dvs. lærere og 

skoleledere) i forhold til antallet elever enn noen annen kommune i sammenligningsgruppa, 

med unntak av Gamvik. Dette er både et resultat av at kommunen har mange lærere og at 

Kvalsund skiller seg ut med flere årsverk satt av til administrative og pedagogiske 

lederoppgaver enn noen av de andre kommunene i sammenligningsgruppa. 

 

Et ytterligere poeng er at Kvalsund kommune i skoleåret 2010/2011 skilte seg ut med en 

velutdannet lærerstab, også i forhold til landsgjennomsnittet, hvilket må antas å medføre 

høyere lønnsutgifter per lærer enn i de andre kommunene i sammenligningsgruppa og slik 

langt på vei forklarer kommunens høye driftsutgifter til undervisning. Lærernes utdanning vil 

for øvrig diskuteres nærmere i kapittelet om kvalitet i skolen. 

 

3.3 Konklusjon 
Kvalsund kommunes høye driftsutgifter til skolesektoren sett i forhold til landsgjennomsnittet 

skyldes først og fremst merkostnadene ved en liten befolkning og spredt skolestruktur. At 

Kvalsund også har høyere driftsutgifter enn andre kommuner i en lignende situasjon har ingen 

enkel forklaring, men skyldes et relativt høyt forbruk på flere områder. Av størst betydning er 

imidlertid at kommunen har mange og velutdannede lærere i tillegg til mange årsverk satt av 

til administrative og pedagogiske lederoppgaver i forhold til kommunene vi har sammenlignet 

med. 

                                                 
11

 Det er viktig å være oppmerksom på at både “driftsutgifter til skolelokaler” og “andel av driftsutgifter til 

lønninger” også inkluderer lønninger til drift av lokalene, slik at disse kategoriene ikke uten videre kan legges 

sammen for utregning av totale utgifter. 
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4.1 Utdypning av revisjonskriterier 
Som angitt i kapittel 1.3.2 har vi valgt å ta utgangspunkt i Veileder om Kravet til skoleeiers 

“forsvarlige system” i henhold til opplæringsloven § 13-10 for å konkretisere forståelsen av 

begrepet forsvarlig system i forbindelse med kommunens ansvar for å sikre at 

opplæringslovens krav etterfølges. Veilederen setter opp følgende liste over elementer som 

bør inngå i et forsvarlig system:
12

 

 

 
 

 

Vi har brukt punktene over som en sjekkliste i vår gjennomgang av kommunens system. Dette 

medfører ikke at kommunens system umiddelbart vil avskrives som uforsvarlig dersom ett av 

elementene mangler, men dersom svært få av de angitte elementene er tilstede er det helt klart 

et faresignal. Et viktig poeng, som nevnes i veilederen, men ikke står på listen over, er at 

systemet skal kunne dokumenteres skriftlig. Bakgrunnen for dette er at kommunen må kunne 

vise at det reelt dreier seg om et etablert system som fortsatt vil kunne brukes selv om det 

finner sted utskiftninger i kommunens stab. Dersom kommunen har en effektiv kontroll av 

skolenes etterlevelse av lovkravene, men denne er fullstendig avhengig av de nåværende 

ansattes kompetanse og erfaring, kvalifiserer dette ikke som et forsvarlig system. 

 

 

                                                 
12

 Veileder om Kravet til skoleeiers “forsvarlige system” i henhold til opplæringsloven § 13-10, utgitt av KS og 

Utdanningsdirektoratet 

 

Oversikt over lover, forskrifter og relevante styringsdokumenter i forhold til 

regelverkets gjennomføring. 

Beskrivelse av hovedoppgaver, organisering og myndighetsfordeling knyttet til 

opplæringsvirksomheten (eks: delegasjonsreglement). Ansvarslinjene og 

myndighetsfordelingen mellom de ulike ansvarsnivåene må være klargjort. 

Rutiner for å sikre kompetanse til å vurdere regelverket og til å ivareta oppgaver 

de er gitt i systemet som ledd i skoleeiers oppfyllelse av regelverket. 

Rutiner for å sikre informasjonsflyt for rapporteringer og tilbakemeldinger. 

Beskrivelse av rutiner eller andre tiltak som er egnet for å bekrefte god tilstand 

og/eller avdekke og forebygge manglende overholdelse av gjeldende lover og 

forskrifter. 

Beskrivelse av rutiner for å rette opp og forbedre forhold som er oppdaget, samt 

rutiner for oppfølging av ulike kvalitetsvurderinger. 

Beskrivelse av rutiner for oppfølging av kritiske områder i 

opplæringsvirksomheten. 

Beskrivelse av ledelsesansvar for gjennomgang, oppdatering og bruk av systemet 
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4.2 Data 

4.2.1 Oversikt over lover, forskrifter og relevante styringsdokumenter 

Virksomhetsplan oppvekst og kultur 2011-2014 lister opp lovverk og nasjonale og 

kommunale styringsdokumenter, men går ikke i detalj om innholdet. Pedagogisk konsulent 

sier dette i større grad kommer frem i nye maler fra Regionalt samarbeidskontor Vest-

Finnmark (RSK). 

 

4.2.2 Beskrivelse av hovedoppgaver, organisering og myndighetsfordeling 

Kommunen har et delegasjonsreglement som beskriver myndighetsfordelingen mellom de 

ulike nivåene, samt et supplement til delegasjonsreglementet, som gir avklaringer til dette. 

«Virksomhetsplan oppvekst og kultur 2011-2014» kapittel 6 gir en kortfattet oversikt over 

skolene i Kvalsund kommune og legger frem noen visjoner og målsetninger for planperioden. 

 

Oppvekst- og kulturleder og pedagogisk konsulent trekker også frem RSK Vest-Finnmarks 

“Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark 2011-2014” som 

gjennomgår nasjonale føringer og sentrale satsingsområder og fremlegger visjoner og tiltak 

for å nå disse. 

 

4.2.3 Rutiner for å sikre kompetanse til å vurdere regelverket 

Oppvekstsektoren har per i dag kun to fast ansatte, oppvekst- og kulturlederen og en 

pedagogisk konsulent. Nåværende oppvekst- og kulturleder har selv skolefaglig bakgrunn, 

noe den pedagogiske konsulenten trekker fram som en stor fordel for sektoren.  

 

Kommunen har ingen egen pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjeneste) og derfor heller 

ingen rutiner for anvendelse av dennes kompetanse, men var i vår undersøkelsesperiode i ferd 

med å forhandle frem en avtale med en ekstern part for å sikre leveranse av tjenestene.  

 

4.2.4 Rutiner for å sikre informasjonsflyt 

Skolene rapporterer årlig til kommunenivået gjennom årsmeldingen, i form av en mal som 

fylles ut av rektor. Dette skjemaet inneholder de mest sentrale opplysninger og vurderinger 

om skolens virksomhet i løpet av et år. 

 

Oppvekst- og kulturleder og de enkelte rektorene skal en gang i året ha en kvalitetssamtale 

med utgangspunkt i skolens rapport. Rektorene opplyser imidlertid at denne samtalen ikke ble 

gjennomført i 2010, noe de antar skyldes utskiftninger i kommunen. Samtidig påpeker en av 

rektorene at dette var et stort savn, ettersom kvalitetssamtalen fungerer som en kontroll for en 

selv og gir konkret og direkte tilbakemelding. 

 

Pedagogisk konsulent sier det avholdes 4 til 6 rektormøter, kalt skoleutviklingsmøter, i løpet 

av året, hvor administrasjonen møter rektorene. Formålet med disse møtene er å ta opp 

statlige krav og retningslinjer, drøfte nye tema og utarbeide maler og strategier. 

 

Rektorene og oppvekst- og kulturleder nevner at rektorene også har egne møter hvor 

oppvekst- og kulturleder har mulighet til å møte. 
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Kommunen har utarbeidet et årshjul som gir oversikt over frister for innrapporteringer fra 

skolene til sektoren og pedagogisk konsulent sier sektoren utarbeider en oversikt over 

planlagte møter for året. 

 

4.2.5 Beskrivelse av rutiner eller andre tiltak som er egnet for å bekrefte god 
tilstand 

Rutiner for å bekrefte god tilstand henger nært sammen med ovennevnte rutiner for å sikre 

informasjonsflyt, i den forstand at når kommunikasjonen mellom skolene og sektoren er god 

og hyppig vil det vanligvis føre til at eventuelle problemer også kommer frem i lyset. 

Rapportering og kvalitetssamtaler er redskaper for å sette kommunen i stand til å bekrefte god 

tilstand i skolene og mer generelt gi sektoren en oversikt over hva som skjer i skolene.  

 

4.2.6 Beskrivelse av rutiner for å rette opp og forbedre forhold som er oppdaget 

Kommunen har ikke nedskrevne rutiner for å rette opp og forbedre forhold som er oppdaget. 

Rektorene uttrykker også at de får få direkte retningslinjer fra sektoren, noe de imidlertid 

antar først og fremst skyldes personalutskiftninger i sektoren den siste tiden. 

 

4.2.7 Beskrivelse av rutiner for oppfølging av kritiske områder 

Kommunen har ikke gjennomført en risikovurdering for sektoren i Kvalsund kommune. 

Imidlertid legger RSK Vest-Finnmarks “Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i 

Vest-Finnmark 2011-2014” frem en risikovurdering for regionen som sådan og trekker frem 

prioriteringer og satsninger for å imøtekomme disse og forebygge en uheldig utvikling. 

 

4.2.8 Beskrivelse av ledelsesansvar for gjennomgang, oppdatering og bruk av 
systemet 

Ansvaret for gjennomgang, oppdatering og bruk av systemet ligger hos oppvekstlederen. 

 

4.3 Vurderinger  
Kommunene, som skoleeiere, har blitt gitt stor lokal handlefrihet når det gjelder 

organiseringen av grunnskolene, inkludert selve undervisningen. Lovverket stiller imidlertid 

en del krav, som er ment å sikre en nasjonal minimumsstandard. I og med at kommunene har 

ansvar for at lovkravene oppfylles, pålegges de også å utforme et forsvarlig system for 

vurdering av om kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylte, samt et 

forsvarlig system for å følge opp resultatene fra disse vurderingene og nasjonale 

kvalitetsvurderinger som gjennomføres av departementet. Det dreier seg med andre ord om et 

krav om internkontroll. 

 

Våre undersøkelser viser at Kvalsund kommune ikke har utformet ett enkelt dokument som 

presenterer hele kommunens forsvarlige system i henhold til opplæringsloven § 13-10, men 

det er heller ikke nødvendigvis noe mål i seg selv at alle elementene i systemet skal være 

samlet i ett dokument. «Virksomhetsplan oppvekst og kultur 2011-2014» presenterer en liste 

over nasjonale og kommunale styringsdokumenter av betydning for skolene. Dette et 
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tilstrekkelig i henhold til veilederen, men det virker sannsynlig at skolene også kunne ha nytte 

av at eksempelvis sentrale paragrafer i oppvekstloven trekkes frem og at deres konsekvenser 

for kommunen og skolene utdypes. En slik utdypning gjøres imidlertid i noen grad av RSK 

Vest-Finnmarks “Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark 2011-

2014”, som også er å anse som del av kommunens system. 

 

Kommunen har, gjennom sitt delegasjonsreglement og supplementet til dette, en god 

beskrivelse av hovedoppgaver, organisering og myndighetsfordeling på skoleområdet. 

 

Det er ikke helt uproblematisk å omsette punktet i veilederen om “Rutiner for å sikre 

kompetanse til å vurdere regelverket og til å ivareta oppgaver de er gitt i systemet som ledd i 

skoleeiers oppfyllelse av regelverket” til konkrete krav. Veilederen refererer til 

opplæringsloven § 10-8: 

 

“Skoleeigaren har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren 

skal ha eit system som gir undervisningspersonale, skoleleiarar og personale med 

særoppgåver i skoleverket høve til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og 

utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde seg orienterte om og vere på høgd 

med utviklinga i skolen og samfunnet.” 

 

Ettersom paragrafen inneholder relativt vage formuleringer, som “riktig og nødvendig 

kompetanse” og “nødvendig kompetanse-utvikling”, uten at det utdypes hva som skal regnes 

som nødvendig, vil dette i stor grad være en skjønnsmessig vurdering. 

 

Når det gjelder kompetansen til undervisningspersonalet og rektorene vil dette diskuteres mer 

inngående i kapittel 5 av denne rapporten. Hva angår sektoren, var dennes hovedutfordring i 

undersøkelsesperioden at kommunen ikke hadde egen PP-tjeneste, noe som medførte et hull i 

kommunens kompetanse. 

 

Som det fremkommer over har Kvalsund kommune et relativt omfattende system for 

rapportering fra skolene til sektoren. Både skolenes årlige rapporter, kvalitetsdialogen (vi 

forutsetter her at denne i fremtiden vil gjennomføres i tråd med intensjonen) og 

skoleutviklingsmøtene bidrar til å holde kommunen oppdatert om tilstanden i skolene. Dette 

fremstår som tilstrekkelig for å sikre informasjonsflyt til sektoren, særlig tatt i betraktning at 

kommunen har såpass få skoler at hver enkelt rektor må antas å ha gode muligheter til å bli 

hørt. 

 

Det ovennevnte systemet for rapportering er også kommunens fremste redskap for å bekrefte 

god tilstand i skolene. Et risikomoment er at sektoren langt på vei er avhengig av skolenes 

egenrapportering. Imidlertid bidrar hyppigheten av møter og den oversiktlige størrelsen på 

skolesektoren i Kvalsund kommune til å redusere dette problemet. 

 

Ettersom kommunen ikke har noen nedskrevne rutiner for å rette opp og forbedre forhold som 

er oppdaget er det vanskelig for VEFIK å vurdere kommunens rutiner på dette området. Selv 

om det kan tenkes at kommunen likevel har rutiner for dette er det, som allerede nevnt, viktig 

at kommunen inkluderer disse rutinene i sitt skriftlige system for å sikre langsiktighet og 

unngå forvirring i forbindelse med eventuelle framtidige utskiftninger i kommunens stab. Det 

bør også legges merke til at en av rektorene mente kvalitetssamtalen var avgjørende for å få 

konkrete og direkte tilbakemeldinger. 
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RSK Vest-Finnmarks kvalitetsutviklingsplan er et godt utgangspunkt for å oppfylle punktet i 

veilederen om beskrivelse av rutiner for oppfølging av kritiske områder. Imidlertid ville det 

være en styrke for kommunen om man gjennomførte en egen risikovurdering for å kartlegge 

momenter som kan være særegne for Kvalsund. 

 

4.4 Konklusjon 
Vår hovedkonklusjon er at Kvalsund kommune har et forsvarlig system i henhold til 

opplæringsloven § 13-10, men med enkelte hull som bør tettes. Dette gjelder først og fremst 

beskrivelse av rutiner for å rette opp og forbedre forhold som er oppdaget og beskrivelse av 

rutiner for oppfølging av kritiske områder. Dessuten er deler av kommunens forsvarlige 

system i for liten grad skriftliggjort. En skriftliggjøring av det forsvarlige systemet er av stor 

betydning for å holde systemet ved like i forbindelse med fremtidige utskiftninger i staben og 

bidrar til å gjøre systemet mer tilgjengelig for lærere og skoleledere. Med tanke på 

oversiktlighet og tilgjengelighet kan det også være en fordel om kommunens forsvarlige 

system i større grad samles i ett dokument, men dette er ikke et krav fra statlig hold.  
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5.1 Utdypning av revisjonskriterier 
Lovgivningen som omtaler tilpasset opplæring og tidlig innsats er, som tidligere nevnt, svært 

generell, noe som kompliserer utformingen av entydige revisjonskriterier. Imidlertid 

fremkommer det, særlig gjennom opplæringslovens forarbeider, at det er visse forutsetninger 

som bør være til stede. 

 

For det første er det sentralt at skolen foretar grundige kartlegginger av elevenes ferdigheter 

og kunnskaper tidlig, dvs. allerede fra første klasse, og med jevne mellomrom. Dette er 

selvsagt ikke ment som en erstatning for lærernes observasjoner i klasserommet og personlig 

kjennskap til elevene. Imidlertid er det viktig at man i tillegg også foretar en mer systematisk 

kartlegging. 

 

Når kartleggingen er gjennomført er det av avgjørende betydning at man ikke stopper der, 

men at kartleggingene blir grundig fulgt opp i etterkant og får praktiske konsekvenser for 

hvordan undervisningen gjennomføres. Kartlegging i skoleverket er ikke et mål i seg selv, 

men et middel for å forbedre undervisningen. Igjen er det viktig at dette foregår systematisk 

og at skolene har rutiner for behandling/oppfølging av kartleggingsresultater. 

 

Opplæringsloven slår konkret fast at kommunen skal sørge for at den tilpassede opplæringen i 

norsk/samisk og matematikk på 1.-4. trinn blant annet skal innebære særlig høy lærertetthet. 

Loven spesifiserer ikke hva som kan sies å utgjøre særlig høy lærertetthet, men det vil 

åpenbart være i strid med både lovens bokstav og intensjon dersom skolene har betydelig 

lavere lærertetthet på småtrinnet enn på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Videre må det 

påpekes at loven sier at den tilpassede opplæringen i norsk/samisk og matematikk på 1.-4. 

trinn blant annet skal innebære særlig høy lærertetthet. Med andre ord stiller ikke 

opplæringsloven krav om spesifikke tiltak med unntak av dette ene, men både loven og 

forarbeidende går langt i å antyde at tidlig innsats bør innebære mer enn bare økt lærertetthet 

på småskoletrinnet. 

 

Som nevnt i kapittel 1.3.2 av denne rapporten, stiller opplæringsloven et generelt krav om at 

den som tilsettes fast i en undervisningsstilling i skoleverket skal ha relevant faglig og 

pedagogisk kompetanse (oppll. § 10-1). De konkrete kravene for hvert trinn er spesifisert i 

forskrift til opplæringslova kapittel 14. I denne rapporten vil vi ta utgangspunkt i forskriftens 

§ 14-2, som beskriver krav til utdanning for dem som skal undervise på småtrinnet, 

mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Denne paragrafen ligger også som vedlegg til rapporten. 

 

Opplæringslovens § 10-8 krever videre at skoleeier skal ha et system som gir skoleledere og 

undervisningspersonale anledning til å videreutvikle sin kompetanse for å være på høyde med 

utviklinga i skolen og samfunnet. 
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Med utgangspunkt i det foregående kan vi utlede følgende konkrete revisjonskriterier: 

1. Skolen bør, allerede på småtrinnet, systematisk og med jevne mellomrom foreta 

kartlegginger av elevenes ferdigheter (da særlig lese-, skrive- og regneferdigheter) og 

kunnskaper 

2. Skolene bør ha rutiner for systematisk oppfølging av kartlegginger og 

kartleggingsresultatene bør få praktiske konsekvenser for hvordan undervisningen 

gjennomføres 

3. Den tilpassede opplæringen i norsk/samisk og matematikk på 1.-4. trinn skal innebære 

særlig høy lærertetthet 

4. Fast ansatte i undervisningsstillinger ved skolene i Kvalsund kommune skal ha 

kompetanse i tråd med kravene i Forskrift til opplæringslova § 14-2. 

5. Kommunen skal gi rektorer og lærere muligheter til å videreutvikle sin faglige og 

pedagogiske kompetanse. 

 

5.2 Data 

5.2.1 Kartlegging 

Utdanningsdirektoratet pålegger alle landets skoler å gjennomføre en rekke kartleggings-

prøver i tallforståelse og regneferdighet og leseferdighet allerede fra første trinn. I tillegg gjør 

direktoratet tilgjengelig en rekke kartleggingsprøver i lesing, matematikk og engelsk for de 

skolene som ønsker å benytte seg av dem. Utover dette skal elevene gjennom nasjonale prøver 

i grunnleggende ferdigheter i norsk, engelsk og matematikk på 5., 8. og 9. trinn. De nasjonale 

prøvene er imidlertid først og fremst ment som et verktøy for å kartlegge og sammenligne 

skoler, mer enn et pedagogisk verktøy for å bidra til enkeltelevers utvikling. 

Utdanningsdirektoratet skiller også klart mellom de nasjonale prøvene og kartleggingsprøver: 

“Nasjonale prøver skal primært gi styringsinformasjon til skolene og kommunene.”
13

 

Samtidig sies det at “Det er også forutsatt at prøvene skal komme til nytte for den enkelte 

elevs pedagogiske utvikling i samarbeid mellom lærer, elev og foresatte.”
14

 Med andre ord er 

det rimelig å anta at de nasjonale prøvene ikke bør være viktigste eller eneste form for 

kartlegging av elevene, men de kan i noen grad brukes som del av et videre 

kartleggingsregime. 

 

Kvalsund kommune har et dokument, “Tidsplan for ulike kartleggingsprøver”, som gir en 

oversikt over når de obligatoriske nasjonale kartleggingene og prøvene skal gjennomføres. 

Denne planen spesifiserer også hvilke kartleggingsprøver som skal gjennomføres utover de 

som kreves fra nasjonalt hold i Kvalsund kommune. Rektorene forteller at de har blitt enige 

på ledermøter om rutiner for kartlegging, slik at alle skolene i kommunen gjennomfører de 

samme prøvene. 

 

Av planen fremkommer det at skolene i Kvalsund kommune, foruten de obligatoriske 

prøvene, gjennomfører de valgfrie prøvene fra utdanningsdirektoratet i tallforståelse og 

regneferdighet på 1. og 3. trinn og såkalte m-prøver på 2.-10. trinn. Dette er 

kartleggingsprøver i matematikk som først og fremst er ment å fange opp elever som sliter 

med matematikk og gi indikasjoner om hvilke tiltak som bør settes inn. Skolene gjennomfører 

også Carlstens lesetest på 1.-10. trinn. 

                                                 
13 http://www.udir.no/Artikler/_Nasjonale-prover/Hva-er-nasjonale-prover2/ 

14 Ibid. 
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Flere av rektorene og lærerne legger også vekt på at lærernes daglige omgang med elevene er 

svært viktig for å få oversikt over elevenes situasjon og ferdigheter og utfylle 

kartleggingsprøvene. 

 

5.2.2 Oppfølging av kartlegging 

Et fellestrekk ved alle skolene er at det i første omgang er faglærer som gjennomgår og 

retter/vurderer kartleggingsprøvene, hvorpå resultatene diskuteres med andre lærere. Ved 

oppvekstsentrene tas diskusjonene i fellesskap med hele lærerkollegiet, mens det ved 

Kvalsund skole gjøres innenfor team. I disse fellesdiskusjonene forsøker man som regel også 

å komme frem til mulige justeringer av undervisningen eller spesielle tiltak dersom det anses 

å være nødvendig. Deretter tas dette opp med eleven og foreldrene. Ved alle skolene har man 

også en perm og/eller Excel-ark hvor elevenes resultater samles. Særlig Excel-arkene trekkes 

frem som et nyttig hjelpemiddel for å få oversikt over utvikling over tid. 

 

Med mindre man blir enige i kollegiet om at det er nødvendig med videre utredning, slik at 

PP-tjenesten kobles inn, er det deretter kontaktlærer som har ansvaret for at undervisningen 

tilpasses i tråd med “slagplanen” som har blitt lagt. Med andre ord gir lærerne uttrykk for at 

man blir enige i samråd med kollegene om hva som skal gjøres, men at kontaktlærer har 

hovedansvar for å igangsette dette. Rektor ved Kvalsund skole legger til at rektor og inspektør 

også har ansvar for å følge opp de avtalte tiltakene. 

 

5.2.3 Tidlig innsats 

Skolene i Kvalsund kommune har noe høyere lærertetthet på 1.-4. trinn enn på høyere trinn. 

Som det fremkommer av tabell 4 har kommunen også generelt høy lærertetthet. 

Oppvekstsentrene har leseveiledere og kommunen har en målsetning om at dette skal være 

tilgjengelig ved alle skolene. Det framkommer av våre intervjuer ved oppvekstsentrene at 

leseveilederne oppfattes som en god hjelp i leseopplæringen, særlig for de minste. 

 

Flere av våre informanter vektlegger overganger, særlig mellom barnehage og skole og det ser 

ut til å være en utbredt oppfatning at dette fungerer bra i Kvalsund kommune. Kommunens 

pedagogiske konsulent nevner blant annet at sektoren har hatt møter med rektorer og 

barnehageleder for å koordinere overgangene og at man har økt fokus på å utvikle regne- og 

språkferdigheter allerede i barnehagen. Mer konkret følger det med kartleggingsinformasjon 

fra barnehagene ved overgang til skole, det gjennomføres overgangssamtaler og lærerne får 

anledning til å observere sine framtidige elever mens de enda er i barnehagen. Rektor ved 

Kvalsund skole trekker frem at de har satset mye på karriereveiledning med tanke på 

overgang til videregående og at de har fått positive tilbakemeldinger på dette. En av lærerne 

gir også uttrykk for at overgangene ved oppvekstsentrene er mindre kompliserte enn i større 

kommuner fordi de ikke innebærer et helt nytt miljø for elevene og at de derfor føler seg 

tryggere. 
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5.2.4 Oppfyllelse av kompetansekrav 

Statistikk fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) viser at alle lærerne ved Kokelv 

oppvekstsenter hadde formell lærerkompetanse for de trinn de underviste på i skoleåret 

2010/2011. Ved Kvalsund skole og Neverfjord oppvekstsenter ble henholdsvis 0,87 og 0,27 

årsverk undervisning gitt av lærere uten formell lærerkompetanse for de trinn de underviste 

på. Av tabell 6 (under) fremkommer det at Kvalsund kommune hadde den laveste andelen av 

lærere med videregående utdanning eller lavere i sammenligningsgruppa vår og betydelig 

lavere enn gjennomsnittet for kommunegruppa i KOSTRA. 

 
Tabell 6: Andel lærere med videregående utdanning eller lavere 

Kommune Andel lærere med videregående utdanning eller 
lavere 

Kvalsund 4,5 

Dyrøy 9,1 

Kvænangen 11,9 

Loppa 12,5 

K06 12,8 

Gratangen 13,3 

Hasvik 20,8 

Gamvik 29,2 

 

Imidlertid mistet Kvalsund skole flere av sine lærere etter skoleåret 2010/2011. 

Kommunestyret i Kvalsund vedtok på kommunestyremøte 22.06.11 (sak 32/11) en såkalt 

beredskapsplan som ville utløse overflytting av elever og lærere fra Neverfjord 

oppvekstsenter til Kvalsund skole dersom Kvalsund skole havnet i en situasjon hvor man 

opplevde stor pedagogmangel. Ettersom man klarte å unngå den definerte kritiske 

kompetansesituasjonen, satt til 3 ikke-kvalifiserte i lærerstillinger samlet sett i Neverfjord og 

Kvalsund, ble beredskapsplanen ikke aktivert. For skoleåret 2011/2012 oppgir oppvekst- og 

kulturleder at Kvalsund skole har 1,5 årsverk utført av lærere uten formell lærerkompetanse 

for de trinn de underviste på. I den forbindelse må det bemerkes at tabell 6, i likhet med de 

andre tabellene i denne rapporten, er basert på tall registrert i GSI for skoleåret 2010/2011 og 

altså ikke tar hensyn til denne endringen. 

 

Flere av informantene påpeker mangel på kompetanse innen spesialpedagogikk som en 

utfordring, særlig ettersom kommunen ikke har egen PP-tjeneste. Informantene ved 

oppvekstsentrene nevner også at enhetenes størrelse og tilsvarende små lærerstaber 

nødvendigvis medfører at de ikke har like mye spisskompetanse i alle fag, men mener de er i 

stand til å kompensere for dette. 

 

Hva angår vedlikehold og utvikling av de skoleansattes kompetanse vektlegger alle våre 

informanter at RSK Vest-Finnmark er helt avgjørende for at de skal kunne få 

etterutdanning/kurs. RSKs læringsdager på høsten beskrives av flere informanter som svært 

nyttige. Utover disse læringsdagene hevder mange av informantene at praktiske problemer 

medfører at svært få tar kurs eller etterutdanning. Flere gir uttrykk for at mangel på vikarer og 

bevisstheten om den ekstra belastningen dette medfører for de andre lærerne dersom man drar 

på kurs gjør at mange velger å la være. Oppvekst- og kulturlederen bekrefter også at vansker 

med å finne vikarer kan gjøre det vanskelig å sende lærere på kurs selv om tilbudet er der. 

Samtidig nevner en av informantene at et snevrere kursutvalg fra RSK enn tidligere har gjort 
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det mindre aktuelt å dra på kurs. Flere av informantene opplyser at videreutdanning ikke har 

vært reelt mulig fordi de har fått beskjed om at kommunen ikke har midler til dette. 

 

5.3 Vurderinger 
Tilpasset opplæring og tidlig innsats er nasjonale satsningsområder og både skoleeier og de 

enkelte skoler plikter å sørge for at opplæringen tilpasses evnene og forutsetningene til den 

enkelte. Dette forutsetter god kjennskap til hver elev og målrettet innsats fra skoleledelse og 

lærere. 

 

Alle de undersøkte skolene har relativt omfattende rutiner for kartlegging av elevenes 

kunnskaper og ferdigheter, særlig i fagene norsk og matematikk. Det meste av dette dreier seg 

om obligatoriske kartlegginger fastsatt av utdanningsdirektoratet og kommunen, som langt på 

vei sikrer et akseptabelt kartleggingsregime uavhengig av hva som besluttes på de enkelte 

skoler. Flere av informantene vektlegger også at dette komplementeres med grundig 

undervegsvurdering. Kvalsund kommunes “Tidsplan for ulike kartleggingsprøve” sikrer at 

kommunens skoler har felles rutiner for gjennomføring av kartleggingsprøver. I og med at 

rektorene ved alle skolene i Kvalsund har blitt enige i fellesskap om kartleggingsregimet, er 

det også all grunn til å tro at dette er noe skolene selv er interessert i å følge. 

 

Kartlegginger i seg selv har imidlertid liten nytteverdi dersom ikke kartleggingsresultatene 

følges opp. Når det gjelder denne oppfølgingen viser våre undersøkelser at praksis på skolene 

er svært lik med tanke på oppfølging av kartleggingsresultater og fremstår som systematisk og 

ryddig. Ikke minst fremstår det som positivt at alle informantene ser ut til å kjenne godt til 

prosedyren for oppfølging av kartlegging og er enige om hvordan dette skal foregå. Blant 

annet er det etablert praksis ved alle skolene at kartleggingsresultatene og eventuelle 

tilpasninger av opplæringen eller behov for mer omfattende tiltak drøftes av flere lærere i 

fellesskap. Dette er en stor fordel med tanke på likebehandling av elevene og kvalitetssikring 

av oppfølgingen. 

 

Med tanke på kravet om særlig høy lærertetthet på 1.-4. trinn er hovedinntrykket at alle 

skolene i praksis oppfyller kravet i opplæringsloven, selv om dette i enkelte tilfeller kan være 

vanskelig å fastslå ettersom flere trinn vanligvis undervises sammen ved de minste enhetene. 

 

Kvalsund kommune ser ut til å ha etablert solide rutiner for overgangen fra barnehage til skole 

og informantene ser ut til å ha et svært bevisst forhold til dette. Påstanden om at overgangene 

ofte er enklere på grunn av små forhold virker også troverdig. Ved oppvekstsentrene 

innebærer for eksempel ikke overgangene noen fysisk forflytning og mer generelt er det 

sannsynlig at barn i forskjellige aldre i alle fall har hatt noe omgang før overgang fra 

barnehage til skole ettersom det dreier seg om såpass små steder. 

 

Informantene gir uttrykk for å ha stort utbytte av leseveiledere og det er positivt at begge 

oppvekstsentrene har slike tilgjengelig. Samtidig ville det, av samme grunn, være fordelaktig 

om også Kvalsund skole, som den største av enhetene, fikk egen leseveileder. 

 

Kompetansesituasjonen for skolene i Kvalsund kommune var i skoleåret 2010/2011 svært bra. 

Kvalsund kommune hadde en svært velutdannet lærerstab med en langt høyere andel lærere 

som oppfylte kravene for fast ansettelse i undervisningsstilling i henhold til forskrift til 
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opplæringslova § 14-2 enn kommunene i sammenligningsgruppa og for øvrig også betydelig 

høyere enn landsgjennomsnittet. Kvalsund skole opplevde en økning i andelen undervisning 

gitt av lærere uten formell lærerkompetanse for de trinn de underviste på i skoleåret 

2011/2012. Sett under ett er kompetansesituasjonen ved kommunens skoler fortsatt relativt 

god, men økningen i andelen undervisning gitt av lærere uten formell lærerkompetanse ved 

Kvalsund skole er uheldig. 

 

Kompetanseutvikling er for lærerne i Kvalsund kommune fullstendig avhengig av det tilbudet 

kommunen gir gjennom RSK Vest-Finnmark. Lærerne uttrykker i hovedsak at de er fornøyde 

med dette tilbudet, slik at det virker rimelig å konkludere med at lærerne får tilbud om å 

videreutvikle sin kompetanse. Imidlertid fremgår det at tilbudet i liten grad utnyttes. 

Problemer med å skaffe vikarer trekkes fram som en av hovedgrunnene til dette. Ettersom 

vikarer ikke kan hentes utenfra er lærerne avhengig av interne omrokeringer på skolen dersom 

de ønsker å reise på kurs, noe som er svært vanskelig, i alle fall på de minste skolene. Med 

andre ord kan det hevdes at selv om lærerne har formelle muligheter til å ta kurs er de reelle 

mulighetene langt dårligere. Det fremstår også som uheldig at lærerne opplever at de ikke har 

reelle muligheter for videreutdanning. 

 

5.4 Konklusjon 
Alle de undersøkte skolenes rutiner for kartlegging fremstår som tilfredsstillende og 

kartleggingsrutinene er i all hovedsak sammenfallende, ettersom de fleste 

kartleggingsprøvene som anvendes er fastsatt av utdanningsdirektoratet og kommunen. I og 

med at rektorene selv har deltatt i fastleggingen av de kommunale kravene må man også anta 

at skolene er fornøyd med kartleggingsregimet som er på plass. 

 

Oppfølgingen av kartleggingsresultater fremstår, i likhet med kartleggingsrutinene, som 

systematisk og ensartet mellom skolene. Både lærere og rektorer ser ut til å ha et bevisst 

forhold til arbeidet med oppfølging og kjenner til de etablerte rutinene. Praksisen med å 

diskutere kartleggingsresultat og videre oppfølging av disse i fellesskap i lærerkollegiet eller 

fastsatte lærerteam bidrar til å sikre likebehandling av elevene og en felles tilnærming til 

elevenes utfordringer. Ansvarsforhold ser også ut til å være tydelige, noe som er en stor fordel 

med tanke på den praktiske gjennomføringen av tiltak eller mindre justeringer av 

undervisningen. 

 

Nødvendigheten av å undervise flere trinn sammen ved de minste skolene kompliserer 

undersøkelsen av lærertetthet på småtrinnet, men så vidt vi kan avdekke har de tre skolene 

særlig høy lærertetthet på 1.-4. trinn. Små forhold og kommunalt fastsatte rutiner gjør også at 

det virker som om overgangene går relativt smertefritt i Kvalsund kommune. Det er imidlertid 

en svakhet at Kvalsund skole ikke har leseveileder. 

 

Kompetansesituasjonen ved skolene i Kvalsund kommune var i skoleåret 2010/2011 svært 

god, selv om mangelen på kompetanse innen spesialpedagogikk, særlig tatt i betraktning at 

kommunen ikke har egen PP-tjeneste, er uheldig. Økningen i andelen undervisningstimer gitt 

av lærere uten formell kompetanse ved Kvalsund skole i skoleåret i 2011/2012 var et resultat 

av at en uvanlig høy andel av skolens lærere sluttet samtidig. § 10-6 i opplæringsloven tillater 

midlertidig ansettelse av søkere uten formell kompetanse dersom det ikke finnes søkere med 

slik kompetanse, men på lang sikt er dette ikke en ideell løsning. 
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Lærernes muligheter for kompetanseutvikling er formelt til stede gjennom RSK Vest-

Finnmark, men det fremstår i realiteten ofte som vanskelig for lærerne å utnytte disse 

mulighetene på grunn av vansker med å skaffe vikarer eller omrokere med de gjenværende 

lærerne. 
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6.1 Hvorfor bruker Kvalsund kommune mer ressurser på 
grunnskoleopplæring enn kommuner det er naturlig å sammenligne 
med? 
Kvalsund kommunes høye driftsutgifter til skolesektoren sett i forhold til landsgjennomsnittet 

skyldes først og fremst merkostnadene ved en liten befolkning og spredt skolestruktur. At 

Kvalsund også har høyere driftsutgifter enn andre kommuner i en lignende situasjon har ingen 

enkel forklaring, men skyldes et relativt høyt forbruk på flere områder. Av størst betydning er 

imidlertid at kommunen har mange og velutdannede lærere i tillegg til mange årsverk satt av 

til administrative og pedagogiske lederoppgaver i forhold til kommunene vi har sammenlignet 

med. 

 

6.2 Har kommunen et forsvarlig system for å sikre at 
opplæringslovens krav blir oppfylt? 
Vår hovedkonklusjon er at Kvalsund kommune har et forsvarlig system i henhold til 

opplæringsloven § 13-10, men med enkelte hull som bør tettes. Dette gjelder først og fremst 

beskrivelse av rutiner for å rette opp og forbedre forhold som er oppdaget og beskrivelse av 

rutiner for oppfølging av kritiske områder. Dessuten er deler av kommunens forsvarlige 

system i for liten grad skriftliggjort. En skriftliggjøring av det forsvarlige systemet er av stor 

betydning for å holde systemet ved like i forbindelse med fremtidige utskiftninger i staben og 

bidrar til å gjøre systemet mer tilgjengelig for lærere og skoleledere. Med tanke på 

oversiktlighet og tilgjengelighet kan det også være en fordel om kommunens forsvarlige 

system i større grad samles i ett dokument, men dette er ikke et krav fra statlig hold. 

 

6.3 I hvilken grad leverer Kvalsund kommune kvalitet i 
grunnskoleopplæringen? 
Alle de undersøkte skolenes rutiner for kartlegging fremstår som tilfredsstillende og 

kartleggingsrutinene er i all hovedsak sammenfallende, ettersom de fleste 

kartleggingsprøvene som anvendes er fastsatt av utdanningsdirektoratet og kommunen. I og 

med at rektorene selv har deltatt i fastleggingen av de kommunale kravene må man også anta 

at skolene er fornøyd med kartleggingsregimet som er på plass. 

 

Oppfølgingen av kartleggingsresultater fremstår, i likhet med kartleggingsrutinene, som 

systematisk og ensartet mellom skolene. Både lærere og rektorer ser ut til å ha et bevisst 

forhold til arbeidet med oppfølging og kjenner til de etablerte rutinene. Praksisen med å 

diskutere kartleggingsresultat og videre oppfølging av disse i fellesskap i lærerkollegiet eller 

fastsatte lærerteam bidrar til å sikre likebehandling av elevene og en felles tilnærming til 

elevenes utfordringer. Ansvarsforhold ser også ut til å være tydelige, noe som er en stor fordel 

med tanke på den praktiske gjennomføringen av tiltak eller mindre justeringer av 

undervisningen. 

 

Nødvendigheten av å undervise flere trinn sammen ved de minste skolene kompliserer 

undersøkelsen av lærertetthet på småtrinnet, men så vidt vi kan avdekke har de tre skolene 
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særlig høy lærertetthet på 1.-4. trinn. Små forhold og kommunalt fastsatte rutiner gjør også at 

det virker som om overgangene går relativt smertefritt i Kvalsund kommune. Det er imidlertid 

en svakhet at Kvalsund skole ikke har leseveileder. 

 

Kompetansesituasjonen ved skolene i Kvalsund kommune var i skoleåret 2010/2011 svært 

god, selv om mangelen på kompetanse innen spesialpedagogikk, særlig tatt i betraktning at 

kommunen ikke har egen PP-tjeneste er uheldig. Økningen i andelen undervisningstimer gitt 

av lærere uten formell kompetanse ved Kvalsund skole i skoleåret i 2011/2012 var et resultat 

av at en uvanlig høy andel av skolens lærere sluttet samtidig. § 10-6 i opplæringsloven tillater 

midlertidig ansettelse av søkere uten formell kompetanse dersom det ikke finnes søkere med 

slik kompetanse, men på lang sikt er dette ikke en ideell løsning. 

 

Lærernes muligheter for kompetanseutvikling er formelt til stede gjennom RSK Vest-

Finnmark, men det fremstår i realiteten ofte som vanskelig for lærerne å utnytte disse 

mulighetene på grunn av vansker med å skaffe vikarer eller omrokere med de gjenværende 

lærerne. 
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1. Kvalsund kommune bør forsøke å utfylle sitt forsvarlige system i henhold til 

opplæringsloven § 13-10 med beskrivelse av rutiner for å rette opp og forbedre forhold 

som er oppdaget og beskrivelse av rutiner for oppfølging av kritiske områder. 

 

2. Kommunen bør i større grad skriftliggjøre sitt forsvarlige system og gjøre dette mer 

oversiktlig for å lette tilgjengeligheten for de skoleansatte. 

 

3. Kvalsund kommune bør sikre at skolene i større grad har kompetanse innen 

spesialpedagogikk. 

 

4. Kommunen bør forsøke å redusere andelen undervisning gitt av lærere uten formell 

lærerkompetanse for de trinn de underviser på ved Kvalsund skole. 

 

5. Kommunen bør bedre de skoleansattes reelle, ikke kun formelle, muligheter for 

kompetanseutvikling.  
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Vedlegg 1: Rådmannens kommentarer 
Rådmannens e-post av 2. januar 2011 gjengis under. 

 

«Det vises til forvaltningsrevisjonsrapport ”Ressursbruk og kvalitet i skolen” den 6. desember 

2011.  

Rådmannen mener at rapporten gir et relevant og oversiktelig øyeblikksbilde av skolesektoren 

i Kvalsund kommune for skoleåret 2011. De tre problemstillingene er etter rådmannens 

vurdering godt underbygget og dokumentert gjennom analyse av dokumenter, tallmateriale fra 

SSB KOSTRA og Grunnskolenes Informasjonssystem (GSI) samt intervjuer.  

Rådmannen mener at rapporten og anbefalingene gir et godt utgangspunkt for en 

videreutvikling av kvalitet i Kvalsund-skolene samt et fokus på ressursbruk. 

 

Med vennlig hilsen 

  

Oddbjørn Nilsen 

Rådmann»  
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Vedlegg 2: Forskrift til opplæringslova § 14-2 

 

§ 14-2. Krav for tilsetjing i grunnskolen  

a) Tilsetjing i undervisningsstilling på barnetrinnet i grunnskolen  

1) Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling på 1.- 4. årstrinn, må fylle eitt av 
desse krava:  

- Førskolelærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan, og minst 60 studiepoeng 
vidareutdanning innretta på undervisning på barnetrinnet  

- Førskolelærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan, med spesialpedagogisk 
utdanning tilsvarande minst 60 studiepoeng, dersom hovudoppgåva er 
spesialundervisning eller behova til elevane gjer slik utdanning ønskeleg  

- Allmennlærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan  

- Faglærarutdanning i praktiske og/ eller estetiske fag, jf. nasjonale rammeplanar, 
eller tilsvarande kompetanse i desse faga. Tilsetjing kan skje for undervisning i 
fag/ på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant 
utdanning  

- 3-årig faglærarutdanning for tospråklege, jf. godkjent plan. Tilsetjing kan skje for 
undervisning i fag/ på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng 
relevant utdanning.  

2) Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling på 5.- 7. årstrinn, må fylle eitt av 
desse krava:  

- Allmennlærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan  

- Faglærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, for undervisning i fag/ på 
fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning  

- Yrkesfaglærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, for undervisning i fag/ på 
fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning  

- Universitets- og/ eller høgskoleutdanning som samla utgjer minst 240 
studiepoeng, inklusive pedagogisk utdanning etter § 14-1, for undervisning i fag/ 
på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning  

- Førskolelærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan, med spesialpedagogisk 
utdanning tilsvarende minst 60 studiepoeng, dersom hovudoppgåva er 
spesialundervisning eller behova til elevane gjer slik utdanning ønskeleg.  

- 3-årig faglærarutdanning for tospråklege, jf. godkjent plan. Tilsetjing kan skje for 
undervisning i fag/ på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng 
relevant utdanning.  

b) Tilsetjing i undervisningsstilling på ungdomstrinnet i grunnskolen  

       Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling på 8.- 10. årstrinn, må fylle eitt av 
desse krava:  

- Allmennlærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan. Ved tilsetjing for undervisning i 
faga norsk, matematikk eller engelsk må vedkommande ha minst 60 studiepoeng 
relevant utdanning for tilsetjingsfaget  

- Faglærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, for undervisning i fag/ på 
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fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning  

- Yrkesfaglærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, for undervisning i fag/ på 
fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning  

- Universitets- og/ eller høgskoleutdanning som samla utgjer minst 240 
studiepoeng, inklusive pedagogisk utdanning etter § 14-1, for undervisning i fag/ 
på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning. 
Ved tilsetjing for undervisning i faga norsk, matematikk eller engelsk må 
vedkommande likevel ha minst 60 studiepoeng relevant utdanning for faget  

- Førskolelærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan, med spesialpedagogisk 
utdanning tilsvarande minst 60 studiepoeng, dersom hovudoppgåva er 
spesialundervisning eller behova til elevane gjer slik utdanning ønskeleg  

- 3-årig faglærarutdanning for tospråklege, jf. godkjent plan. Tilsetjing kan skje for 
undervisning i fag/ på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng 
relevant utdanning. 

 


