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Innledning 

Opplæringsloven - § 13-10 pålegger alle kommuner å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i 

grunnskoleopplæringen. Rapporten skal drøftes i kommunestyret: 

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.  ……  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 

Rapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø/elevmiljøet. I 
tillegg kan rapporten utvides med fagområder som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra 
lokale behov. I Lunner er det tatt med et kapittel med bakgrunnsdata for skolene i kommunen.  
For 2016 er det et politisk ønske om å se nærmere på elevmiljøet og mobbing. Dette temaet er 
derfor viet mer plass.  

I Lunner er rapporten utarbeidet av Oppvekstkomiteen i samarbeid med kommunal 
skoleadministrasjon. I prosessen underveis har skolenes samarbeidsutvalg laget egne 
tilbakemeldinger fra hver skole. Tilbakemeldingene er utviklet gjennom en prosess der de ulike 
gruppene i samarbeidsutvalget har deltatt. Hovedinnspillene fra de lokale tilbakemeldingene er 
gjengitt i et sammendrag først i rapporten, og hver skoles egen tilbakemelding ligger som 
vedlegg til rapporten.  

Det er lagt inn klikkbare lenker til noen av de omtalte tiltak og prosjekter. Det gir anledning til å 
sette seg nærmere inn i hva dette dreier seg om. 
 
Kommentarer i rødt felt er fra kommunal skoleadministrasjon. Kommentarer i grønt felt er 
Oppvekstkomiteens egne synspunkter og konklusjoner.  
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1. Oppsummering fra samarbeidsutvalgenes (SU) arbeid med vurdering av 
egen virksomhet 
SU ved skolene i Lunner har i en prosess våren 2017 gjennomgått resultater for egen skole og 
gitt tilbakemelding på hvordan de oppfatter tilstanden. Utgangspunktet var et arbeidsdokument 
som presenterte data fra skolens læringsresultater (nasjonale prøver), elev- og læringsmiljø 
(elevundersøkelsen) og gjennomføring i videregående skole for ungdomstrinnets del. Hver av 
partene i SU hadde egne spørsmålstillinger rundt de samme dataene og arbeidet med det på 
egne arenaer før en samlet seg i SU for å avgi en felles uttalelse. Prosessen er skissert nedenfor.  

 
Samarbeidsutvalgene ved skolene har pekt på følgende hovedmomenter i sine 
tilbakemeldinger: 
 
Faglig virksomhet: 

 Det er fortsatt behov for å utvikle elevvurderingen slik at elevene får gode og 
konkrete tilbakemeldinger på hvordan de kan jobbe videre i fagene.  

 Ved flere av skolene ser en nå en positiv utvikling innen flere fagområder – spesielt 
innen regning.  

 Det kreves fortsatt fokus på å heve de ansattes kompetanse og kvaliteten på 
undervisningen. Arbeidet med å utvikle gode og varierte undervisningsmetoder som 
krever samarbeid og refleksjon hos elevene må fortsette.  Flere skoler har gode 
erfaringer med «hverandrevurdering» og at elevene er læringspartnere – dvs 
samtaler seg imellom om problemstillinger innen fagene. 

 Arbeidet med å jobbe systematisk med analyse av resultatene fra nasjonale prøver 
og annen kartlegging må fortsette. SU-ene peker på lese- og regneveilederne som 
viktige ressurspersoner i for- og etterarbeid på dette området.  

 

Elevmiljø:  

 SU-ene mener generelt at elevmiljøet ved skolene i Lunner er godt 
 Ved konkrete hendelser er det et ønske fra alle parter at det blir tatt raskt tak i 

sakene og at det opprettes en tett og åpen dialog mellom skole og hjem 
 Aktivitetsledere/trivselsledere og et engasjert elevråd oppleves som positive tiltak 

for å skape et trygt og trivelig elevmiljø i friminuttene.  
 Flere av skolene har store og uoversiktlige skoleområder. Gode inspeksjonsrutiner 

er viktige. 
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 Skolene har faste rutiner på hvordan elevsaker skal håndteres på lærer og teamnivå 
og bringes videre til skolens ledelse. Helsesøster og rådgivere bidrar godt her. En 
egen sosiallærer-ressurs ville styrke dette systemarbeidet. 

 

Bygningsmasse og utemiljø: 

 Foreldre, elever og ansatte ved Harestua skole venter med spenning på ombyggings-
/utbyggingsplaner for skolen. Harestua arena har blitt et løft for skolen. 

 Lunner barneskole har et stort og flott uteområde som i liten grad er tilrettelagt for 
lek og fysisk aktivitet. Det er utarbeidet plan for opprusting av dette utemiljøet. 
Virkeliggjøring av planen ser ut til å kunne skje gjennom en stor gave fra Østre 
Lunner ungdomslag, men det krever bistand fra sentralt kommunalt hold.  

 Grua skole er glade for at gymsal nå har kommet inn i kommunens planer og har blitt 
flyttet nærmere i tid. 

 Bygningsmassen på Lunner ungdomsskole fungerer godt og uteområdet gir gode 
muligheter. Videreutvikling av uteområdet og det løpende vedlikeholdet på 
bygningsmassen må ha prioritet.    

 

To ting SU ved den enkelte skole er mest fornøyd med: 
 
Harestua skole: 

1. De voksne er fine å snakke med. Det er noen å gå til. 
2. Skolen tar mobbing på alvor. Mobilhotell og Visma Flyt-meldinger. Samarbeid skole og 

hjem er godt 
 
Grua skole: 

1. Kort og trygg skolevei for de fleste av våre elever. 
2. Godt og positivt elevmiljø – på grunn av blant annet trivselsledere, elevråd, skøytedag, 

NM, skidag, skolejoggen, friidrettsdag, lekedag, adventsamlinger, kulturell skolesekk, våg 
og vis eller sommershow, PALS samling, språkkampanje, godt samarbeid med FAU som 
arrangerer elevaften og sørger for skøytebane i skolegården på dugnad 

 
Lunner barneskole: 

1. Vi mener fortsatt at det er et godt elevmiljø ved skolen. Aktivitetsledere er et tiltak for å 
skape et godt elevmiljø.  

2. Atferdsteamet har mye å si for både ansatte og elever. Skolen har gode rutiner og er mer 
samkjørt - står mer samlet. Lik praksis. 

 
Lunner ungdomsskole:  

1. Arbeidet rundt elev- og læringsmiljøet 
2. Det fysiske inne og utemiljøet og rommene det gir for utvikling 

 
 
To ting SU ved den enkelte skole vil utfordre sin egen skole på: 
 
Harestua: 

1. Inkludering – aktiviteter i friminuttet. Jobbe med hvordan vi oppfører oss på sosiale 
medier.  

2. Tilbakemeldinger – VFL – Faglige tilbakemeldinger er ikke gode nok. De 
tilbakemeldingene som kommer, kommer for seint. Elevenes selvverd og menneskeverd 
må det jobbes med. Viktig for livet. 
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Grua skole: 
1. Fortsette arbeid med vurdering for læring 
2. God dialog skole – hjem, om blant annet lekser og elevens trivsel 

 
Lunner barneskole:  

1. Skolebussen med mye bråk og uro. Hvordan skal vi sammen få til en varig positiv 
endring på skolebussen? 

2. Evaluere nye kommunikasjonsveier sammen. Ønske om å opprette en egen hjemmeside 
for skolen. 

 
Lunner ungdomsskole: 

1. Fortsette arbeidet med vurderingsformer, ulike prøveformer og arbeidsformer 
2. Fortsette arbeidet med å utforme arbeidsplanene på en hensiktsmessig måte. 
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2. Bakgrunnsdata om skolene i Lunner 
 
Elevtallsutvikling i Lunner basert på tall fra grunnskolens informasjonssystem (GSI) 

 

Prognose for elevtall ved den enkelte skole basert på eksisterende elevtall  

 

 

Kommentar: 
Elevtallet i Lunner har ikke vist noen entydig utviklingstendens de siste årene. Totaltallet har sunket litt men 
har nå gått noe opp i 2016. For høsten 2017 ser det ut til at det blir 1130 elever i Lunnerskolen – en nedgang 
fra 1177. Nedgangen er størst i Lunner barneskolekrets.  

Foreløpig er det ikke sannsynlig at totale elevtallet for Lunner vil vokse vesentlig de nærmeste årene. Det vil 
imidlertid endre seg ulikt i forskjellige deler av bygda. Harestua/Grua-området vil sannsynligvis få en vekst 
pgra boligbygging (bla Lunner allmennings utbyggingsplaner på Harestua og Gruakollen på Grua) mens en i 
nordre delen av bygda vil få en nedgang. Siden ressursfordelingen til skolene knyttes til skolens elevtall vil en 
økning eller reduksjon av elevtallet gi mer eller mindre ressurser. Skoler som mister mange elever vil oppleve 
en reduksjon i sine ressurser.    

Det er satt i gang arbeid med å se på behov for utvidelse ved Harestua skole. Dette legges fram som en 
politisk sak våren 2017. 
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Noen KOSTRA-tall 
(2016 - ureviderte tall) 2014 2015 2016 Gran Jevn-

aker 
Grp. 7 Landet 

u/Oslo 
Utgifter pr elev til undervisning 74903 76722 80735 88034 85334 80001 83849 
Totalutgifter pr elev til skolen inkludert 
skolelokaler og skoleskyss 

106091 107659 111995 122373 114115 107043 111952 

Utgifter pr. elev til undervisningsmateriell 1534 1767 1619 1325 2065 1558 1510 
Driftsutgifter til skoleskyss per innbygger 6-
15 år 

4036 4274 4297 4185 2801 2556 2197 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-4. trinn 15,3 14,1 14,4 12,0 11,0 13,8 13,0 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 5.-7. trinn 14,5 15,5 15,1 10,8 11,4 13,8 13,2 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 8.-10. trinn* 12,2 13,2 14,0 14,7 17,1 15,0 14,1 
 
Kommentar: 
1. Lunner kommune bruker mindre ressurser til undervisning enn nasjonalt nivå og våre nabokommuner.  Nivået 
ligger nå omtrent på samme nivå som for gruppe 07. For skolene betyr det i første rekke lavere lærertetthet siden 
lærerlønn utgjør det aller meste av skolebudsjettet.   Økningen de siste årene har i stor grad kommet gjennom 
tilførsel av nasjonale midler til styrking av lærertettheten i 1.-4. trinn.  
2. Utgifter til skoleskyss er fortsatt høye i vår kommune selv om det har flatet ut det siste året.  I flg GSI 2016 har 45 
% av elevene i Lunner skoleskyss. Lunner barneskole utgjør alene over halvparten av dette.  80 % av elevene ved 
skolen har skoleskyss. Noe av økningen i skyss de siste årene skyldes vedtak om trafikkfarlig skolevei og noe 
transport av elever som har skoletilbud i nabokommuner.  
3. Gjennomsnittlig gruppestørrelse er en beregnet indikator på lærertetthet. Det er det totale timetall elevene ved 
skolen skal ha, delt på de lærertimene skolen har til disposisjon.  Beregningen tar også med timer til 
spesialundervisning. Høyere tall betyr «flere elever pr lærer». Kommunene har fra 2015 fått tilført egne midler til 
styrking av lærertettheten i 1.-4. trinn. Disse midlene er i sin helhet overført til skolene. 
  
(*)Tallene for ungdomstrinnet i Lunner omfatter også lærer-ressursen til spesialgrupper for elever fra institusjoner. 
Disse gruppene har svært høy lærertetthet og det vil påvirke gjennomsnittstallet for kommunen. Lærertettheten for 
u-trinnet uten disse gruppene ville derfor vært noe lavere – i tabellen ved at elevtallet ville vært høyere.    

 

(2016 - ureviderte tall) 
Prosent 

2014 2015 2016 Gran Jevn-
aker 

Grp. 7 Landet 
u/Oslo 

Spesialundervisning        
Andel elever som får spesped 1-4 trinn 3,5 5,5 4,5 6,7 6,4 4,5 5,2 
Andel elever som får spesped 5-7 trinn 7,5 7,8 7,3 10,4 7,9 8,3 9,2 
Andel elever som får spesped 8-10 trinn* 11,0 10,7 11,5 9,2 9,9 9,6 10,1 
Andel elever som får spesped av alle elever 7,0 7,8 7,6 8,6 8,0 7,1 7,8 
Andel timer spesped av alle lærertimer 
totalt* 

18,2 17,0 14,9 18,6 16,0 15,6 17,5 

 
Kommentar:  
1. Total andel elever som får vedtak om spesialundervisning ligger nå noe under nasjonalt gjennomsnitt. Dette tallet 
påvirkes også av antall institusjonselever og hadde vært enda noe lavere dersom elever fra institusjoner hadde vært 
tatt ut - se kommentarer med (*) andre steder.  Det er fremdeles en overvekt med spesped på ungdomstrinnet. Det er 
satt i gang et arbeid for å knytte PPT enda nærmere til hver enkelt skole gjennom å opprette lokale ressursteam. 
Dette vil bringe PPT i nærmere inngripen med skolens undervisningsvirksomhet og gjør at PPT også kan være en 
ressurs i skolenes utviklingsarbeid – både innen organisering og innhold i spesialundervisningen og innen ordinær 
undervisning.   
2. Skolene har de siste årene gjort en vridning i bruken av timer til spesialundervisning. De timene som er frigjort 
benyttes til tilpasset opplæring. Dette gir muligheter for større fleksibel bruk av ressursene. Endringen har vært 
mulig gjennom et tett samarbeid mellom skole og PPT.  
 
(*)Andel elever som får spesped på ungdomstrinnet og andel timer spesped av alle timer, påvirkes bla av elever fra 
institusjoner i kommunen. Disse elevene regnes med i statistikken og gjør at tallene er høyere enn det som ville være 
vanlig. Det gjør også at tallene kan svinge noe fra år til år avhengig av hvor mange av disse elevene som er i 
kommunen.  
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SFO (2016 – ureviderte tall) 2014 2015 2016 Gran Jevnaker Grp.7 Landet 
u/Oslo 

Driftsutgifter pr. innbygger 6 – 9 år 2656 2009 1657 5597 2578 3361 3599 
Andel barn 6 – 9 år i SFO i % 44,1 40,0 47,5 69,7 71,9 59,2 57,8 
 
Kommentar: 
1. SFO i Lunner drives som et selvkostområde. Det betyr at det er foreldrene som bærer det aller meste av driften 
gjennom foreldrebetaling. Det er årsaken til at Lunner har lave tall på driftsutgifter. Årsaken til at kommunens 
utgifter går ned kan være at det de siste årene har vært utvidelse av timetallet for småskoletrinnet. Det betyr færre 
årsverk på bemanning.  
 
2. Oppslutningen om SFO har gått litt opp igjen. En forholdsvis lav bruk av SFO kan skyldes at den lengre skoledagen 
for småskoletrinnet fortsatt gjør at foresatte vurderer om de kan klare seg uten SFO – spesielt for elevene i slutten 
av småskolen. Oppslutningen er størst sør i bygda og lavest ved Lunner barneskole.   

 

 
Oppsummering bakgrunnsdata for skolene i Lunner: 

Forestående boligbygging og medfølgende befolkningsvekst gjør at komiteen mener det blir 
svært viktig å følge elevtallsutviklingen på de forskjellig skolene i tiden som kommer for å få en 
riktig ressursfordeling.  

Komiteen er tilfreds med at de nasjonale midlene som er tilført for å styrke lærertettheten i 1-4 
trinn i sin helhet er tilført skolene. Det harmonere godt med komiteens ønske om tidlig innsatts. 
Komiteen merke seg likevel at lærertettheten i Lunnerskolen i snitt er litt lavere en snittet hos 
de vi sammenligner oss med, på tross av at vi ligger litt over snittet på utgifter pr elev til 
undervisning. Høye utgifter til skoleskyss forklarer mye av dette, og bør derfor vektlegges i 
øvrige kommunedelplaner.  

Komiteen er positiv til at det er satt i gang et arbeid for å knytte PPT enda nærmere til hver 
enkelt skole gjennom å opprette lokale ressursteam. En ser at det allerede gir større fleksibilitet 
i ressursbruken vedrørende tilpasset opplæring og spesialundervisning. 

Komiteen merker seg at oppslutningen om SFO har gått opp, men er fremdeles lav. Vi imøteser 
resultatet av arbeidet med” Plan for kvalitet i SFO”. 

 

3. Læringsresultater 
Resultater fra nasjonale prøver, avsluttende karakterer og grunnskolepoeng. 

Det er utarbeidet felles kommunale retningslinjer for gjennomføring og oppfølging av nasjonale 
prøver.  

Regning er satsingsområde i Lunner fra og med skoleåret 2015-2016 og framover. Lunner 
kommune ble i 2016 Realfagskommune. Kapitlet om regning blir derfor noe grundigere 
gjennomgått. For engelsk og lesing gis det noen korte kommentarer.  

Nasjonale prøver i regning 5., 8. og 9. trinn: 

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes regneferdigheter er i samsvar 
med kompetansemål innen ulike fag der regneferdigheter er integrert. Dette innebærer at 

http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/
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nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag, men en prøve i regning som 
grunnleggende ferdighet, det vil si som del av grunnkompetansen i alle fag.  

Elevene plasseres i mestringsnivåer – 3 nivåer for 5. trinn og 5 nivåer på ungdomstrinnet. Til 
hvert nivå er det en beskrivelse av hva elever på dette nivået typisk mestrer. Fra 2014 er 
grensen mellom nivåene faste og skolen og kommunene kan dermed sammenligne egen 
utvikling over tid. En kan dermed f.eks se om en klarer å løfte de svakeste elevene ved at det 
over en periode blir færre elever på nivå 1.  

Fritaksprosent i 2016 var i gjennomsnitt 4,5 % på 5. trinn, 1,0 % på 8. trinn og 1,9 % på 9. trinn. 

5. trinn - regning 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kommentar: 

Gjennomsnittscore for 5. trinnselevene i Lunner fortsetter å stige men er fremdeles under nasjonalt 
gjennomsnitt. Detaljene viser at gruppa elever som ligger på mestringsnivå 1 har økt noe for dette kullet 
mens elever på mestringsnivå 3 har økt jevnt og trutt de siste årene.  

Bedringen i resultatene kan være noe tilfeldig i forhold til årskull. Satsingen på regning i Lunner begynte 
høsten 2015 med regneveiledere og systematisk videreutdanning av matematikklærere. Til nå er det gitt 
videreutdanning i matematikk/regning til 10 lærere. For inneværende skoleår utdannes det 3 lærere til. 
Lunner kommune er Realfagskommune fra høsten 2016 og ut 2017 og har fått innvilget forlengelse ut 
2018. Matematikk på barnetrinnet er kommunens hovedfokusområde. Sammen med regneveiledernes 
systematiske arbeid på de tre barneskolene er det grunn til å tro at vi vil fortsette den gode utviklingen 
innen regning.  
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8. trinn - regning 

 

 

 

 
  Kommentar: 

Gjennomsnittscore for 8. trinnselevene i Lunner har gått ned igjen etter et positivt hopp forrige år. Det 
kan være flere grunner til det. Mest sannsynlig er fjorårets kull et spesielt kull siden de også gjør det 
svært bra i lesing og engelsk. Resultatet i år er sannsynligvis nærmere normalresultatet for 8. 
klassingene i Lunner enn fjorårets resultat. Det vil derfor være nødvendig å vente til neste år før det er 
mulig å si noe entydig om trenden.  Detaljene viser at gruppa elever som ligger på mestringsnivå 1 har 
gått ned de to siste årene. Et av målene er å flytte flere elever fra nivå 1 og 2 og oppover. Dette er derfor 
en positiv utvikling. Det er grunn til å minne om at disse resultatene først og fremst er et resultat av 
undervisningen på barnetrinnet siden prøvene avholdes høsten i 8. trinn.  
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9. trinn 

 

 

 
 
 
  

Kommentar: 

Nasjonale prøver på 9. trinn er samme prøve som ble gjennomført i 8. trinn. Den skal måle hvilket bidrag 
skolen har gitt til elevenes utvikling. Forskjellen mellom score i 8. trinn og 9. trinn er bedringen i 
ferdigheter. Gjennomsnittscore for 9. trinnselevene i Lunner har fortsatt å stige og ligger nå på nasjonalt 
nivå. Detaljene viser at endringen har kommet i gruppa elever som ligger på mestringsnivå 4 og 5.  

 



Rapport om kvalitet og utvikling i grunnskolen i Lunner 2016                                                      Side13 

 

Nasjonale prøver i lesing 5., 8. og 9. trinn: 
 

 

 

  

  

Kommentar: 

Resultatene fra 5. trinn er fortsatt 
litt under nasjonalt nivå. Det er 
fastsatt kommunale rutiner for 
oppfølging av nasjonale prøver og 
skolene fortsetter å utvikle sin 
egen praksis for kartlegging og 
oppfølging av elever som ikke 
kommer raskt i gang med 
lesingen. Av økonomiske årsaker 
har det vært behov for å kutte noe 
ned på leseveilederressursen på de 
fleste skolene de siste årene. Det er 
ikke nødvendigvis slik at det er 
årsaken til endringen, men 
erfaringene viser at leseveilederne 
er viktige. De arbeider direkte mot 
elevene med intensive lesekurs og 
annen oppfølging, og veileder 
lærerne i god leseopplæring. 
Samtidig bistår de rektor i å følge 
opp de rutinene skolene har for 
oppfølging av tester og 
kartlegginger. Det er derfor viktig 
å følge med på utviklingen innen 
lesing framover.  

For 8. trinn ser vi samme utvikling 
som i regning og engelsk. En mulig 
forklaring er altså at forrige 
årskull har vært spesielt sterke og 
at det nå er et kull som ligger mer 
på normalnivået. Det er derfor 
vanskelig å si noe om hva årets 
resultat skyldes og en tydeligere 
trend vil først vise seg ved neste 
års resultater. 

9. trinn har fortsatt gode 
resultater. Lesing som 
grunnleggende ferdighet har også 
fått fokus i ungdomstrinnet 
gjennom Ungdomstrinn i 
utvikling.   
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Nasjonale prøver i engelsk 5. og 8. trinn: 
 

 

 

 

  

Kommentar: 

Lunner strever fremdeles med 
resultatene i engelsk.  

For 5. trinn har vi hatt svake 
resultater over tid. Det har blitt 
meldt om behov for økt 
kompetanse i engelsk på 
småskoletrinnet. Det settes derfor i 
gang en regional videreutdanning i 
engelsk for 1.-7. trinn på Hadeland 
skoleåret 2017-2018. 8 lærer fra 
Lunner har meldt seg på. Til 
sammen vil da 10 lærere ha fått 30 
stp videreutdanning i engelsk de 
siste årene.  

For 8. trinn er det reflektert noe 
rundt mulige årsaker under 
kommentarer til regning og lesing. 
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Grunnskolepoeng og eksamensresultater 

Grunnskolepoeng 

 

 
 
 
 
 
 
Eksamensresultater: 

   

 

 

Kommentar: 

Grunnskolepoeng er gjennomsnitt av alle 
karakterer ved avgang i 10. trinn ganget med 10. 
De sier noe om nivået på det samlede 
læringsutbytte gjennom grunnskolen og har 
betydning ved opptak til videregående skole – 
spesielt i forhold til valg av studieretninger. 
Forskning viser at det er en tett sammenheng 
mellom karakternivå og sjansene for å 
gjennomføre videregående skole.  

Utviklingen i Lunner har de siste årene vært 
positiv og er nå omtrent på nasjonalt nivå. 
Sammen med den positive utviklingen i 
gjennomføring av 1. år i videregående skole, kan 
det tyde på at grunnskoleelevene i Lunner etter 
hvert har fått et godt utgangspunkt for å greie seg 
videre i utdanningsløpet.  

Kommentar: 

Eksamensresultatene de siste 
årene har variert en del uten 
at det er mulig å gi en entydig 
forklaring på det.  

Eksamenskarakteren i engelsk 
har fortsatt sin positive 
utvikling siden 2013-2014 og 
er nå på landsgjennomsnitt. 
Sett i forhold til resultatene på 
nasjonale prøver ser det ut til 
at elevene hever seg gjennom 
ungdomstrinnet.  

Matematikk har hatt en veldig 
positiv utvikling de siste årene 
og ligger nå over 
landsgjennomsnitt.  

Eksamensresultatene i 
norskfaget har hatt en jevnt 
fallende utvikling i perioden.  
Resultatene for nasjonale 
prøver på lesing for 9. trinn er 
jevnt over gode. Det er 
nødvendig å gå nærmere inn 
på dette for å se hva som kan 
være årsaken til denne 
forskjellen.  
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Oppsummering læringsresultater: 

Komiteen er veldig tilfreds med utviklingen på grunnskolepoeng, som oppsummerer det 
samlede læringsutbytte etter 10 år i Lunnerskolen. Komiteen ser også at resultatene innen de 
ulike områdene svinger noe, men siden det fremdeles er en kort periode å sammenligne over, er 
det for tidlig å slå fast noen sikrer trender.  

Det igangsatte arbeidet med systematisk videreutdanning, som i løpet av inneværende skoleår 
har gitt videreutdanning i matematikk/regning til 13 lærere, gir komiteen tro på ytterligere 
positiv fremgang på resultatene i regning fremover.  

Regning: Komitéen ser at gjennomsnittscore for elever som ligger på mestringsnivå 1 har gått 
ned de to siste årene. Dette er en positiv utvikling og i tråd med målene om å flytte flere elever 
fra nivå 1 og 2 og oppover, og vil kunne ha stor betydning for elevene i sitt fremtidige 
utdanningsløp.  

Lesing: Komiteen mener det kan være bekymringsverdig at ressurser til leseveileder reduseres 
siden vi fortsatt ligger litt under nasjonalt nivå både på 5 og 8 trinn, og ønsker følge dette tettere 
i årene som kommer. 

Engelsk: Lunnerskolen presterer også i år under nasjonalt nivå, og komiteen er derfor glad for at 
nye 7 lærere deltar på regional videreutdanning i engelsk for 1.-7. trinn kommende skoleår og 
har forventninger til at det vil påvirke resultatene positivt.  

Den fine utviklingen i eksamensresultater i Engelsk og Matematikk fortsetter og er bra. For 
Norsk har det vært en svak hellende kurve over tid, og dette er en noe komiteen mener skolen 
må gå inn i for å stoppe og snu trenden. 
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4. Elevmiljø og læringsmiljø 
Trivsel og mobbing 

I elevundersøkelsen brukes nå følgende definisjon på mobbing: «Med mobbing mener vi 
gjentatte negative handlinger fra en eller flere sammen, mot en elev som kan ha vanskelig for å 
forsvare seg. Mobbing kan være å kalle en annen stygge ting og erte, holde en annen utenfor, 
baksnakke eller slå, dytte eller holde fast.» Skolene gjennomgår denne definisjonen med elevene 
før de gjennomfører elevundersøkelsen.  Det er utarbeidet felles kommunale rutiner for 
gjennomføring og oppfølging av elevundersøkelsen.  

Utdanningsdirektoratet har fra skoleåret 2015-2016 til 2016-2017 endret spørsmålstillingen 
rundt mobbing og krenkelser. Der det tidligere ble spurt både om mobbing og krenkelser hver 
for seg, blir det nå spurt bare om mobbing. U-dir mener at det kan gjøre at «mobbeandelen 
kommer til å øke noe fordi hendelsene som før inngikk i spørsmålene om krenkelser, nå inngår i 
spørsmålet om mobbing. I tillegg har vi etter mobbedefinisjonen lagt inn flere eksempler på hva 
som kan være mobbing. Det kan også føre til noe mer rapportert mobbing. Ulempen med å endre 
Elevundersøkelsen er at vi ikke direkte kan sammenlikne høstens resultater om mobbing med 
tidligere år. Vi mener likevel at argumentene for å endre undersøkelsen veier tyngre enn hensynet 
til brudd i statistiske tidsserier på nasjonalt nivå.»  

I kvalitetsrapporten for 2016 blir elevmiljøet og mobbeproblematikke behandlet som et utvidet 
fokusområde. Det er derfor denne gangen tatt med noen flere data fra elevundersøkelsen 
knyttet til problematikken. 90,4 prosent av elevene har svart på undersøkelsen. 

Spørsmål: Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene?  

7. trinn:      10. trinn: 

 

7. trinn: 
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10. trinn:

 
 
(Av personvernhensyn «prikkes» svar som har mindre enn tre respondenter.) 

 

Utdanningsdirektoratets analyse av kommunenes data fra elevundersøkelsen 

Utdanningsdirektoratet har analysert kommunenes resultater fra årene 2013 – 2015 på 
spørsmålet «Andel elever som er mobbet av andre elever 2-3 ganger pr mnd eller oftere».  

 

*Tallen fra 2016 er hentet fra Skoleporten. Siden spørsmålene er endret fra 2015 til 2016 er 
sammenligningen statistisk sett noe usikker. (Se forklaring i innledning til kapittelet om 
mobbing).  Tallen kan være noe høyere for 2016 i forhold til de foregående årene.  

Direktoratet har gitt følgende veiledning på resultatene: 

 

For kommuner er grensen for RØDT flyttet ned til 6 %. For 2016 ligger snittet for Lunner 
kommune på 4,9 % og for hele perioden 2013 – 2016 på 5,0. Det vil si at vi nå ligger i «gul sone» 
og at det er viktig å fortsette arbeidet med mobbeproblematikken.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Kommentar: 
Mobbeindikatoren som generes gjennom elevundersøkelsen viser at tallet for 2016 har gått litt opp. Det kan 
skyldes endring av spørsmålstilling slik det er redegjort for. Den ligger fortsatt på landsgjennomsnittet.  

De detaljerte prosenttallene viser at ca 95 % av elevene opplever lite eller ingen form for mobbing. De elevene 
som skjuler seg bak personvernstreken eller er prosentgitt i feltene fra 2 – 3 ganger pr mnd og hyppigere er 
situasjonen alvorlig.  

Alle skolene har ulike planer som samlet bidrar til å forebygge, avdekke og håndtere mobbing på en bedre 
måte enn før (se orientering nedenfor og egne vedlegg fra hver skole). Det er imidlertid ingen felles overordnet 
plan for arbeid med det psykososiale elevmiljøet i Lunner. Gjennom kommunestyrevedtak fra 15.12.1016 er det 
satt i gang et arbeid med å få på plass en slik plan. 
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Spørsmål: Trives du på skolen? 
 
7. trinn:      10. trinn: 

 

7. trinn: 

 

10. trinn:

 

(Av personvernhensyn «prikkes» svar som har mindre enn tre respondenter.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kommentar: 
Også disse indikatorene fra elevundersøkelsen viser at over 90 % av elevene trives svært godt eller godt på 
skolene i Lunner. For barnetrinnet ligger dette resultatet over landsgjennomsnittet og for ungdomstrinnet på 
landsgjennomsnittet.  

Skolene har lokale planer for å jobbe systematisk med tiltak for å utvikle gode elev- og læringsmiljøer (se 
nedenfor og eget vedlegg fra hver skole). Der beskrives de tiltak skolen, elevrådet og FAU/foreldrekontaktene 
har som bygger fellesskapsfølelse og som er trivselsfremmende. Den overordnede planen for elevenes 
psykososiale miljø (se ovenfor) vil legge føringer og forpliktelser for skolenes arbeid innenfor dette området.  
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Læring 
Påstand: Det er god arbeidsro i timene 

7. trinn:      10. trinn: 

 

 

 

 

 

 

Spørsmål: Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene? 

7. trinn:      10. trinn: 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: 

Elevene i Lunner rapporterer om stadig bedre arbeidsro i timene og ligger nå på et nivå til dels betydelig over 
nasjonalt nivå. Skolene i Lunner har fortsatt å ha fokus på klasseledelse, struktur i undervisningen og relasjoner 
lærer/elev som en fortsettelse av utviklingsprosjektet Læringsmiljø Hadeland. Dette har bidratt til økt kunnskap 
og bevissthet om at disse faktorene er grunnleggende viktige for å ha en god undervisning. Det er trolig effekten 
av dette som kommer til syne både i bedre læring og bedre trivsel.  

Kommentar: 

«Vurdering for læring» er et sentralt begrep i undervisningen. Elevene skal gis tilbakemeldinger som 
hjelper de til å forstå hvordan de skal forbedre seg i faget. For barnetrinnet har det vært en svært positiv 
utvikling innen dette området. For ungdomstrinnet gir elevene svakere tilbakemelding de siste årene. 
Vurdering og tilbakemeldinger vil være et fokusområde for det videre utviklingsarbeidet innen det 
nasjonale prosjektet «Ungdomstrinn i utvikling».    

http://www.lmh-hadeland.no/
http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/
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Skolenes planer og rutiner for arbeid med elevmiljø og forebygging av mobbing 

Skolene har våren 2016 sendt inn en oversikt over de planene og rutinene de har for hvordan de 
jobber forebyggende med elevmiljøet og hvordan de håndterer situasjoner med mobbing eller 
annen uakseptabel elevatferd. Alle skolene har ordensreglementer som bygger på sentral mal 
for ordensreglement og som er behandlet og vedtatt i skolens samarbeidsutvalg..  

For den enkelte skole er det meldt inn følgende planer: 

Grua skole: 

 Handlingsplan for å sikre elevenes rett til et godt og trygt elevmiljø. Planen inneholder: 
 Definisjon av krenkende adferd 
 18 konkrete tiltak med tidspunkt og ansvarlig for gjennomføring 
 Egen handlingsplan ved konkrete mobbesaker 

o 15 konkrete tiltak for håndtering av en mobbesituasjon m/ansvarlig 
 Hele handlingsplanen er revidert høsten 2016 

 Trygghetsplan – atferd 2016/2017. Plan for å håndtere negativ elevatferd ute og inne ved 
skolen. 
 8 konkrete prosedyrer og rutiner for hva en skal gjøre 

 PALS-matrise 2016. Jeg viser RESPEKT, ANSVAR og OMSORG når jeg: 
 Beskrivelser av god atferd innenfor disse tre begrepene på følgende områder i 

skolehverdagen: – undervisningssituasjonen, uteområdet, gang/garderobe, på tur, 
toalett, SFO  

 

Harestua skole: 

 Handlingsplan mot mobbing. Planen inneholder: 
 Definisjon av mobbing 
 15 tiltak for å forebygge, avdekke, stanse og dokumentere mobbing med ansvarlig for 

gjennomføring 
 Årshjul for samarbeid mellom FAU og skole 
 Farstamodellen. Konkret opplegg for individuell samtale med mobberen. Samtalen 

gjennomføres av to voksne som eleven har respekt for. 
 Huskeliste for kontaktlærer 

 Sjekkliste for tiltak kontaktlærer skal huske på å ha gjennomført på de ulike årstrinnene 
 Sjekkliste for hva som skal gjennomføres på foreldremøtene på de ulike trinnene 

 

Lunner barneskole: 

 Handlingsplan for et godt og inkluderende læringsmiljø. Planen inneholder: 
 Beskrivelse av forebyggende tiltak på skole og klassenivå 

 felles struktur i skolehverdagen 
 sosial ferdighetstrening – metoder og eksempler 

 Beskrivelse av forebyggende tiltak på individnivå 
 Individuelle atferdsrelaterte tiltak – prosedyrer, rutiner og eksempler 

 Implementering og kvalitetssikring av tiltakene 
 VI-SKOLEN. Kalender med månedlige fokus på positive og fellesskapende verdier og 

karaktertrekk som det skal øves på 
 Bussregler 
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 Skolegårdsundersøkelse der elevene er med på å avdekke hvor i skolegården ubehagelige 
episoder, mobbing og annen uønsket atferd skjer 

 

Lunner ungdomsskole: 

 Handlingsplan mot mobbing. Planen inneholder: 
 Definisjon av mobbing og krenkende atferd 
 Beskrivelse av forebyggende tiltak – bla årshjul for gjennomgang av alle 

forebyggende planer i ulike sammenhenger + ansvarlig, føringer for 
utviklingssamtaler mm  

 Beskrivelse av tiltak for å avdekke mobbing – bla bruk av elevundersøkelsen, 
utviklingssamtaler, inspeksjon, tilsyn og observasjon 

 Tiltak ved mobbing/krenkende atferd – bla beskrivelse av samtaler med elever og 
foresatte, dokumentasjon, vedtak etter § 9A med ansvarlige 

 Sosial læreplan – aktivitetskalender. Årshjul for sosiale og fellesskapende aktiviteter ved 
skolen. Målet er å sikre et miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Inneholder bla: 

 Oppsett over temaer og aktiviteter for hver måned  
 Oversikt over det kontinuerlige arbeidet gjennom året som omfatter helsesøster, 

elevråd, inspeksjon, kantine mm 
 Plan for sosial kompetanse. Planen er skolens pedagogiske verdigrunnlag. Den definerer 

blant annet hva skolen mener med  
 Selvstendige elever  
 Ansvarlige elever  
 Empatiske elever  
 Samarbeidende elever  
 Trygge elever  
 Aktive elever 

og skisserer hvilke tiltak som kan brukes for å utvikle disse elevtypene.  
 
 

Oppsummering elev- og læringsmiljø:  

Komiteen er veldig fornøyd med utviklingen i elevenes trivsel på skolen. Dette er en 
grunnleggende forutsetning for læring.  Det vedvarende fokuset på klasseledelse, struktur i 
undervisningen og relasjoner lærer/elev, ser ut til å gi svært positive utslag på elevenes trivsel. 
At det også bidrar til arbeidsro i timene, som gir bedre læring, er også veldig positivt - ikke mist 
for elevene. 

Komiteen er opptatt av at vi skal ha null-toleranse i forhold til mobbing i Lunner og merker seg 
skolenes lokale planer for å jobbe med tiltak for å utvikle gode elev- og læringsmiljøer. Vi ser at 
det gjøres mye godt arbeid med hvordan skolene jobber med elevmiljø og forebygging av 
mobbing, men at det også jobbes forskjellig.  

Det er vedtatt endringer i Opplæringslovens paragraf 9A - Elevene sitt skolemiljø. Det vil, 
sammen med det lokalt igangsatte arbeidet med en felles overordnet plan for arbeid med det 
psykososiale elevmiljøet i Lunner, legge føringer og forpliktelser for skolenes arbeid innenfor 
dette området. Komiteen vil følge dette arbeidet og orienteres om fremdrift. 
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5. Overgang til videregående skole 
1. Prosentandel elever av et årskull som begynner på videregående. 

 

Alle elever har i dag rett til å begynne på videregående skole. Tallene forteller hvor stor andel av 
elevene i et avgangskull i grunnskolen som begynner på videregående høsten etter.  

2. Gjennomføring av første år i videregående – prosentandel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppsummering overgang til videregående skole: 

Det er svært positivt at andel elever som begynner i videregående skole er stabilt høyt. Sammen 
med den høye andelen som gjennomfører første år, viser det at elevene som nå går over i 
videregående ser ut til å ha fått et solid utgangspunkt i grunnskolen i Lunner. 

Komiteen anerkjenner den solide jobben som gjøres fra skolens side, blant annet gjennom 
rådgiving. Vi ser også at ordningen med nettverk for skoleledelse og rådgivere i ungdomstrinnet 
og videregående skole har betydning. 

Kommentar:  
1. Andelen for Lunner har økt det siste året. Det betyr at 99 % av elevene i 10. trinn i 2015 begynte på 
videregående skole. Et godt arbeid med overgang grunnskole videregående skole på Hadeland med god 
rådgivningstjeneste, godt mottak på videregående skole og godt forberedte elever fra grunnskolen (se 
kommentar for gjennomføring) er elementer som påvirker denne utviklingen.  

2. Gjennomføring av første år i videregående skole er en god indikator på om elevene kommer godt i 
gang. Sannsynligheten for å lykkes i videregående er god dersom første året går bra. Utviklingen de 
siste årene har vært entydig positiv for elevene i Lunner. Det betyr at elevene som nå går over i 
videregående ser ut til å ha fått et godt utgangspunkt gjennom den undervisningen som drives i 
grunnskolen i Lunner. Samtidig har videregående skole gjort et betydelig utviklingsarbeid for å kunne 
ta imot og følge opp elevene når de begynner der. På Hadelandsnivå har det i flere år vært egne 
nettverk for skoleledelsen og rådgiverne i videregående og på ungdomstrinnet. Fra og med skoleåret 
2017-2018 starter ungdomsskolene på Hadeland sammen med Hadeland videregående skole 
prosjektet «Identifisering, kartlegging og oppfølging» - den såkalte IKO-modellen. Der blir det satt enda 
mer fokus på å finne elever som er i faresonen for å droppe ut, kartlegge deres behov og sette inn 
konkrete oppfølgingstiltak. Sammen med fortsatt arbeid med det nasjonale prosjektet Ungdomstrinn i 
utvikling, er det gode sjanser for at den gode utviklingen i overgangen til videregående skole 
opprettholdes eller blir enda bedre.   

http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/
http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/
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Status 2016: 
Både Lunner ungdomsskole og Harestua skole deltar i 
programmet. Skolene har gjennom programmet hatt 
jevnlig støtte fra Høgskolen på Lillehammer og en 
regional prosjektkoordinator. Harestua har i 2016 satt 
vurdering for læring i fokus og deltar nå i et e-
læringsopplegg via Høgskolen i Innlandet (Lillehammer). 
Lunner ungdomsskole har fortsatt fokus på lesing som 
grunnleggende ferdighet og faset inn et større fokus på 
vurdering for læring utover i perioden. Begge skolene 
prøver ut varierte undervisningsstrategier og har startet 
praksis med å gi vurdering med karakter kun to ganger i 
året. Alle lærere involveres aktivt i utviklingsarbeidet.   

 

Status 2016: 
Høsten 2016 ble brukt til å planlegge og rigge opp 
prosjektet. Prosjektgruppe er etablert og det ble satt i 
gang «lærende nettverk» med deltakere fra både skoler 
og barnehager. Denne møteformen skal sikre at 
deltakerne tar med seg det nye de har lært tilbake til 
egen arbeidsplass. Der blir det jobbet med dette og på 
neste møte blir det avgitt tilbakemelding og 
erfaringsutveksling. I løpet av 2017 blir det arrangert 
fagdager og flere lærende nettverk. Kommunen har også 
fått tilsagn på å forlenge prosjektperioden ut 2018.  

På barneskolene er det ansatt egne regneveiledere. De er 
sentrale i å bidra til utvikling av prosjektet og videreføre 
arbeidet på egen skole. Deltakelsen i de lærende 
nettverkene har hjulpet skolene til å sette fokus på 
oppdatert kunnskap om hva som er viktig og riktig i 
matematikkundervisningen i dag.  

Det er avholdt foreldreskole ved alle barneskolene med 
fokus på hva matematikk er i dag og hvordan foreldrene 
kan bistå sine egne barn. Dette vil bli videreført i 2017.  
 
 

Status 2016: 

Første del av utredningen ble lagt fram til politisk 
behandling våren 2016. Det ble da vedtatt å gå videre 
med et forprosjekt som skulle skissere etablering av 
tilfredsstillende kapasitet ved Harestua skole i et 10-15 
års perspektiv. Videre skulle utredning av musikkrom og 
tidligere gymsal tas med i prosjektet. Det skulle også 
skissere nødvendige strakstiltak for å forbedre inneklima 
og arbeidsmiljø for elever og ansatte. Utredningen er 
gjennomført i løpet av høsten og blir lagt fram til politisk  
behandling våren 2017.  

 

6. Utviklings- og fokusområder innen grunnskolen i Lunner.  
Utviklings- og fokusområdene nedenfor er de viktigste tiltakene som har foregått innen 

skoleutvikling i Lunner i 2016.  

Deltakelse i «Ungdomstrinn i utvikling» - nasjonalt utviklingsprogram for 

ungdomstrinnet. 

Gjennom et 4- årig skolebasert program 

skal ungdomstrinnet utvikle sin 

undervisning til å bli praktisk og variert 

slik at elevene opplever motivasjon og 

mestring. Fokus skal ligge på de 

grunnleggende ferdighetene innen lesing, 

regning og skriving styrkes og 

elevvurdering. Skolene i Lunner startet 

høsten 2014 og avslutter prosjektet i løpet 

av skoleåret 2017/2018.  

 

Lunner som realfagskommune 

Etter politisk vedtak våren 2015 søkte 

Lunner om å bli realfagskommune i 2016 

og ble en av 11 kommuner det året som fikk 

delta i 2016 og 2017. Høgskolen Innlandet 

deltar som «partner» og gir faglig bistand 

når det gjelder organisasjonsutviklingen i 

prosjektet. Det nasjonale 

Matematikksenteret og Naturfagsenteret 

blir brukt som faglige samarbeidspartnere. 

Deltakelse i nasjonale fagsamlinger er en 

del av opplegget. Prosjektet omfatter 

barnehagene og barnetrinnet i skolen. 

Tema for skolene er regning/matematikk 

og barnehagene har satt fokus på 

rammeplanens tema «Natur, miljø og 

teknologi». Det er utarbeidet egen 

strategiplan for prosjektet.  

Utvidelse av Harestua skole 

Det er satt i gang arbeid med å utrede 

ombygging/utbygging av Harestua skole. 

Bakgrunnen er både situasjonen på 

Harestua med økt boligbygging og 

sannsynligvis økt elevtall i framtiden, og en 

http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/
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Status 2016: 

Erfaringene med innføringsklasser på 
barnetrinnet er svært gode. Det gir elever med 
liten eller ingen skolegang en god start på 
skolekarrieren. Det har årlig vært mellom 5 og 10 
elever på hver skole. 

Ungdomsskoleelevene har siden høsten 2016 hatt 
tilbud om innføringsklasse for flyktninge-elever 
ved Lunner ungdomsskole.  Dette har i perioden 
blitt kombinert med de elevene som kom til 
kommunen gjennom bosetting av enslige 
mindreårige asylsøkere i private omsorgssentre. 
Totalt var det høsten 2016 ni elever av denne 
gruppen. I tillegg var det tre ordinære flyktninge-
elever ved skolen.  

Innføringsklassen er et svært godt tiltak for å få 
gitt de elevene som har liten eller ingen skolegang 
med seg fra hjemlandet en god start i norsk skole. 
Den største utfordringen er finansiering av 
tilbudet. Det er helt avhengig av tilførte midler fra 
flyktningtjenesten. Når det gjelder enslige 
mindreårige asylsøkere så finansieres de direkte 
fra statlige tilskudd som det søkes om pr elev. Det 
vil derfor være ganske uforutsigbart hvordan 
økonomien innen dette vil være og det skaper 
problemer med å beholde god fagkompetanse 
blant de ansatte. Dette gjelder spesielt for 
ungdomstrinnet.  

Status 2016: 

Alle skolene har planverk som til sammen angir 
hvordan skolene skal jobbe med å forebygge, 
avdekke og håndtere mobbing – se oversikt fra 
hver skole.  

Det ble i desember 2016 gjort vedtak i 
kommunestyret om at det skal utvikles en 
overordnet plan for skolens arbeid med å utvikle 
et godt psykososialt miljø for elevene, inkludert 
beskrivelse av hvordan en forebygger, avdekker og 
håndterer mobbing. Våren 2017 blir det vedtatt en 
endret §9A som gjøres gjeldende fra 1. august 
2017. Arbeidet med det kommunale planverket må 
følge de nye lovformuleringene. Utarbeidelse av 
den kommunale overordnede planen vil derfor 
starte opp når ny §9A i Opplæringsloven  er 
vedtatt. Den skal være ferdig i løpet av høsten 
2017.    
 
 

 

 

del utfordringer bygningsmessig når det gjelder arbeidsmiljø for elever og ansatte.   

 

Arbeid med mobbing og det psykososiale miljøet på skolene 

§ 9A i Opplæringsloven sier at alle elever har 

rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som 

fremmer helse, trivsel og læring.  

Skolene skal ha planer og rutiner for  

 hvordan de jobber forebyggende med 

elevmiljøet 

 hvordan de avdekker om elever får oppfylt 

retten til et elevmiljø som fremmer helse, 

trivsel og læring 

 hvordan de håndterer de sakene som 

avdekkes 

 

 

 

Mottaksklasse/innføringsklasse for 

minoritetsspråklige flyktningeelever på 

ungdomstrinnet og enslige mindreårige 

asylsøkere barnetrinnet 

Det har vært innføringsklasse for flyktninger 

på barnetrinnet på Grua skole og Lunner 

barneskole siden høsten 2013.  

Ungdomstrinnselevene gikk, etter avtale med 

Gran kommune, i egen innføringsklasse på 

Brandbu ungdomsskole skoleåret 2015-2016. 

Denne avtalen ble oppsagt av Gran våren 2016. 

Fra skoleåret 2016-2017 har det vært egen 

innføringsklasse på ungdomstrinnet ved 

Lunner ungdomsskole. Denne har vært en 

kombinasjon med undervisning av de barna 

som kom som asylsøkende flyktninger 

vinteren 2015-2016 og som ble bosatt i privat 

omsorgssentre i kommunen.   
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Status 2016: 

Det har vært to kursdager for assistenter/SFO i 
2016 – den første om samarbeidet mellom lærer og 
assistent og den andre om assistentens arbeid med 
enkeltelevene.  

Skoleåret 2015-2016 tok 14 lærere 30 stp fordelt 
på fagene matematikk, naturfag, engelsk og norsk. 
Skoleåret 2016-2017tar 9 lærere 30 stp fordelt på 
de samme fagene. 

I løpet av høsten 2016 har det blitt forberedt et 
regionalt studieopplegg med 30 stp i engelsk for 
barnetrinnet. 7 lærere fra Lunner vil starte på det 
høsten 2017.  

2 skolelederne fullførte rektorutdanning i 2016.  

3 lærere har startet på praktisk pedagogisk 
utdanning for å få fullverdig lærerutdanning.  

 

Rektorutdanning ……. 

Sikre riktig og god kompetanse blant ansatte ut fra skolenes behov og nasjonale føringer  

I samarbeid med Jevnaker og Gran gjennomføres 

det for assistenter og fagarbeidere i skole og SFO 

en 4-årig kursrekke som skal øke kompetansen 

innen områder som er relevante for denne 

gruppen. Siste samling er januar 2018.   

Det har de senere årene systematisk blitt gitt 

tilbud om videreutdanning for lærere gjennom 

den nasjonale satsingen Kompetanse for kvalitet. 

Realfagene og spesielt matematikk har vært 

prioritert. I tillegg er det gitt mulighet for å søke 

videreutdanning med lokal støtte innen 

fagområder skolene har behov for.   

Rektorutdanning for skoleledere gis hvert år 

som et tilbud til skoleledere i kommunen.  

 

 

Oppsummering utviklings- og fokusområder: 

Ungdomstrinn i utvikling: Komiteen er tilfreds med at begge ungdomskolene er 
”fremoverlent” og prøver ut varierte undervisningsstrategier. Komiteen er spent på erfaringene 
man gjør ved å ha startet praksis med å gi vurdering med karakter kun to ganger i året. 

Realfagskommune: Komiteen er svært positiv til «lærende nettverk» med deltakere fra både 
skoler og barnehager og er glad for at prosjektperioden er forlenget ut 2018. Vi håper også at 
skolene fortsetter sitt tilbud med foreldreskole.  

Utvidelse av Harestua skole: Komiteen mener at det er svært viktig at arbeidet med 
strakstiltakene for å forbedre inneklima og arbeidsmiljø for elever og ansatte, samt videre 
utredning av musikkrom og tidligere gymsal, kommer i gang.  Fremdriften på dette må ikke 
stopper opp på grunn av prosjekt som skal skissere etablering av tilfredsstillende kapasitet ved 
Harestua skole i et 10-15 års perspektiv.  

Arbeid med mobbing og det psykososiale miljøet på skolene: Se 5. Elevmiljø og læringsmiljø 

Mottaksklasse/innføringsklasse: Det er positivt at erfaringene med 
mottaksklasse/innføringsklasse så langt er gode. Komiteen ønsker at kommunen ser på hvordan 
man kan gjøre finansieringen rundt dette mindre uforutsigbar for å ivareta og beholde 
fagkompetansen.  

Riktig og god kompetanse: Komiteen er tilfreds med at 23 lærere på 2 år fullfører etter- og 
videreutdanning. Komiteen ønsker at kommunene fortsatt skal ha fokus på og legge til rette for 
at de som har behov og ønske om dette skal oppmuntres til å søke. 
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7. Sluttkommentar og innstilling fra Kultur- og oppvekstkomiteen 
Komiteen mener at det gjøres mye bra og riktig i Lunnerskolene, og vil gi skoleledelse og ansatte 
honnør for jobben som gjøres. 
Vi vil fremheve at 99 % av Lunnerelevene begynte på videregående skole, og at kun 1 % sluttet i 
løpet av det første året. Gjennomføring av første år i videregående skole er en god indikator på 
om elevene lykkes med videregående skole, og utviklingen de siste årene har vært entydig 
positiv for elevene i Lunner.  
I tillegg er det en meget positiv utvikling i grunnskolepoeng, som sier noe om nivået på det 
samlede læringsutbytte gjennom grunnskolen, og som selvfølgelig også har betydning ved 
opptak til videregående skole. SSB statistikker viser tydelig at jo flere grunnskolepoeng elevene 
har, jo flere fullfører videregående.  Samlet betyr dette at Lunner elevene har fått et solid 
utgangspunkt gjennom den undervisningen som drives i grunnskolen i Lunner.  
 
Faglig virksomhet:  
Arbeidet med” Vurdering for læring”, hvor elevene skal gis tilbakemeldinger som hjelper de til å 
forstå hvordan de skal forbedre seg i faget, har hatt en svært positiv utvikling for barnetrinnet, 
men har hatt en fallende kurve for ungdomskolene. Komiteen er derfor glad for at vurdering og 
tilbakemeldinger vil være et fokusområde for det videre utviklingsarbeidet innen det nasjonale 
prosjektet «Ungdomstrinn i utvikling». 
Komiteen merker seg at det ved flere av skolene ser en nå en positiv utvikling innen flere 
fagområder – spesielt innen regning.  

Elevmiljø: 
Siden trivsel er en grunnleggende forutsetning for læring er komiteen og Su-ene fornøyd med at 
elevenes svarer over nasjonalt nivå på barnetrinnet og på nasjonalt nivå for ungdomstrinnet.  
Komiteen er også tilfreds med at det er satt i gang et arbeid for å knytte PPT enda nærmere til 
hver enkelt skole gjennom å opprette lokale ressursteam og ønsker å holdes orientert om 
utviklingen i dette arbeidet i 2017.  
 

Bygningsmasse og utemiljø: 
Oppvekstkomiteen merker seg disse punktene: 
Foreldre, elever og ansatte ved Harestua skole har forventninger til at arbeidet med 
strakstiltakene for å forbedre inneklima og arbeidsmiljø for elever og ansatte, samt videre 
utredning av musikkrom og tidligere gymsal på Harestua skole kommer i gang.  Komiteen er 
opptatt av at fremdriften på dette ikke stopper opp på grunn av prosjekt som skal skissere 
etablering av tilfredsstillende kapasitet ved Harestua skole i et 10-15 års perspektiv.  
Planene for opprusting av utemiljøet ved Lunner barneskole kan nå iverksettes gjennom en stor 
gave fra Østre Lunner ungdomslag, og komiteen forventer at kommunen bistår skolen med å få 
realisert disse planene. 

Innstilling: 
Komiteen har som ønske å øke de totale ressursene for skolene for å sikre og forsterke den 
positive utviklingen vi ser i Lunnerskolene. De viktigste tiltakene for å sikre dette mener 
komiteen er: 

1. Dyktige, motiverte og engasjerte lærere gir den beste forutsetning for en god skole. Kultur- og 
oppvekstkomiteen oppfordrer kommunene til fortsatt å ha fokus på å legge til rette for at de 
som har behov for og ønske om etter- og videreutdanning skal oppmuntres til å søke. 
2. Oppvekstkomiteen mener at tidlig innsatts er avgjørende og at styrking av lærertetthet 
spesielt på 1-4 trinn er avgjørende i dette arbeidet. 
3. Oppvekstkomiteen mener at sosial-lærer på ungdomsskoletrinnet vil kunne styrke det 
igangsatte arbeidet med å knytte PPT enda nærmere til hver enkelt skole gjennom å opprette 
lokale ressursteam.  
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Vedlegg 1: Rapport fra samarbeidsutvalget ved Harestua skole 

Del 1: Samarbeidsutvalget har drøftet tilstanden ved skolen i 2016. Vi vil gjerne gi følgende 
kommentarer (maks 2 sider): 
 

Elev- og læringsmiljø: 
Elevrådet på barnetrinnet opplever lite mobbing. Når det skjer tar de voksne det alvorlig. Det er litt klespress. 
Elevene er flinke til å invitere andre med på leken. Trivselsledere er bra. Bra skolevei. Skolegården og 
aktivitetsparken er fin. 
Elevrådet på ungdomstrinnet bruker ikke ordet mobbing, men mer om utestengning, press og om klikkmentalitet. 
Noen opplever å bli sjikanert og baksnakket på nettet. Om å ikke bli invitert inn i en chat. De sier at noen mistolker 
blikk, og av den grunn blir utrygge eller usikre.  
Læreren på ungdomstrinnet beskriver noe av det samme som elevrådet med unntak av tiende trinn. De opplever at 
dette er et trinn med god utvikling og bedre miljø. Færre klikker enn før.  
FAU opplever at rektor er tett på elevmiljøet og følger opp mobbeutfordringer, men at det kan virke som om 
verktøykassa blir tom når det jobbes med en sak over tid. Ønske om tilsyn ved bussholdeplassen Jobbe med nettvett. 
Ledelsen på skolen er tett på, og det settes inn tiltak. Ut fra den innsikten gjelder ikke utordringen nevnt over alle 
elevene. Det er mange som har nettvett, og som ikke forholder seg til subkulturen. Vi mener likevel at det beste er å 
jobbe skoleomfattende.  
 

 

Læringsresultater: 
Elevrådet på barnetrinnet liker best muntlig vurdering. Vurderingen må være konkret. Fint med 
hverandrevurdering. 2stjerner og et ønske fungerer bra. Likedan exit-lapper. Foreldrene er flinke til å hjelpe til med 
lekser de spør. Elevene vil ha lenger skoledag og slippe lekser. 
Elevrådet på ungdomstrinnet ønsker i større grad individuelle tilbakemeldinger fra lærerne. De opplever ulik 
praksis fra lærerne når det gjelder vurdering.  

 

 

Gjennomføringsgrad (gjelder ikke barnetrinnet): 
Sammenfatning av kommentarer.  

Få kommentarer i og med at gjennomføringsgraden er høy for elevene på Harestua skole 
 
 

Andre kommentarer: For eksempel angående skolens bygg og lokaler, uteområde, fysiks arbeidsmiljø for 
elever og ansatte ol: 

 
Både ansatte, elever og foreldre venter med spenning på utbyggings- eller ombyggingsplanene for skolen. 
Harestua arena er et løft for skolen og for Harestuasamfunnet. 

 

 
De to viktigste tingene samarbeidsutvalget er fornøyd med på vår skole: 
1. De voksne er fine å snakke med. Det er noen å gå til. 
2. Skolen tar mobbing på alvor. Mobilhotell og Visma Flyt-meldinger.  
Samarbeid skole og hjem er godt 
 

 
De to viktigste tingene samarbeidsutvalget vil utfordre vår egen skole på: 
1. Inkludering – aktiviteter i friminuttet. Jobbe med hvordan vi oppfører oss på sosiale medier.  
2. Tilbakemeldinger – VFL – Faglige tilbakemeldinger er ikke gode nok. De tilbakemeldingene 
som kommer  kommer for seint.  
Elevenes selvverd og menneskeverd  må det jobbes med. Viktig for livet. 
 

Del 2: Tilbakerapportering på skolens arbeid med å sikre et trygt og 
trivselsfremmende elevmiljø – Harestua skole 
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Skolen gir en kort oversikt over de planer og rutiner som ligger til grunn for det 
forebyggende trivselsskapende arbeidet overfor elevene og avdekking og oppfølging av 
mobbing og annen ikke-akseptabel elevatferd. Skolens skriftlige planverk legges ved 
tilbakemeldingen.  
Rutinene våre ligger på It’s learning. «Handlingsplan mot mobbing», « Årshjul for 
samarbeid mellom FAU og skole», « Farstamodellen», «Huskeliste for kontaktlærer» og 
rutiner for oppfølging ved høyt fravær.   
 
Vi har aktivitetsledere som iverksetter leker og inkluderer i storefri. 
Kantina med hjemmelaget mat er positivt for elevmiljøet. 
Elevsamtalene med hver enkelt elev som rådgiver og rektor har er bra. 
Aktivitetsdager og turer skaper samhold og et positivt elevmiljø.  
 
Tiltak og utfordringer videre: 
Være raskere til å informere når mobbesaker oppstår.  

Repetere Farstadmodellen 

Løfte PALS-jobbingen og PALS-teamet på ungdomstrinnet. 

Trange rom og korridorer påvirker elevmiljøet i negativ retning. Bygningsmassen er 
uoversiktlig.  

Kontaktlærer har for få timer med klassen sin på u-trinnet.  

Kontaktlærer savner klassens time. 

Innføring av IKO-modellen på ungdomstrinnet er et godt grep.  

FAU ønsker å se utviklingen i elevundersøkelsen fra år til år.  

FAU ønsker større fokus på aktiviteten på sosiale medier. Elevene filmer og tar bilder i 
garderober etc, og dette bidrar til et usunt elevmiljø. FAU ønsker ytterligere 
innstramninger av mobilbruken. Skolen ønsker å videreføre nåværende ordning og se 
om den er god over tid. Lærerne må blir flinkere til å følge opp mobilhotellet i 
svømmehallen og på Harestua arena.  

FAU ønsker at en voksen er på bussholdeplassen når elevene skal reise med bussen på 
ettermiddagen 
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Vedlegg 2: Rapport fra samarbeidsutvalget for Grua skole 

Samarbeidsutvalget har drøftet tilstanden ved skolen i 2016. Vi vil gjerne gi følgende 
kommentarer (maks 2 sider): 
 

Elev- og læringsmiljø: 
Sammenfatning av kommentarer. Dersom det er gjort tiltak siden forrige rapportering inne området bør dette nevnes. 
(Se også mal for tilbakerapportering av konkrete planer og rutiner på siste side) 
 
Elevmiljø: 
Det er en felles oppfatning om at elevmiljøet på Grua skole er bra. Når det er sagt er dette et kontinuerlig arbeid. 
Skolen har gode proaktive tiltak som fremmer lek og god aktivitet i elevgruppa . Skolen har gode tilsynsordninger. 
Samtidig har vi en stor skolegård der det er utfordrende å ha full oversikt.  
Elevrådet opplever at det er lite mobbing, men noe erting ol.  Vi har enkeltelever som går alene enkelte 
dager/friminutt, noen ganger selvvalgt. Dette er noe alle ansatte er kjent med og har ansvar for å følge opp. FAU 
ønsker at skolen skal gi rask tilbakemelding til foresatte dersom et barn oppfører seg slik at det går utover medelever. 
Personalet ønsker at foreldre tar kontakt dersom det er noe de er usikre på eller misfornøyde med, slik at de ikke blir 
unødig negativt snakk.  
 
Det er en felles oppfatning at vi har gode rutinedokumenter for å håndtere §9A-3. Det er viktig at saker meldes inn. 
 
Siden forrige rapportering har elevrådet arrangert en språkkampanje med fokus på positiv språkbruk. 
I tillegg har hele skolen fått anledning til å oppleve NM på Lygna. Elevrådet spanderte både buss til dette 
arrangementet og en tur til Harestua slik at skolen fikk ha skøytedag på Harestuvannet. Dette ga felles opplevelser og 
samhold. 
 
Læringsmiljø: 
Arbeidsroen i timene har år for år blitt bedre ved Grua skole. Vi ligger fortsatt litt under snittet i Lunner, men de to 
siste årene ligger vi på landsgjennomsnittet.  
 
Elevene rapporterer videre i elevundersøkelsen at lærere ved skolen har blitt flinkere de siste årene til å forklare hva 
de skal gjøre for å bli bedre i fagene. Her er resultatet for Grua i snitt noe over kommunesnittet og litt mer enn 
landsgjennomsnittet. 
 
Elevene rapportere også at foreldrene i større grad følger opp lekser og viser interesse for skolen.  

 

 
 

Læringsresultater: 
Sammenfatning av kommentarer. Dersom det er gjort tiltak siden forrige rapportering innen området bør dette nevnes.  
 
 Det er vanskelig å sammenligne fra år til år, da det kan være store forskjeller på elevgruppene som svarer på 

elevundersøkelsen.  

 Det er viktig med grundig analyse av årsakene som ligger bak svarene, og vi må bli mer systematiske m.h.t. analyse og i 

å iverksette tiltak etter kartlegging.  

 Viktig å følge opp enkeltelever som sliter med spesielle ting og sette inn målretta tiltak. Dette er noe både lærere og 

foreldre må følge opp. 

 Bruke leseveileder/regneveileder/SPU koordinator/PPT i veiledning med lærere.  

 Fortsette med veiledet lesing og vi har hatt godt utbytte av nye fagbøker i samfunnsfag og naturfag. 

 Flere trinn jobber systematisk med varierte undervisningsmetoder som krever samarbeid og refleksjon hos elevene. 

Eksempler på dette er læringspartner, problemløsningsmodell og trening i forskjellige samtaleteknikker. Dette gir større 

forståelse, dybdelæring og elevene blir mer delaktige i læringen.  
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Andre kommentarer:  
For eksempel angående skolens bygg og lokaler, uteområde, fysisk arbeidsmiljø for elever og ansatte ol: 
 
Vi er bekymret for bratte skråninger foran og bak skolen.  Det løsner små og store steiner hver vår, dersom større 
steiner begynner å rulle når det er elever i nærheten kan farlige situasjoner oppstå. 
 
Vi er glade for at gymsalen på Grua er blitt P1. 
 
Skolen har på bakgrunn av sykemelding av kontaktlærer på 1. trinn vurdert det som nødvendig å sette leseveileder 
inn i kontaktlærerfunksjon store deler av dette året. Dette har godt ut over oppfølging av nasjonale prøve i norsk og 
oppfølging av elever på småskoletrinnet som har behov for tilrettelegging. Dette vil endres fra august, men vi ønsker å 
rapportere om dette. 
 
SU ved Grua skole er urolige for hvordan mobbebegrepet brukes i det daglige, også i det offentlige. En bør, som 
kommune, ha en klar definisjon av hva ordet «mobbe» betyr og en bevisstgjøring på hvordan det brukes.  Dette bør 
deles med alle. Vi mener at mobbing skal tas på alvor og håndteres forsvarlig og etter regelverket, men at det er behov 
for en klargjøring! Når elever oppgir at de «mobbes en sjelden gang» er betydningen av begrepet kanskje uklar. 
 
 

De to viktigste tingene samarbeidsutvalget er fornøyd med på vår skole: 
1. Kort og trygg skolevei for de fleste av våre elever. 

2. Godt og positivt elevmiljø – f.eks 

Triveseledere/elevråd/skøytedag/NM/skidag/skolejoggen/friidrettsdag/lekedag/adventsam

linger/kulturell skolesekk/våg og vis eller sommershow/PALS 

samling/språkkampanje/godt samarbeid med FAU som arrangerer elevaften og sørger for 

skøytebane i skolegården på dugnad) 

 

De to viktigste tingene samarbeidsutvalget vil utfordre vår egen skole på: 
1. Fortsette arbeid med vurdering for læring 
2. God dialog skole – hjem,  om blant annet lekser og elevens trivsel 
 
 

 
Del 2: Tilbakerapportering på skolens arbeid med å sikre et trygt og 
trivselsfremmende elevmiljø – Grua skole 
 
Skolen gir en kort oversikt over de planer og rutiner som ligger til grunn for det forebyggende 
trivselsskapende arbeidet overfor elevene og avdekking og oppfølging av mobbing og annen ikke-
akseptabel elevatferd. Skolens skriftlige planverk legges ved tilbakemeldingen. Dette er de planene 
skolen har:  

Handlingsplan for å sikre elevens rett til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø 

Del 1 beskriver alle  proaktive tiltak vi har og  bruker i skolehverdagen 

Del 2 beskriver de voksnes håndtering dersom elever blir utsatt for krenkenede ord 
eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme 

Forskrift om veiledende ordensregelement (kommunalt) 

Forventnings/regelmatrise PALS (er i tråd med det veiledende ordensreg.) 

Trygghetsplan – hvordan håndtere negativ atferd inne i klasserom/ute i friminutt 
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Vedlegg 3: Rapport fra samarbeidsutvalget for Lunner barneskole 

Del 1: Samarbeidsutvalget har drøftet tilstanden ved skolen i 2016. Vi vil gjerne gi følgende 
kommentarer (maks 2 sider): 

Elev- og læringsmiljø: 
 

Tilsyn har vært et fokusområde for skolen. Vi har et stort og uoversiktlig område. I år har vi økt antall 
minutter til tilsyn. Dette betyr i praksis at en lærer i 100 % stilling, før hadde inntil 105 minutter med 
tilsyn, har nå økt til 120 minutter.  Elevene opplever at det er flere voksne tilgjengelig ute i friminuttene. 
Til tross for at vi har noen utfordringer med et stort uteområde, er det også viktig å nevne at vi er stolte av 
mulighetene vi har området vårt og med blant annet den engelske hagen - dette betyr mye for skolen vår.  
 
Bussen er en arena hvor både voksne og barn har negative opplevelser med. Det er ikke tilsyn på bussen, 
og det har dannet seg en ukultur; dette har pågått over tid. Det er mye bråk og uro og mange elever opp-
lever det til tider som utrygt. Vi har hatt en kampanje fra etter jul til vinterferien hvor det var satt et 
ekstra fokus på buss. Hver morgen ble det tatt en runde i gruppa om hvordan de hadde opplevd turen fra 
og til skolen. Elevene har gitt tilbakemelding om at det har bedret seg noe, men det er fortsatt en 
utfordring på noen av rutene.  
 
Skolen har fortsatt aktivitetsledere og et engasjert elevråd, disse er viktige for elev- og læringsmiljøet 
vårt. I tillegg er atferdsteamet viktig for elev- og læringsmiljøet. Foresatte mener at ressurser som denne 
er helt essensielt for et godt elevmiljø. Det blir fortsatt viktig med fokus på å jobbe med sosial 
kompetanse.  
 
Vi har hatt episoder med mobilbruk og hendelser på sosiale medier som har vært uheldige og alle har et 
ønske om en mobilfri skole. Med mobilfri skole mener vi at elevene leverer inn mobilen hver morgen og 
får den tilbake ved skoleslutt. 
 
Viktig at det er en tett dialog og åpenhet mellom hjem og skole. Fast praksis på å informere hvis det har 
vært hendelser. Gjøre skolens planer og rutiner kjent for elever og foresatte. Vi ønsker en egen 
hjemmeside hvor informasjon blir lettere tilgjengelig.  
 
Lekser, Multi Smart øving er godt tilpasset og dynamiske. Det er viktig å finne lekser som engasjerer, at 
det ikke blir for mye repetisjonslekser, og at leksene er gjennomgått på forhånd. Elevene opplever at det 
er mer motiverende med lekser som gjøres digitalt, og prosjekter som er tverrfaglige er lærerike. Det er et 
ønske om en evaluering av hva hensikten med leksene er, og hva slags lekser som gis. Lærerne erfarer at 
lekser kommer i andre rekke etter fritidsaktiviteter. Hva er viktigst lekser eller fritidsaktiviteter? 
 

 

Læringsresultater: 
 

Vi har resultater i regning som fortsetter å gå opp, lesing er nå på nasjonalt nivå og engelsk har vi hatt en 
bedring de tre siste årene. Vi mener det er gjennomført konkrete tiltak som gjenspeiler seg i resultatene. 
Lese- og regneveilederne er viktige i for- og etterarbeidet i tillegg til avsatt tid i den pedagogiske 
utviklingstiden for læreren til Språkløyper (begrepsinnlæring) og regning i alle fag (realfagsløftet). 
Lærerne er mer bevisste på prøveformene og at elevene forberedes på den digitale formen prøvene har. 
Det gjennomføres fagmøter mellom trinnene for å dele fra egen praksiserfaring og hva som har gitt beste 
læringsutbytte for elevene.   
 

 

Andre kommentarer:  
Skolen har et stort og flott uteområde, men som i liten grad er tilrettelagt for lek og fysisk aktivitet. Skolen 
v/utegruppa og FAU har utarbeidet en plan for opprusting av uteområdet. Det jobbes fortsatt med å 
informere/involvere eiendomsavdelingen og politisk ledelse i kommunen med tanke på finansiering. FAU 
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har mottatt en gave på 1.1 mill. fra Østre Lunner ungdomslag. Disse pengene skal brukes til å oppgradere 
uteområdet, men for å få størst mulig avkastning av pengene er det viktig at kommunen bidrar.  

 

De to viktigste tingene samarbeidsutvalget er fornøyd med på vår skole: 
1. Vi mener fortsatt at det er et godt elevmiljø ved skolen. Aktivitetsledere er et tiltak for 
å skape et godt elevmiljø.  
2. Atferdsteamet har mye å si for både ansatte og elever. Skolen har gode rutiner og er 
mer samkjørt - står mer samlet. Lik praksis. 

 

De to viktigste tingene samarbeidsutvalget vil utfordre vår egen skole på: 
1. Skolebussen med mye bråk og uro. Hvordan skal vi sammen få til en varig positiv 
endring på skolebussen? 
2. Evaluere nye kommunikasjonsveier sammen. Ønske om å opprette en egen 
hjemmeside for skolen. 

  
Del 2: Tilbakerapportering på skolens arbeid med å sikre et trygt og 
trivselsfremmende elevmiljø – Lunner barneskole 
- Elevsamtaler to ganger i skoleåret, og flere hvis vi ser det er behov for det. 
 
- Utviklingssamtaler to ganger i skoleåret. Fra 4. – 7. trinn gjennomføres det en undersøkelse digitalt på It’ 
learning før utviklingssamtalen. For 1. – 3. trinn svarer de på et trivselsskjema. Eleven svarer på 
undersøkelsen/skjemaet sammen med en voksen hjemme før utviklingssamtalen.  
 
- Fast gjennomgang av elevenes psykososiale elevmiljø på trinn-, trinnleder- og ledermøter. 
 
- Ved behov: Egne jente- og gutteprater for å styrke elevmiljøet og sammen snakke om felles utfordringer.  
 
- Handlingsplan for et godt og inkluderende læringsmiljø:  
* Trygghetsplan 
* Felles struktur og atferdsforventninger. 
* Verdigrunnlaget 
* Konsekvensmatrisen, konsekvenser ved brudd på atferdsforventningene ved Lunner barneskole.   
* Tiltaksplan mot mobbing.  
 
- Sosialferdighetstrening på 3. og 4. trinn, og for enkeltelever og grupper ved behov. Les mer fra side 7 i 
handlingsplanen.  
 
- Karaktertrekk-kalender, denne er laminert og henger i alle klasserom.   
 
- Uteregler for Lunner barneskole. 
 
- Bussreglene 
 
- Skolegårdsundersøkelsen med kart: Dette er en undersøkelse gjennomføres i alle klasser. Resultatene 
gjennomgås i elevrådet som tar med seg resultatene videre tilbake til eget trinn. Denne undersøkelsen 
avdekker hvor elever har opplevd noe ubehagelig eller sett andre som har det. Voksne som har tilsyn får 
en indikasjon på hvilke områder som de må ha spesielt fokus på.   
 
* Konsekvensmatrisen sammen med verdigrunnlaget, felles struktur, atferdsforventinger og 
karaktertrekkene er også som egne sider i de ansatte sine Ukeplanleggere (almanakk). 
 
- Sosiogram. Gjennomføres en gang i halvåret, og ellers ved behov. Formålet er å kartlegge om alle har 
noen å være med, hvem de er med og hvem mange vil være med.   
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Vedlegg 4: Rapport fra samarbeidsutvalget for Lunner ungdomsskole 
Del 1: Samarbeidsutvalget har drøftet tilstanden ved skolen i 2016. Vi vil gjerne gi følgende kommentarer  
Elev- og læringsmiljø: 
Sammenfatning av kommentarer.  
Skolen har et gjennomgående godt elevmiljø. Elevgruppen har stor aksept for annerledeshet og gjennomgående høy 
sosial kompetanse. Elevene påpeker spesielt trinnorganisering i forhold til bruk av klasserommene, uteområdene 
med fysiske avgrensninger og mange muligheter, samt de mange aktivitetene som settes i gang eller oppstår av seg 
selv, som medvirkende til godt elevmiljø. FAU og lærerne sier det samme.  Elevene nevner også at lærerne er 
oppmerksomme, tar tak i ting og har gode holdninger som er medvirkende til elev- og læringsmiljøet. Lærerne 
oppleves å ha lik praksis i elevsaker. FAU oppfatter og at ting blir tatt tak i. Skolen har innført fast punkt på ukentlige 
teammøter der ting rundt elevmiljø og enkeltelever tas spesielt. Helsesøster og rådgiver bidrar også i arbeidet. Vi 
hadde ønsket en sosiallærer for å ta formelle og uformelle samtaler med elevene - gjerne i forkant av hendelser og i 
forbindelse med digitalt utfordrende adferd på fritiden som forplanter seg til skoledagen. Vi har opprettet kontakt 
med politiet for å få en gjennomgang av dette emnet med elevene i tillegg til det skolen selv gjør. En del elever sliter 
med tunge saker som ikke er skolerelaterte. Det er samarbeidsmøter mellom skoleadministrasjon, rådgiver, 
helsesøster og PPT for å avdekke enkeltsaker i forhold til elev - og læringsmiljøet/fravær. Avstanden til 
skoleadministrasjonen/rådgiver skal oppleves som kort også i enkeltsaker. 
 
Elevrådet har ikke spesielt fokus på elevmiljøet nå siden det oppleves som bra og ingen trinnrepresentanter kjenner 
noe til mobbing av enkeltpersoner eller grupper på skolen. Elevrådet arbeider for en aktivitetsdag i grupper på tvers 
av trinn. Elevrådet arrangerer nyttårsball sammen med 9. trinn Det fokuseres på inkludering og gode holdninger.  
Elevkantine gjennom valgfaget ”Produksjon av varer og tjenester”, som bidrar med salg av egenprodusert mat i 
kantinen, er et verdifullt bidrag til miljøet. Mange setter pris på tilbudet i Rådhuskantinen. 
 

I klasserommet er det viktig for elevene og læringen at læreren er en god klasseleder. Elevene må også ta ansvar for 
egen læring. Arbeidsroen i timene er bra, men varierer fra år til år.  Elevene påpeker at det er viktig med varierte og 
interessante oppgaver for å holde arbeidsro og interesse oppe. Lærerne undrer seg over resultatene for arbeidsro og 
at tall på om lærerne snakker med elevene om hva de skal gjøre for å bli bedre i fagene, har sunket. Mulige 
forklaringer kan være økt vikarbruk, siden mange lærere er i utdanning etter at nye kompetansekrav har kommet 
inn. Vi spør oss selv om fokuset på struktur kan ha sunket på bekostning av vårt økte fokus på vurderingsformer, men 
er ikke sikker på om dette stemmer og kjenner oss ikke helt igjen i tallene, men tar det med i videre arbeid. 
Lærerne utvikler egen praksis basert på forskning. Gode rutiner ved oppstart av enkelttimer og godt planlagte timer 
med forberedte lærere, medvirker til arbeidsro. Vi har fokus på opphenting av allerede lært kunnskap og hvordan en 
best mulig videreutvikler denne. Fokus på motivasjon, vurdering og rasjonalisering. Vi prøver ut alternative 
prøveformer, undervisningsformer og vurderingsformer med mindre fokus på karakter for å fremme læring. Det er 
viktig at elevene får konstruktive, positive og individuelle tilbakemeldinger underveis – og sluttvurderinger i et trygt 
miljø.  Det må ikke bli for mange punkter det gis tilbakemelding på. Ros er viktig.  
Fokus på tilbakemelding gjelder både individuelle muntlige tilbakemeldinger og på It’s learning (ITL).  Vi er fornøyd 
med at ITL nå fases ut og erstattes av annen digital plattform. I overgangen må det mye arbeid til for å lagre deler av 
det som nå er lagret i ITL. 
Lekser oppleves å være på et greit nivå, gjennomgått på skolen og forberedt. Elevenes tilbakemelding i forhold til 
foreldre og lekser er at de bør spørre passe mye og være generelt interessert. Tilby seg om det er noe de kan bidra 
med, støtte, oppmuntre, gi ros. De kan oppmuntre til innsats og gode rutiner. Gi rom for eget ansvar, men ikke slippe 
taket helt. Foreldrene mener at skolens lekseplaner/ukeplaner varierer i kvalitet og tilgjengelighet. Dette tar skolen 
på alvor og arbeider med form og innhold. Vi håper ny plattform skal hjelpe på tilgjengeligheten. 
Skolen har mobilfrie timer, men arbeider med å bruke mobiler i lærerstyrte aktiviteter i klasserommet. Digitale 
verktøy er kommet for å bli og må beherskes. Vi ønsker innkjøp av flere Ipader. De vi har, brukes mye og tilfører 
undervisningen mye. SMS tjenesten brukes til varsling av ”andre” opplegg. Foreldrene ser det som positivt. Bruk av 
tjenesten vil bli videreutviklet. Utviklingssamtalene fungerer godt. Årshjul med faste aktiviteter virker positivt på 
miljøet. 
Læringsresultater: 
Sammenfatning av kommentarer. Vi ser at nasjonale prøver på 9. trinn viser en heving av nivået de siste årene. 
Spesielt fornøyd er vi med at nivået på lesing har hevet seg etter at skolen satte fokus på lesing i alle fag. Resultatene 
for 8. trinn gjenspeiler barnetrinnet, men vi ser at ungdomstrinnet har en jobb å gjøre i forhold til engelsk på 8.trinn. 
Vi burde økt lærerressursen i engelsk på trinnet, men har ikke funnet rom for det. Forbedringen må foregå gjennom 
tilretteleggingen som kan finne sted i klasserommet. 
Viser for øvrig til punktet over der vi kort skisserer nye metoder for læring og vurdering. 
Lærerne spør om satsingen på barnetrinnet har gått ut over ungdomstrinnet siden lærertallet for kommunen har gått 
ned samtidig som satsingen på de laveste trinnene har gått opp. Vi opplever trange tider. 
Vi ønsker at det fokuseres på økt ressurstilgang også fordi kommunen har valgt økt tilflytting av flyktninger. Det er 
viktig at nye landsmenn får en grunnutdanning som gjør dem i stand til å bli framtidige arbeidstakere og fullverdige 
medlemmer av samfunnet. 

 
 



Rapport om kvalitet og utvikling i grunnskolen i Lunner 2016                                                      Side35 

 

Gjennomføringsgrad i videregående opplæring 
Sammenfatning av kommentarer. Vi har 96 % gjennomføringsgrad.  Vi mener at resultatet også må relateres til 
arbeidet som gjøres i videregående skole.  Det er naturlig med en viss variasjon mellom kullene i forhold til 
gjennomføring i videregående skole. 
Arbeidet og oppfølging av enkeltelever i forhold til å redusere fraværet til utsatte elever er vesentlig. Vi har godt 
samarbeid med helsesøster og PPT. Vi har ulike trivselstiltak for å skape trygghet i læringssituasjonen. 
 
Vi har økt vårt faglige fokus generelt, og lagt mer vekt på ulike vurderings- og læringsformer, god klasseledelse og 
lesing, som er en port-åpner til videre læring 
Vår visjon er: «Fra mulighet til virkelighet» Den skal gjennomsyre alles daglige virke.  
Skolen vår har fått tildelt spesielle undervisningsoppdrag som gjør at nåværende bilde kan endres.   Politikere og 
kommunens overordnet nivå, skal se at vi er i en spesiell stilling i forhold til de ekstraoppdragene vi har fått når det 
gjelder elever med store spesielle behov samt innføringsklasse.   
 
SU er fornøyd med: 
Vurderingsarbeid som fører til økt faglig anvendbar kunnskap og gir mulighet for å stå i endring 
Rådgivingsdelen på skolen og faget utdanningsvalg anser vi for å ha høy kvalitet 

 

Andre kommentarer: Skolens bygningsmasse fungerer godt. Noen klasserom er litt små.  Uteområdene gir gode 
muligheter. Vi ønsker videreutvikling av uteområdene. Skolen utfordres stadig i forhold til de stramme økonomiske 
rammevilkårene oppdraget skal utføres under. Vi bekymrer oss for ivaretakelsen av bygningsmassen. 
Låse/lukkerunde etter arbeidstid blir ikke ivaretatt pga redusert vaktmester ressurs og vaktmester sin arbeidstid. 
Det har til tider hopet seg opp søppel i dunkene ute. Noen arbeidsoppgaver, som vi tenker naturlig ligger inn under 
vaktmestertjenesten, har måtte overtas av administrasjonen og lærere.  
 
De to viktigste tingene samarbeidsutvalget er fornøyd med på vår skole: 
1. Arbeidet rundt elev-og læringsmiljøet 
2. Det fysiske inne og utemiljøet og rommene det gir for utvikling 
De to viktigste tingene samarbeidsutvalget vil utfordre vår egen skole på:  
1. Fortsette arbeidet med vurderingsformer, ulike prøveformer og arbeidsformer 

2. Fortsette arbeidet med å utforme arbeidsplanene på en hensiktsmessig måte. 
 
 
Del 2: Tilbakerapportering på skolens arbeid med å sikre et trygt og trivselsfremmende elevmiljø – Lunner 
ungdomsskole 
Skolen gir en kort oversikt over de planer og rutiner som ligger til grunn for det forebyggende 
trivselsskapende arbeidet overfor elevene og avdekking og oppfølging av mobbing og annen ikke-akseptabel 
elevatferd. Skolens skriftlige planverk legges ved tilbakemeldingen.  
 
Skolen har gode rutiner for overføring av elever fra barnetrinn til ungdomsskolen både på gruppe og 
enkeltindividnivå. Vi har tidlige foreldremøter om høsten. For rask avdekking og oppfølging av elevsaker har vi 
elevsaker som fast punkt på de ukentlige teammøtene der ting rundt elevmiljø og enkeltelever blir spesielt tatt opp.   
Vi har bevisst organisert skolen med tanke på å forhindre mobbing i korridorer og trapper gjennom å fordele elevene 
trinnvis i bygningen. 10. trinn har sitt eget område i 1. etasje mens 8. og 9. trinn har hvert sitt område i 2. etasje. 
Områdene oppe er skilt av naturfagsalen og auditoriet. K&H har egne praktiske og hyggelige avdelinger og det samme 
gjelder for M&H. Lærernes arbeids- og spiserom er nær administrasjon, helsesøster og rådgiver slik at veien i 
enkeltsaker skal være kort. Vi har skjermet korridor slik at elever raskt skal kunne komme til rådgiver og helsesøster 
uten at dette er synlig for alle. Vi har bevissthet rundt all mobbing, også digital.  Vi er bevisst på integrering. Vi har 
fokus på § 9A og har raskt reaksjon og kontakt med hjemmene. Vi fokuserer på trivsel framfor mobbing. Vi fokuserer 
på aktivitet framfor passivitet. Vi skaper tilhørighet gjennom trinnorganisering, aktivitetsdager og samling rundt grill 
og/eller bakst på elevdager. Vår inspeksjonsplan fokuserer på at lærer fra hvert trinn til en hver tid skal være ute i 
friminuttene. Vi har etterstrebet lik fordeling av menn og kvinner samt aldersfordeling blant de ansatte. 
Rektor informerer og orienterer samt får info og orienteringer i FAU gjennom ”rektors kvarter” på FAU-møter.   
Vi har virksomhetsplan, ordensreglement, handlingsplan mot mobbing, sosiallæreplan, plan for sosial kompetanse, 
inspeksjonsplan og PC-avtale. Klassene har egne reglementer som er utarbeidet sammen med klassens elever. 

 

 

 


