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Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.05.2016

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.05.2016 godkjennes.

Rakkestad, 01.06.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.05.2016

Vurdering
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.05.2016 legges frem for godkjenning.
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Fylkesmannens tilsynsrapporter for Skiptvet kommune 2015 - Skolens arbeid 
med elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert vurdering

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Fylkesmannens tilsynsrapporter for Skiptvet kommune 2015, tas til orientering

Rakkestad, 27.05.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Sammendrag
Gjennomføringen av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Spesialundervisning» som ble vedtatt i 
kontrollutvalget i Skiptvet 24.09.2014, og i kommunestyret i Skiptvet 28.10.2014, kolliderte 
med et tilsyn fra fylkesmannen som også inkluderte tilsyn med feltet spesialundervisning i 
kommunen. På kontrollutvalgets møte 29.09.2015 i sak 15/22 «Endring av vedtak i 
forbindelse med forvaltningsrevisjonsprosjekt "Spesialundervisning", Skiptvet kommune», 
ble det fattet følgende vedtak:

Forvaltningsrevisjonsprosjekt som er vedtatt for 2015 – «Spesialundervisning» flyttes til 
2016 og fylkesmannens rapport vil bidra til å danne grunnlag for informasjon i dette 
prosjektet. Forvaltningsrevisjonsprosjekt som er vedtatt for 2016 - «Kjøp av tjenester» 
fremskyndes til 2015.
Kontrollutvalget skal få fremlagt fylkesmannens rapport når denne foreligger.

Vedlegg
 Fylkesmannens tilsynsrapport for Kirkelund skole, Skiptvet kommune 2015
 Fylkesmannens tilsynsrapport for Vestgård skole, Skiptvet kommune 2015

Saksopplysninger
I tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 15/22 legger sekretariatet frem resultatene av 
fylkesmannens tilsyn. Fylkesmannen har utført tilsyn ved skolene Kirkelund og Vestgård, 
begge rapportene ligger vedlagt.

Vurdering
Sekretariatet anbefaler å ta informasjonen i fylkesmannens rapporter til orientering.
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Skolens arbeid med eleven es utbytte
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vurdering
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Sammendrag

Tilsynet er rettet mot skolens kjernevirksomhet: skolens arbeid med elevenes utbytte av
opplæringen. Tilsynet omfatter også den skolebaserte vurderingen som er skolens
jevnlige vurdering av sin egen virksomhet og måloppnåelse. Målet med tilsynet er å bidra
til at alle elever får et godt utbytte av opplæringen.

Med bakgrunn i den informasjonen som har fremkommet i tilsynet, er vår konklusjon at
arbeidet med underveisvurde ring ved Kirkelund skole oppfyller kravene i
opplæringsloven . Skolen har en implementert rutine som sikrer at skolen vurderer
elevenes utbytte av opplæringen og gjennomfører tiltak der det avdekkes at elevene ikke
har tilfredsstillende utbytte av opplæring en. Skolen sikrer at elever som ikke har norsk
eller samisk som morsmål, får vurdert sitt behov for særskilt språkopplæring. Kirkelund
skole vurderer også jevnlig i hvilken grad organiseringen, tilretteleggingen og
gjennomføringen av opplæringen medvirker til å nå de målene som er fastsatt i
Læreplanver ket for Kunnskapsløftet. Kirkelund skole oppfyller imidlertid enda ikke
kravene i opplæringsloven når det gjelder arbeidet med opplæringen i fag, men har satt i
gang et arbeid som skal gjøre skolen i stand ti l å fylle kravene.

I denne tilsynsrapporten er Kirkelund skole gitt en frist til 1. juni 2016 for å rette opp
lovbruddet som har fremkommet under tilsynet. Dersom forholdene av ulike årsaker ikke
rettes innen fristen vil Fylkesmannen vedta et pålegg om retting.
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1 . Innledning

Fylkesmannen åpnet 29.06.16 tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av
opplæringen og skolebasert vurdering ved Kirkelund skole i Skiptvet kommune.

Felles nasjonalt tilsyn 2014 -17 handler om skolens arbeid med elevenes utby tte av
opplæringen og består av tre områder for tilsyn: Skolens arbeid med elevenes utbytte av
opplæringen og skolebasert vurdering (som denne rapporten omhandler), og
forvaltningskompetanse. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledningsmateriell 1

knyt tet til tilsynet, og Fylkesmannen har gjennomført informasjons - og
veiledningssamlinger.

Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven
blir overholdt, jf. opplæringsloven § 13 -10 første ledd. Kommunen er derfor adressat for
denne tilsynsrapporten.

I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for rett ing av lovbrudd som er avdekket
under tilsynet. Fristen er 1. juni 201 6. Dersom lovbrudd ikke er rettet innen fristen, vil
Fylkesmannen vedta pålegg om retting med hj emmel i kommuneloven § 60 d. Et
eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltve dtak og vil kunne påklages, jf.
forvaltningsloven kapittel VI.

2 . Om tilsynet med Skiptvet kommune – Kirkelund skole

2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler

Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler jf. opplæringslov en § 14 -1 første ledd, jf.
kommuneloven kap. 10 A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighets tilsyn
jf. kommuneloven § 60 b. Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er
myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette.

I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt , betegnes
dette som lovbrudd, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrift er fastsatt i
medhold av denne, som er brutt.

2. 2 Tema for tilsyn et

Temaet for tilsynet er rettet mot skolens kjerne virksomhet: skolens arbeid med eleven es
utbytte av opplæringen . Tilsynet omfatter også den skolebaserte vurderingen som er
skolens jevnlige vurdering av sin egen virksomhet og måloppnåelse. Vurdering av egen
virksomhet betyr at skolen skal vurdere organiseringen, tilretteleggingen og
gjennomføringen av opplæringen.

Elevvurdering, skolebasert vurdering og nasjonal vurdering skal ses i sammenh eng. De
ulike formene for vurdering skal samlet sett utfylle hverandre og medvirke til at den
enkelte elev en blir motivert til å ta i bruk sine evner og anlegg , og at de nasjonale
målene for opplæringen styrer arbeidet i skolen (Stortingsmelding 47 1995 -19 96). Det

1 http: //www.udir.no/Regelverk/Tilsyn/_Tilsyn/Rettleiingsmateriell - for - felles -
nasjonalttilsyn -2014 -2017/
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overordnede for målet med tilsynet er å bidra til at alle elever får et godt utbytte av
opplæringen .

Hovedpunkter i tilsynet vil være :

� Skolens arbeid med opplæringen i fag
� Underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte
� Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning
� Vurdering av behov for særskilt språkopplæring
� Skolebasert vurdering

Tilsynet skal bidra til at kommunen som skoleeier sørger for at elevene :

� får kjennskap til og opplæring i målene som gjelder for opplæringen

� får tilbakemeldinger og involveres i eget læringsarbeid for å øke sitt utbytte av
opplæringen

� får vurdert kontinuerlig hvilket utbytte de har av opplæringen

� blir fulgt opp og får nødvendig tilrettelegging når utbytte av opplæringen ikke er
til fredsstillende

Og at kommunen som skoleeier sørger for at skolen ved skolebasert vurdering

� har god e kilder og relevant informasjon om elevenes måloppnåelse

� avdekker årsaken til manglende måloppnåelse og gjennomfører endringer

� sikrer en bred medvirkning i gjennomføringen

� gjennomfører vurderingen jevnlig

Manglende etterlevelse av re gelverket kan medføre at elevene ikke får realisert sine
muligheter for måloppnåelse eller får lite utbytte av opplæringen, at skolen ikke har god
kunnskap om måloppnåelse, og hva som eventuelt forårsaker at målene ikke nås. Dette
kan igjen medføre at skolen ikke gjør noe med lite tilfredsstillende organisering,
tilrettelegging eller gjennomføring av opplæringen. Elevene får dermed ikke det utbyttet
av opplæringen som de ellers kunne fått.

2. 3 Om gjennomføringen av tilsynet

Tilsyn med Skiptvet kommu ne ble åpnet gjenn om brev 29.06.15 . Kom munen er blitt
pålagt å legge frem dokumentasjon for Fylkesmannen med hjemmel i kommuneloven §
60 c.

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon og
opplysninger fra intervju , se vedlegg .
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3. Skolen s arbe id med opp læring en i fag

3.1 Rettslig e krav

Nede nfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med
opplæringen i fag. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og forskrift til
opplæringsloven kravene er knyttet til.

Rektor skal sikre at opplæringens innhold er knytte t til kompetansemål i faget

Undervisningspersonalet skal tilrettelegge og gjennomføre opplæringen etter
Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06), jf. opplæringsloven § 2-3 og forskrift til
opplæringsloven § 1-1. Det betyr at opplæringen skal ha et innhold som bygger på
kompetansemålene i læreplanen og bidrar til at disse blir nådd. Rektor må organisere
skolen slik at dette blir ivaretatt, jf. opplæringsloven § 2-3.

Rektor skal sikre at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til mål for
opplæring, hva som blir vektlagt i vurdering av elevens kompetanse , og hva som er
grunnlaget for vurderingen .

Underveisvurdering skal brukes som et redskap i læreprosessen og bidra til å forbedre
opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-2. Eleven skal kjenne til hva som er
målene for opplæringen, hva som vektlegges i vurderingen av hans eller hennes
kompetanse , og hva som er grunnlaget for denne vurderingen, jf. forskrift til
opplæringsloven § 3-1. Det betyr at elevene må kjenne til kompetansemåle ne i
læreplanene for fagene. De skal også kjenne til hva læreren vektlegger når læreren
vurderer en prestasjon. Fra og med 8. trinn skal elevene kjenne til hva som skal til for å
oppnå de ulike karakterene. Kravet til at dette skal være kjent, innebærer no e mer enn
at informasjonen er tilgjengelig for elevene. Rektor må organisere skolen for å sikre at
undervisningspersonalet formi dler dette til elevene.

Rektor skal sikre at opplæringen dekke r alle kompetansemålene på hovedtrinnet / i faget
og de individuel le opplæringsmålene i IOP.

Undervisningspersonalet skal tilrettelegge og gjennomføre opplæringen etter LK06, jf.
oppl æringsloven § 2-3 og forskrift til opp læringsloven § 1-1. For de fleste fag i
grunnskolen og fo r noen fag i videregående skole er kompetansemålene satt per
hovedtrinn eller etter flere års opplæring. I slike tilfeller må rektor sikre at elevene får
opplæring i alle kompetansemålene i faget / på hovedtrinnet gjennom opplæringsløpet.
Opplæringsloven § 5-5 hjemler at en elev som får spesialundervisning, kan ha unntak fra
kompetansemålene i de ordinære læreplanene. Gjeldende opplæringsmål for eleven skal
da fremgå av en individuell opplæringsplan (IOP). I slike tilfeller må skolen sikre at
elevens opplæring dekker de individuelle måle ne.

Alle elever som har vedtak om spesialundervisning , skal ha IOP.

Skolen skal utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP) for alle elever som får
spesialundervisning , jf. opplæringsloven § 5-5. Det må fremgå av IOP- en hvilket
tidsintervall den gjelder for.
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I nnholdet i I OP-en skal samsvare med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet i
opplæringen og synliggjøre eventuelle avvik fra LK06 .

IOP-en skal vise mål for og innholdet i opplæringen og hvordan opplæringen skal
gjennomføres , jf. opplæringsloven § 5-5. Reglene for innhold i opplæringen gjelder så
langt de passer for spesialundervisningen. Det kan medføre at målene for opplæringen
avviker fra kompetansemålene i læreplanene i LK06.

Før skolen/kommunen gjør et enkeltvedtak om spesialundervisning, skal PPT utarbeide
en sakkyndig vurdering. Den sakkyndige vurderingen skal gi tilrådning om innholdet i
opplæringen, blant annet realistiske opplæringsmål for eleven og hvilken opplæring som
gir eleven et forsvarlig opplæringstilbud. Vedtaket om spesialundervis ning skal bygge på
den sakkyndige vurderingen , og eventuelle avvik må begrunnes. Vedtaket om
spesialundervisning fastsette r rammene for opplæringen og dermed innholdet i IOP-en.
IOP-en kan først tas i bruk etter at det er fattet enkeltvedtaket om spesialun dervisning.

IOP-en må ha egne mål for opplæringen når elevens opplæring avviker fra ordinære
læreplaner , og skolen må ha en implementert rutine som sikrer at IOP-en er samordnet
med den ordinære opplæringens (klassens) planer.

Reglene om innhold i opplæringen (kompetansemålene i læreplanen e) gjelder for
spesialundervisning så langt de passer , jf. § 5-5 i opplæringsloven . Skolen skal legge
vekt på utviklingsmulighetene for eleven og de opplæringsmålene som er realistiske
innenfor det samme totale und ervisningstimetall et som for andre elever , jf.
opplærings loven § 5-1. Den individuelle opplæringsplanen skal vise målene for
opplæringen, jf. opplærings loven § 5-5. Dersom vedtaket om spesialundervisning ikke
inneholder avvik fra LK06 , eller bare angir fær re kompetanse mål i et fag enn i den
ordinær e læreplan en, må dette også komme klart frem i IOP-en. Det må også komme
klart frem i hvilke fag eller deler av fag eleven ev entuelt skal følge ordinær opplæring (i
klassen) . Skolen må ha en skriftlig fremgangsmå te som angir hvordan
spesialundervisningen og den ordinære opplæringen skal ses i sammenheng / arbeide
sammen i slike tilfeller. Fremgangsmåten må være innarbeidet av de som har ansvaret
for å utvikle IOP-en og for å gjennomføre opplæringen.

3. 2 Fylkesmannens undersøkelser
Skolen har i sin dokumentasjon lagt frem informasjon om hvordan skolen gjennomfører
arbeidet med opplæringen i fag. Blant dokumentene er Virksomhetsplan for 2014/2015
og 2015/2016, årshjul for skolen 2015/2016, periodeplaner for trinn, lokale læreplaner,
kjennetegn på måloppnåelse og forskjellige typer vurderingsskjemaer.

I skolens virksomhetsplan legges ansvaret for å drøfte og revidere de lokale læreplanene
til fagseksjonene. Videre angis det i kapitlet «Plan for vurderingsa rbeidet i Skiptvet
kommune» at skolevandring skal gjennomføres ved skolen, og at det er rektor som har
ansvaret for dette.

Dokumentet «Årshjul administrasjon» inneholder en detaljert oversikt over de forskjellige
administrative oppgavene som skal gjennomf øres ved skolen, knyttet til frist og ansvarlig
person. I følge årshjulet skal administrasjonenes periodeplan ligge på lærerserveren før
planleggingsdagene.

Periodeplanene inneholder mål for perioden, informasjon om lekser for gruppene «rød»,
«gul», og «b lå», samt informasjon om hvordan vurderingen av elevene skal
gjennomføres. Periodeplanen som er lagt ved i skolens dokumentasjon, går over to uker.
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Skolen har i sin dokumentasjon lagt ved lokal læreplan for norsk på 10. trinn. Planen
inneholder informasjo n om innholdet i undervisningen, grunnleggende ferdigheter,
arbeidsmåter og organisering, samt vurdering og elevmedvirkning. Til slutt i planen er
det også en beskrivelse av sosial kompetanse fra generell del av læreplanen.

Dokumentet «Kjennetegn på målop pnåelse i norsk» inneholder én kategori for
karakteren 2, én for karakterene 3 og 4, og én for karakterene 5 og 6. I følge planen
uttrykker karakteren 1 at eleven viser en lavere måloppnåelse enn det som er beskrevet
i de andre kategoriene. I dokumentet «K jennetegn på måloppnåelse i Engelsk
Fordypning» skilles det mellom svært lav grad av måloppnåelse (karakteren 1) , lav grad
av måloppnåelse (karakteren 2) , middels grad av måloppnåelse (karakterene 3 og 4) , og
høy grad av måloppnåelse (karakterene 5 og 6) .

Gjennom intervjuene komme r det frem at malen for de lokale læreplanene er endret, og
at arbeidet med de nye malene ikke enda har funnet en fast form. Det kommer også
frem at de nye malene skal evalueres.

I Virksomhetsplan Kirkelund skole 2015 – 2016 frem kommer det at lærerne skal
klargjøre mål i starten av hver periode, slik at elevene vet hva som skal læres. Likeledes
skal lærerne fortelle elevene hva som forventes av dem slik at det tydeliggjøres hvordan
prestasjonene blir vurdert. Elevene skal også del ta i vurderingen av eget arbeid, egen
kompetanse og egen utvikling. I intervjuene fremkommer det at lærerne på barnetrinnet
formidler mål for opplæringen i hovedsak ved oppstart av timene, og elevene vurderes i
forhold til målene både underveis og i avslut ningen av et tema. Det opplyses at elevene
blir informert om hva de skal vurderes i forhold til.

Ved Kirkelund skole blir det opplyst at 5. –7.trinn og 8. -10.trinn er adskilt når det gjelder
det spesialpedagogiske arbeidet. Skolen har en spesialpedagogisk veileder og en
spes.ped .-koordinator. Det spesialpedagogiske arbeidet er fordelt på flere
spesialpedagoger. Disse samarbeider i spesialpedagogiske team som ledes av den
spesialpedagogiske veilederen. På barnetrinnet er elevene som har spesialundervisning ,
enten i små grupper på trinnet, eller har med assisten ten /spesialpedagog en inn i
klasserommet. På ungdomstrinnet fremkommer det av intervjuene at spesialpedagog og
faglærere samarbeider.

I årshjulet for Kirkelund skole fremkommer det at skolen oversender alle IOP-ene til PPT
innen 1. september. Det fremkommer av intervjuene at spesialpedagogene ved skolen
lager IOP for alle elever med vedtak om spesialundervisning. De oversendte vedtakene er
fattet for to år om gangen. IOP-ene lages for ett år om gangen.

De innsendte IOP-ene er skrevet inn i malen skolen benytter. Malen inneholder
informasjon om elevens styrker, problemer og behov. Det kreves målformuleringer,
delmål og informasjon om metoder, organisering og omfang i de fagene / områdene
eleven har vedtak om spesialundervisning. Malen har en kolonne for vurdering av
måloppnåelse.

På barnetrinnet er det spesialpedagogen som underviser eleven , som utformer IOP-en.
IOP-malene er nylig oppdatert. På ungdomstrinnet er det spesialpedagogen som
utformer IOP-en, og kontaktlærer leser igjennom og kommer med innspill til den. Dette
kommer fram i den oversendte dokumentasjonen og i intervjuene.
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Som tils var på den foreløpige tilsynsrapporten, har skolen kommet med nye
retningslinjer og rutiner på dette området. I skolens tilbakemelding står det at skolen er i
gang med å utarbeide nye lokale læreplaner, og at dette arbeidet skal være ferdig 15.
september. Skolen beskriver også nye rutiner for å kontrollere at arbeidet faktisk er
utført og planene er lagret på rett sted. Videre har skolen sendt ved en ny mal for
arbeidet med lokale læreplaner, hvor kompetansemålene skal brytes ned i læringsmål,
og hvor også underveisvurdering og kjennetegn på måloppnåelse kommer frem. Skolen
har også gitt en oversikt over de faste tiltakene som lærerne skal gjennomføre, når det
gjelder underveisvurdering, klargjøring av mål for undervisningen, og informasjon til
elevene om hv a som forventes av dem.

I tillegg har skolen sendt ved en ny rutine for utarbeidelse av IOP etter opplæringsloven
§ 5-1. Denne rutinen inneholder en punktvis oversikt over de punktene som skal
gjennomgås i arbeidet med elever med IOP. Rutinebeskrivelsen inneholder også et punkt
om hvordan IOP-ene skal knyttes opp mot trinnets ordinære opplæringsplaner.

3.3 Fylkesmannens vurderinger
Gjennom dokumentasjon og intervjuer kommer det frem at skolen har lokal læreplan i
norsk på 10. trinn. Planen inneholder info rmasjon om hvordan undervisning og vurdering
skal legges opp, men innholdet i planen er ikke knyttet til kompetansemålene i
læreplanen. I rubrikken «Innhold» finnes det beskrivelser både av aktiviteter som skal
gjennomføres i undervisningen, og beskrivelse r som er formulert mer som mål. Skolens
periodeplan inneholder mål for de forskjellige fagene ved skolen, og en kort informasjon
om hvordan elevene skal vurderes på slutten av perioden innenfor hvert fag .

Gjennom egenvurderingsskjemaene oppgis lokale lære planer som grunnlag for rektors
sikring av at undervisningspersonalet knytter opplæringens innhold til
kompetansemålene i det enkelte fag. Det finnes en rutine som pålegger lærerne å
utarbeide lokale læreplaner, men i den dokumentasjonen Fylkesmannen har m ottatt, er
bare ett fag representert . De lokale læreplanen e, slik eksemplet i dokumentasjonen er
utformet, er heller ikke egnet som verktøy for å sikre at alle kompetansemålene blir
nådd, ved at de ikke er knyttet konkret nok til kompetansemålene i fagene. Gjennom
intervjuene kommer det frem at malen for de lokale læreplanene nylig har blitt skiftet ut,
og at arbeidet med de nye malene ikke enda har funnet en god nok form. Skolen er
imidlertid i en prosess på dette, og bruker fellestid på å utarbeide nye re tningslinjer for
arbeidet med de lokale læreplanene.

Ansvaret for å drøfte og legge til rette for de lokale læreplanene er lagt til fagseksjonene.

Når der gjelder elevenes rett til å kjenne til mål for opplæringen, og hva som blir vektlagt
i vurderingen av elevenes kompetanse, er dette ansvaret plassert hos lærerne gjennom
instrukser i skolens virksomhetsplan. Gjennom intervjuene kommer det frem at dette i
stor grad gjøres ved skolen, gjennom den praksisen som den enkelte lærer har i
klasserommet.

Fylkesmannen ser av Virksomhetspl an Kirkelund skole 2015 – 2016 at lærerne skal
klargjøre mål i starten av hver periode, slik at elevene vet hva som skal læ res. Likeledes
skal lærerne fortelle elevene hva som forventes av dem slik at det tydeliggjøres hvordan
prestasjonene blir vurdert. Elevene skal også delta i vurderingen av eget arbeid, egen
kompetanse og egen utvikling. I intervjuene fremkommer det at lær erne både på barne -
og ungdomstrinnet formidler mål for opplæringen i hovedsak ved oppstart av timene,
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men også underveis i temaene. Elevene vurderes i forhold til målene både underveis og
av avslutningen av et tema. Det opplyses at elevene blir informert om hva de skal
vurderes i forhold til. Dette gjelder også elever med vedtak om spesialundervisning.
Samtidig observerer Fylkesmannen at det er ulike løsninger på hvordan
underveisvurdering blir formidlet og gjennomført blant lærerne ved skolen.

Da Kirkelun d skole har et tydelig skille mellom 5. –7.trinn og 8. -10.trinn kommer dette
også til uttrykk i det spesialpedagogiske arbeidet. På hvert av hovedtrinnene
samarbeider spesialpedagogene i team som ledes av den spesialpedagogiske veilederen.
Det synes som om disse teamene arbeider selvstendig, og at det er rom for ulike
løsninger og arbeidsmetoder på hovedtrinnene.

Fylkesmannen vurderer ut i fra intervjuene med lærerne og rektor samt skolens Årshjul
og innsendte vedtak om spesialundervisning at alle elever som har vedtak om
spesialundervisning , har IOP, og at IOP-ene lages årlig.

På barnetrinnet er elevene som har spesialundervisning , enten i små grupper på trinnet,
eller med assisten t / spesialpedagog inne i klasserommet. På ungdomstrinnet
fremkommer det av intervjuene at spesialpedagog og faglærere samarbeider.

På barnetrinnet er det spesialpedagogen som har eleven , som utformer IOP-en. IOP-
malene er nylig oppdatert. På ungdomstrinnet er det spesialpedagogen som utformer
IOP-en, og kontaktlærer leser igjennom og kommer med innspill til den.

Fylkesmannen vurderer at innholdet i IOP-ene vi har fått oversendt , samsvarer med
enkeltvedtakene når det gjelder innholdet i opplæringen. Planen synliggjør eventuelle
avvik fra læreplan i aktuelle fag. IOP-ene har også egne mål for opplæringen når elevens
opplæring avviker fra ordinære læreplaner.

I dokumentasjonen skolen har sendt inn som tilsvar på foreløpig tilsynsrapport, kommer
det frem at sko len har gjort noen endringer i sine rutine r når det gjelder utforming og
oppfølging av de lokale læreplanene. Skolen redegjør for at det skal innføres en ny og
mer omfattende mal for lokale læreplaner, som også har rubrikker blant annet for
læringsmål, und erveisvurdering og kjennetegn på måloppnåelse. Fylkesmannen vurderer
denne malen som et godt grunnlag for det lokale læreplanarbeidet, og for å jobbe med
grunnlaget for vurderingen. Etter det vi forstår fra den nye dokumentasjonen, kommer
arbeidet med grun nlaget for vurdering nå til å bli en mer integrert del av arbeidet med
de lokale læreplanene.

Gjennom dokumentet «Årshjul – Plan for vurderingsarbeidet Kirkelund skole», kommer
det frem at skolevandring har blitt en aktivitet som kan brukes i rektors sikr ing av
oppfyllelsen av elevenes rettigheter. Sammen med den nye malen for lokale læreplaner,
mener vi at rektor sikrer at elevene får oppfylt sin rett til å kjenne til mål for
opplæringen, hva som blir vektlagt i vurderingen av kompetanse, og hva som er
gr unnlaget for vurderingen.

Skolen skisserer at de lokale læreplanene vil utgjøre grunnlaget for rektors sikring også
av at undervisningspersonalet knytter opplæringens innhold til kompetansemålene i det
enkelte fag, og at opplæringen samlet sett dekker all e kompetansemålene på
hovedtrinnet eller i IOP. Vi mener at den nye malen for lokale læreplaner er godt egnet til
dette, men skolen har ikke laget noen konkret rutinebeskrivelse for dette
sikringsarbeidet.
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Når det gjelder skolens arbeid med å samordne IOP-ene ved skolen med den ordinære
opplæringen sine planer, har vi også her fått tilsendt en ny rutine. Rutinen synes å være
et godt utgangspunkt for arbeidet med IOP-ene ved skolen, og inneholder krav om at
IOP-ene skal samordnes trinne ts ordinære opplæringsplaner. Vi vurderer denne rutinen
som egnet til å dekke kravene på dette området.

3. 4 Fylkesmannens konklusjon
Med bakgrunn i den informasjonen som har fremkommet i tilsynet, er det Fylkesmannens
konk lusjon at Kirkelund skole arbeider med å sikre at undervisningspersonalet knytter
opplæringens innhold til kom petansemålene i det enkelte fag, og at opplæringen samlet
sett dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet, men at dette arbeidet ennå ikke er
ferdigstilt. Vi ber om å få overse nd t informasjon om hvordan arbeidet skal utføres, innen
fristen som er angitt i slutten av denne rapporten.

4 . Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte

4 .1 Rettslig e krav

Nede nfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med
underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte av opplæringen. Vi viser også til
hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller i forskrift til opplæringsloven kravene er
knyttet til.

Elevene skal få veiledning i hvilke kompetansemål fra LK06 eller mål i IOP-en som
opplæringen er knyttet til.

Elevene skal gjøres kjent med målene for opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven §
3-1. Dette gjelder for alle årstrinn og gjelder også for elever med individuelle mål i en
IOP. Elevene skal gjøres i stand til å forstå hva de skal lære, og hva som er formålet med
opplæringen. Lærerne gjennomfører opplæringen og må kommunisere dette til elevene .

Elevene skal få veiledning i hva det legge s vekt på i vurderingen i faget.

Eleven skal kjenne til hva som vektlegges i vurderingen av hans eller hennes
kompetanse, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-1. Det betyr at elevene skal kjenne til
hva som kjennetegner ulik grad av kompetanse , og hva det legges vekt på i vurderingen
av en prestasjon. Kravet til at det skal være kjent for eleven, innebærer at det ikke
holder at informasjonen ligger på Internett eller kan fås ved å spørre læreren. Lærerne
må kommunisere grunnlaget for vurderingen til eleven e.

Elevene skal få tilbakemeldinger på hva de mestrer , og veiled ning i hva de må gjøre for å
øke sin kompetanse.

Vurderingen underveis i opplæringen skal gi god tilbakemelding og rettledning til eleven
og være et redskap i læreprosessen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-2.
Underveisvurdering skal bidra til at eleven øker sin kompetanse i fag, jf. forskriften § 3-
11. Underveisvurderingen skal gis løpende og systematisk, den kan både være skriftlig
og muntlig, skal inneholde begrunnet informasjon om kompetansen til eleven og skal gis
med sikte på faglig utvikling.
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Elevene skal involveres i vurderingen av eget lærin gsarbeid.

Elevene skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig
utvikling, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-12. Lærerne må sørge for at elevene
involveres i dette. Elevens egenvurdering skal være en del av underveisvu rderingen.

Skolen må ha en implementert rutine for halvårsvurdering og årsrapportering ved
spesialundervisning hvor det gis informasjon om elevenes kompetanse i fagene og
veiledning om hvordan elevene kan øke kompetansen sin.

Halvårsvurdering i fag er en del av underveisvurderingen og skal uttrykke elevens
kompetanse knyttet til kompetansemål ene i læreplanverket , jf. forskrift til
opplæringsloven § 3-13 . Halvårsvurdering skal også gi veiledning i hvordan eleven kan
øke kompetansen sin i faget.

Halvårsv urdering uten karakter skal elevene få gjennom hele grunnopplæringen og
gjelder alle elever uavhengig av vedtak og type opplæring. Det er ikke satt krav til
hvilken form vurdering en skal ha. Vurderingen kan derfor både være skriftlig og muntlig.
Fra og med 8. årstrinn og i videregående opplæring skal elevene få vurderingen uten
karakter midt i opplæringsperioden og på slutten av opplærings året dersom faget ikke
blir avsluttet .

Fra 8. årstrinn og i videregående skole skal eleven e i tillegg ha halvårsvurderin g med
karakter midt i opplæringsperioden , og på slutten av året dersom faget ikke blir
avsluttet.

For elever med spesialundervisning skal skolen , i tillegg til halvårsvurdering med og uten
karakter, en gang i året utarbeide en skriftlig rapport. Rapporten skal blant annet gi
vurdering av elevens utvikli ng i forhold til målene i IOP, jf. opplæringsloven § 5-5.

Skolen må ha en skriftlig og innarbeidet fremgangsmåte for at halvårsvurderinge r og
årsrapporter gis på riktige tidspunkt og har et innhold i samsvar med forskriften.

4 .2 Fylkesmannens undersøkelser
Når det gjelder lærernes veiledning av elevene om hvilke kompetansemål fra LK06 eller
mål i IOP-en som opplæringen er knyttet til, frem kommer det av innsendt
dokument asjon – Virksomhetsplan for Kirkelund skole 2015 – 2016» at lærerne skal
klargjøre mål overfor elevene i starten av undervisningsperioder. Av intervjuene
fremkommer det at elevene gjøres kjent med målene for hva de skal lære i forkant av et
nytt emne eller lignende. Det går også frem at de ans atte opplyser om dette i starten av
undervisningstimer. Elevenes oppfatning sammenfaller med dette.

I de innsendte virksomhetsplaner fremkommer det at lærerne ved Kirkelund skole skal
fortelle elevene hva som forventes av dem slik at det blir ty delig for elevene hvordan
prest asjoner blir vurdert. Av intervjuene fremgår det at de ansatte informerer elevene
hva som skal til for å få de ulike karakterene. Samtalen med elevene bekrefter dette.

Det utrykkes i Kirkelund skoles virksomhetsplan hva som er formålet med
underveisvurderingen - både når det gjelder mestring og hva som skal til for å bli bedre i
faget. Det uttrykkes videre at lærerne jevnlig skal gi elevene underveisvurdering med
veiledning og tilbakemelding om måloppnåelse. Av intervjuene fremgår det at slik
tilbakemelding gis i den løpende undervisningen jf. eksempelvis i kunst og håndverk,
norsk og matematikk. I intervjuene blir det også vist til halvårlige elev - og utviklings -
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samtaler og andre elevsamtaler underveis i opplæringen. Dette gjelder også elever med
IOP. Elevene opplever at de får tilbakemeldinger på hva de får til og ikke får til og kan
f.eks. etter kapittelprøver, motta vurderingsskjemaer som viser oppnådd kompetanse og
hva de kan arbeide med for å oppnå høyere kompetanse.

Når det gjelder om lærerne sørger for å involvere elevene i eget læringsarbeid, fremgår
det av Kirkelund skoles virksomhetsplan at elevene skal gis anledning til å delta i
vurd ering av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglige utvikling. Av intervjuene
fremkommer det at egenvurderingen kan være knyttet til oppgaver og aktivitet. I flere
fag føres det såkalt logg. Et annet eksempel er at elevene får vurdere oppnådd
kompetanse på arbeidet sitt ut i fra lærers vurdering uten karakter, før de får opplyst
lærers karakter. Det vises også til at elevene vurderer hverandre . Dette gjelder også for
elever med IOP. Det fremkommer at elevene er motiverte for å delta i slik egenvurdering
- og deltar. Dette kommer også til uttrykk i samtalene med elevene.

Det fremgår av skolens doku mentasjon at eleven får halvårsvurdering uten karakter midt
i semesteret. Skolen viser her til rutine slik denne fremgår av Kirkelund skoles
virksomhetsplan. Det kommer også frem at elever får underveisvurdering i slutten av
semestret, for fag som ikke avs luttes.

Når det gjelder om skolen har innarbeidet en fremgangsmåte som sikrer at lærerne ved
halvårsvurdering gir informasjon om elevenes kompetanse i faget og gir veiledning om
elevene kan øke kompetansen sin, fremgår det av skolens virksomhetsplan at læ rerne
skal ha minst to planlagte elevsamtaler i året hvor vurdering og utvikling står sentralt.
Dette skal også gjennomføres to utviklingssamtaler. For elevsamtalen og utviklings -
samtalen er det utarbeidet et samtaleskjema med en kvitteringsdel. For utvikl ings -
samtalen finnes det i tillegg en egen rutine for gjennomføring, form og innhold. Det går
frem av intervjuene at lærene er kjent med kravene til innhold og form på elev - og
utviklingssamtalene og at disse gjennomføres. Av samtalene med elevene fremgår det
at elev - og utviklingssamtaler blir gjennomført og hva som er innholdet i disse.

Når det det gjelder implementert rutine for halvårsvurdering/årsrapporten for elever med
IOP som gir informasjon om elevenes kompetanse i faget og veiledning om hvordan
eleven kan øke kompetansen sin, viser skolens mal/skjema for «Årsrapport –
spesialundervisning» at årsrapporten skal inneholde en vurdering av elevens utvikling ut
fra målene i IOP. Fylkesmannen har også mottatt denne dokumentasjonen i utfylt stand.

Årsrapp orten er omfattende og inneholder en vurdering av elevens utvikling ut fra mål -
ene i IOP. Skolens fremgangsmåte bygger på samme mal.

Som tilsvar på foreløpig tilsynsrapport på dette punktet, har skolen oversendt «Skjema
for halvårsvurdering uten karakter» . I skjemaet kommer det frem at halvårsvurdering
uten karakter skal gjennomføres midt i skoleåret (til jul) for 8. -10. trinn, og ved slutten
av skoleåret for 8. -9. trinn. Det ligger også som et krav i beskrivelsen av bruken av
skjemaet, at utfylt skjema skal leveres til rektor for arkivering. I tillegg kommer det frem
i rutinen at halvårsvurdering uten karakter fra 8. trinn skal gis midt i opplæringsperioden
i alle fag og på slutten av opplæringsåret i fag oms ikke blir avsluttet.
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4.3 Fylkesmannens vurder inger
I vår vurdering av skolens individuelle underveisvurdering i fag legger vi til grunn at
formålet med underveisvurderinger er å fremme læring, utvikle kompetanse, gi grunnlag
for tilpasset opplæring, og at vurderingen skal støtte opp en motiverende pr aksis.

Involveringen av elevene i eget læringsarbeid skal være direkte relatert til opplæringen i
det enkelte fag, og omhandle elevens læringsmål, kompetanseoppnåelse, arbeidsmåter,
læringsstrategier, innhold og den organisering eleven inngår i opplæringe n.

Det er Fylkesmannens vurdering at Kirkelund skole gjennom skolens virksomhetsplan har
utarbeidet policy - og rutine - dokumenter med formål sikre at elevene skal få veiledning i
hvilke kompetansemål fra LK06 eller mål i IOP-en som opplæringen er knyttet t il. Doku -
mentene beskriver hva som er kjerneverdier ved skolen og hva lærernes skal gjøre
knyttet til faste tiltak når det gjelder vurdering. Kirkelund skole har videre utarbeidet et
standardskjema og et rutineskriv knyttet til elev - og utviklingssamtalene ved skolen.

Av våre undersøkelser fremgår det at lærerne veileder elevene om hvilke kompetansemål
fra LK06 eller mål i IOP-en som opplæringen er knyttet til. Fylkesmannen ser at skolens
vi rksomhetsplan kreve r at lærerne skal klargjøre mål i starten av hver periode slik at
elevene vet hva som skal læres. Intervjuer viser at lærerne ved skolen har fokus på å
veilede elevene om hvilke kompetansemål fra LK06/mål i IOP som opplæringen er
knyttet til. Slik vi ser det, er veiledningen knyttet til kommunikasjon om kompetansemål
gjennom den løpende opplæringen og ulike former for periodeplaner. Det er vår
vurdering at dette medvirker til at elevene gjøres i stand til å forstå hva de skal lære, og
hva som er formålet med opplæringen.

Elevene skal få veiledning i hv a det legges vekt på i vurderingen i faget og skal kjenne til
hva som vektlegges i vurderingen av hans eller hennes kompetanse. Det er krav til at
det te skal være kjent for elevene, og lærerne må kommunisere grunnlaget for
vurderingen til elevene.

Fylkesma nnen ser at virksomhetsplanen for skolen legger opp til at lærere ved Kirkelund
skole skal fortelle hva som forventes av elevene slik at det blir tydelig for elevene
hvordan prestasjoner bli r vurdert. Både intervjuene med ansatte og elever viser at
lærerne informerer elevene hva som skal til for å få de ulike karakterene. Det er
Fylkesmannens vurdering at lærerne ved Kirkelund skole veileder elevene i hva det
legges vekt på i vurderingen av fagene som inngikk i undersøkelsen i tråd med skolens
virksomhetspl an. Også elevenes svar peker i retning av at de i opplæringen blir gjort
kjent med hva som kjennetegner ulik grad av kompetanse, og hva det legges vekt på i
vurderingen av en prestasjon.

Det er Fylkesmannens vurdering at Kirkelund skole har utarbeidet pol icy - og
rutinedokumenter hvor det går frem at læreren skal gi elevene tilbakemeldinger om hva
de mestrer i faget, og videre hva elevene må gjøre for å øke sin kompetanse i faget.
Også for gruppen elever med IOP vurderer Fylkesmannen at elevene og foresatte gis
tilbakemeldinger på hva elevene mestrer i fagene og at skolen veileder elevene i hva de
skal gjøre for å øke kompetansen sin.

Etter vår vurdering får elevene ved Kirkelund skole tilbakemelding underveis i den
løpende undervisningen, ved elevsamtaler og i utviklingssamtaler skolen gjennomfører
og at dette er redskap i læreprosessen. Elev - og utviklingssamtalene følger samme mal
slik denne er oppgitt i skolens virksomhetsplan.
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Underveisvurderingen skal gis med sikte på faglig utvikling. I dette legger Fylkesmannen
at elevene får råd om hvordan de kan forbedre seg, og at dette bidrar til motivasjon og
læring. Elevene skal få tilbak emeldinger på hva de mestrer, og veiledning i hva de må
gjøre for å øke sin kompetanse.

Skolen uttrykker gjennom virksomhetsplanen at samspillet mellom skolens ansatte og
elever og foresatte skal være preget av en god, åpen og positiv dialog – med vekt på
elevens mestring og utvikling. Gjennom dokumentasjonen og i intervjuene fremkommer
det indikasjoner på at dette skjer.

Kirkelund skoles virksomhetsplan pålegger lærerne å gi elevene underveisvurdering og
tilbakemeldinger som forteller elevene om kvalitet på skolearbeidet og gir råd om hva de
kan forbedre. Måten slik veiledning gis på (jf. skriftlig/muntlig, skjemaer mv.) varier noe
mellom de ansatte og er knyttet til fag og ulike aktiviteter. Som arbeidsform ser slik
veiledning ut til å være etablert ved skolen. Det er samtidig utviklet et samtaleskjema/
mal ved skolen med signaturfelt. Skjemaet vil medvirke til å dokumentere innhold et i og
at underveisvurdering er gitt.

Virksomhetsplanene uttrykker at formålet med underveisvurderingen gjelder både
mestring og hva som skal til for å bli bedre i faget. Det uttrykkes videre at lærerne
jevnlig skal gi elevene underveisvurdering med veiledning og tilbakemelding om
måloppnåelse . Intervjuene bekrefter at slik tilbakemelding gis i den løpende
undervisningen, i halvårlige elev - og utviklingssamtaler og andre elevsamtaler underveis
i opplæringen. Dette gjelder også elever med IOP.

Fylkesmannens vurdering er at lærerne ved Kirkelun d skole gir elevene tilbakemeldinger
om hva de mestrer i fagene og hva de må gjøre for å øke kompetansen sin i det enkelte
fag.

Kirkelund skoles virksomhetsplan pålegger lærerne å involvere elevene i eget
læringsarbeid. Egenvurderingen er knyttet til oppga ver og aktivitet herunder bruk av
logg i flere fag, at elevene får vurdere oppnådd kompetanse gjennom sitt eget arbeid. .
Dette gjelder også for elever med IOP. Elevene synes motiverte for å delta i slik
egenvurdering og deltar - noe elevene bekrefter.

Det er Fylkesmannens totalvurdering at lærerne ved Kirkelund skole jevnt over sørger for
at elevene involveres i eget læringsarbeid i de fagene som har vært fokusert i tilsynet.
Involvering i å vurdere eget arbeid og egen utvikling skjer i varierende mengde og form,
men det anses som sannsynliggjort at elevene aktivt deltar i vurderingen av eget arbeid,
egen kompetanse og egen faglige utvikling ved skolen på en slik måte at det fremstår
som at elevens egenvurdering er en del av underveisvurderingen.

I henhold til skolens policy -dokumenter, skal lærerne ha minst to planlagte elevsamtaler
i året hvor vurdering og utvikling står sentralt, og hvor det er utarbeidet et
samtaleskjema for gjennomføring . Gjennom intervjuene kommer det frem at disse
gjennomføres.

Det er Fylkesmannens vurdering at skolens mal/skjema for «Årsrapport – spesialunder -
visning», og som Fylkesmannen har mottatt utfylte eksempler på, dokumenterer en
vurdering av elevens utvikling ut fra målene i IOP. Skolens fremgangsmåte bygger på
samme mal. Det er derfor Fylkesmannens vurdering at det er innarbeidet en framgangs -
måte som sikrer at årsrapporten inneholder en vurdering av elevens utvikling ut fra
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målene i IOP. Vi påpeker samtidig at en del av feltene for vurdering av måloppnåelse ut
fra målene i IOP jf. feltet «Måloppnåelse» i årsrapporten, er noe preget av aktivitets -
beskrivelse sammen med vurderingen av måloppnåelse.

Gjennom dokumentasjonen skolen har sendt inn etter foreløpig rapport, kommer det
tydelig frem at det nå ligger som krav at halvå rsvurdering skal gjennomføres midt i
skoleåret, til jul for alle fag, og til sommeren for fag som ikke avsluttes. Når det gjelder
innholdet i fremgangsmåten ved elev - og utviklingssamtalen slik denne fremgår av
skjema/rutiner og hvordan den er beskrevet pr aktisert, er vurderingsformen etter
Fylkesmannens vurdering i tråd med lovverket.

4 .4 Fylkesmannens konklusjon
Med bakgrunn i den informasjonen som har fremkommet i tilsynet, er det Fylkesmannens
konklusjon at Skiptvet kommune - Kirkelund skole – ikke har lovbrudd på dette området.

5 . Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og
spesialundervisning

5 .1 Rettslig e krav

Nede nfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med
underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning. Vi viser
også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og i forskrift til opplæringsloven kravene
er knyttet til.

Skolen må ha implementert rutine som sikrer at lærerne systematisk og løpende
vurderer om alle elever har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Læreren skal , som en del av underveisvurderingen, vurdere om den enkelte elev en har
tilfredsstillende utbytte av opplæringen , jf. forskrift til opplæringsloven § 3-11 . Skolen
må ha en innarbeidet og skriftlig fremgangsmåte for å vurder e systematisk og løpende
om eleve ne har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Skolen må ha imple mentert rutine som sikrer at arbeidsmåter, vur deringspraksis og
læringsmiljø blir vurdert for eleve r som ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen ,
og basert på vurderingen må skolen eventuelt gjennomføre tiltak innenfor tilpasset
opplæring .

Alle elever har krav på tilpasset opplæring, jf. opplæringsloven § 1-3. Dersom en elev
ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen, skal skolen først vurdere og eventuelt
prøv e ut tiltak inn enfor det ordinære opplæringstilb udet , jf. opplæringsloven § 5-4.
Skolen må se på om tiltak knyttet til arbeidsmåter, vurderingspraksis og arbeidsmiljø kan
bidra til at eleven får tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Fremgangsmåten for dette
må være skriftliggjort og innarbeidet. Dette skal skolen gjøre før eleven eventuelt blir
henvist til PPT for en sakkyndig vurdering med tanke på spesialundervisning.

Skolen må ha implementert rutine for å vurdere om elevene har behov for
spesialundervisning og sikre at lærer ne melder behov for spesialundervisning til rektor.

I noen tilfeller vil skolens vurdering og eventuelle utprøving av tiltak etter
opplæringsloven § 5-4 konkludere med at eleven ikke kan få tilfredsstillende utbytte av
opplæringen innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Eleven har da krav på
spesialunderv isning, jf. opplæringsloven § 5-1. Det er viktig at prosessen for å kunne gi
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spesialundervisning blir startet så snart som mulig etter at behovet for dette er avdekket.
Undervisni ngspersonalet har derfor både plikt til å vurdere om en elev treng er
spesial undervisning og å melde fr a til rektor når det er behov for det , jf. opplæringsloven
§ 5-4. Skolen må ha en skriftlig og innarbeidet fremgangsmåte for å vurdere og melde
behov for spesialundervisning.

5 .2 Fylkesmannens undersøkelser
I skolen virksomhetsplan , angis det under punktet «Vurdering – faste tiltak» at lærerne
skal klargjøre mål i starten på hver periode slik at elevene vet hva som skal læres, og at
lærerne skal fortelle elevene hva som forventes av dem slik at det blir tydeli gere for
elevene hvordan prestasjoner blir vurdert.

Videre har skolen lagt frem dokumentet «Skolens arbeid før en sak meldes til PPT med
spørsmål om å utarbeide sakkyndig vurdering». Dette dokumentet inneh older
informasjon om hva skolen har et ansvar for å prøve ut innenfor tilpasset opplæring, før
en elev eventuelt meldes videre. Dokumentet inneholder punkter som skal vurderes for å
se hvordan eleven fungerer i undervisningen, med spørsmålsformuleringer som læreren
må ta stilling til i denne forbindelsen. I tillegg inneholder dokumentet
spørsmålsformuleringer som går på organisering av undervisningen, og ressursbruken i
undervisningen.

Intervjuene viser at de ansatte har et fokus på underveisvurdering, og at oppfølgingen av
elevene skjer løpende gjennom kontakt med elevene i klasserommet. Gjennom
intervjuene kommer det også frem at lærerne ved skolen har et fokus på å vurdere om
elevene har et tilfredsstillende utbytte av undervisningen. Problemstillinger rundt dette
diskuteres i teamene, og i tilfeller hv or det er tvil blir elever kartlagt.

5 .3 Fylkesmannens vurderinger
Gjennom dokumentene nevnt overfor, har skolen en fremgangsmåte for å sikre at
lærerne systematisk og løpende vurderer om alle elever har tilfredsstillende utbytte av
undervisningen. Interv juene viser at denne fremgangsmåten er innarbeidet, og at det er
et fokus på underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring ved skolen.

Gjennom dokumentet «Skolens arbeid før en sak meldes til PPT med spørsmål om å
utarbeide sakkyndig vurdering» har skolen også en plan for å sikre at det for elever som
ikke får tilfredsstillende utbytte, blir vurdert om den ordinære opplæringen kan
gjennomføres på andre måter. Det er Fylkesmannens vurdering av dette dokumentet er
nyttig , både som utgangspunkt for et felles fokus på dette arbeidet, og som en huskeliste
for hva dette arbeidet faktisk skal inneholde.

Intervjuene underbygger vurderingen om at de ansatte ved skolen har et fokus på å
vurdere i hvilken grad elevene får et tilfredsstillende utbytte av undervisningen. De
ansatte gjør dette på litt forskjellige måter, med forskjellige typer verktøy til hjelp i den
løpende kartleggingen . Som sådan finnes det imidlertid en felles forståelse av at dette
skal gjøres, og at et utbytte som ikke er tilfredsstill ende , skal resultere i tiltak og
vurderinger skissert i nevnte plan.

5 .4 Fylkesmannens konklusjon
Med bakgrunn i den informasjonen som har fremkommet i tilsynet, er det Fylkesmannens
konklusjon at Skiptvet kommune - Kirkelund skole – ikke har lovbrudd på dette området.
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6 . Vurder ing av behov for særskilt språkopplæring

6 .1 Rettslig e krav

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med å
vurdere behov for særskilt språkopplæring. Vi viser også til hvilke bestemmelser i
opplæringsloven og i forskrift til opplæringsloven kravene er knyttet til.

Skolen må ha implementert rutine for å kartlegg e elevenes ferdigheter i norsk. For elever
med behov for særskilt norskopplæring må implementert rutine sikre at det blir vurdert
om eleven også har behov for morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring.

Elev er i grunn opplæringen med ann et morsmål enn norsk og samisk , har rett til særskil t
norskopplæring til de har tilstrekkel ige ferdigheter i norsk til å følge den ordinær e
opplæring en på skolen , jf. opplæringsloven § 2-8. Om nødvendig har elevene også rett til
morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Kommunen har ansvaret
for at kartlegg ingen av elev ens norsk ferdigheter blir gjort før vedtak et om særskil t
språkopplæring . I de fleste tilfeller er det skolen som gjennomfører kartleggingen . Skolen
må også vurdere om eleven eventuelt har behov for morsmålsopplæring, tospråklig
fagopplæring eller begge deler . Skolen må ha en innarbeidet og skriftl ig fremgangsmåte
som sikrer dette.

Elever med vedtak om særskilt språkopplæring skal få kartlagt sine norskferdigheter
underveis i opplæringen.

Skolen skal også kartlegge eleven underve is i opplæring en når eleven får særskil t
språkopplæring , jf. oppl æring sloven § 2-8. Dette for å vurdere om elev en har
tilstrekkel ige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen på skolen. Skolen må
foreta en individuell vurdering av tidspunktet for dette.

6 .2 Fylkesmannens undersøkelser
I oversendelsen fra Skipt vet kommune er skoleeiers system etter § 13 -10 vedlagt. Her
fremkommer det at kommunen har rutiner for vurdering av behov for
morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring og særskilt norskopplæring. Ansvaret for å
fatte enkeltvedtak er lagt til rektor og skal skje fortløpende.

Kirkelund skole har en rutinebeskrivelse for særskilt språkopplæring for språklige
minoriteter. Målet med denne er å ivareta minoritetsspråklige elever i henhold til
gjeldende lover og forskrifter. Skolen har også en sjekkliste for hva som skal gjøres og
av hvem når det gjelder minoritetsspråklige elever. Det er rektor og konsulent som har
ansvaret for å følge opp, og fylle ut listen. Av denne sjekklisten går det frem at
minoritetsspråklige elever skal kartlegges umiddelbart etter ankomst til skolen.

Kartleggingen av elevens kompetanse skal skje med et godkjent kartleggingsverktøy, og
i tillegg til elevens norskspråklige ferdigheter , skal det vurderes behov for tospråklig
fagopplæring og morsmålsopplæring.

Rektor skal fatte enkeltve dtak om særskilt språkopplæring, og elevens kompetanse skal
kartlegges og vurderes i løpet av skoleåret, om det er slik at eleven har tilstrekkelig
kompetanse til å følge vanlig opplæring.

I dokumentasjonen som er sendt inn , er det ikke vedtak om opphør av særskilt
språkopplæring .
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6 .3 Fylkesmannens vurderinger
Ut i fra den innsendte dokumentasjonen og intervjuene av lærere ved Kirkelund skole,
mener Fylkesmannen at skolen har en rutine for kartlegging av behov for særskilt
språkopplæring hos elever ved skolen. Det blir også vurdert behov for tospråklig
fagopplæring og morsmålsopplæring . Rektor fatter enkeltvedtak om særskilt
språkopplæring. Av sjekklisten fremkommer det at elevens kompetanse skal kartlegges
og vurderes i løpet av skoleåret. I og med at det finnes elever ved skolen som har
avsluttet særskilt norskopplæring, er det tydelig at denne rutinen fungerer.

6 .4 Fylkesmannens konklusjon

Med bakgrunn i den informasjonen som har fremkommet i tilsynet, er det Fylkesmannens
konklusjon at Skiptvet kommune - Kirkelund skole – ikke har lovbrudd på dette området.

7 . Skolebasert vurdering

7 .1 Rettslige krav

Nede nfor har vi oppgitt og utdypet de rettslige kravene for tilsynet med skolebasert
vurdering. Alle de rettslige kravene bygger på forskrift til opplæringsloven § 2-1.

Skolen skal vurdere hvilket kunnskapsgrunnlag som kreves for å vite om alle elevgrupper
når målene i læreplanverket, og bruk e grunnlaget til å vurdere om de når målene.

Skolen skal jevnlig vurdere om organisering, tilrettelegging og gjennomføring av
opplæringen bidrar til at elevene når målene i læreplanverket for Kunnskapsløftet, jf.
forskrift til opplæringsloven § 2-1. For at skolen skal kunne vurdere om elevene når
målene, må de etablere et kunnskapsgrunnlag. Skolen må vurdere hvilket grunnlag som
gir et godt bilde av om alle elevgrupper når målene. I tillegg til egne kilder og
undersøkelser er Elevundersøkelsen, nasjonale pr øver og eksamensresultater aktuelle
kilder. Når skolen har fått et kunnskapsgrunnlag, må de bruke dette til å vurdere i
hvilken grad elevene når målene for opplæringen. Skolen kan for eksempel sammenligne
måloppnåelsen med tidligere målinger for skolen, andre skoler og gjennomsnittlig nivå
kommunalt og nasjonalt. Dette kan gi skolen et grunnlag til å reflektere over i hvor stor
grad elevene har nådd målene, og om det er behov for endringer.

Skolen skal vurdere organiseringen, tilretteleggingen og gjennomfør ingen av opplæringen
basert på konklusjonen om elevenes måloppnåelse fra relevante kilder.

Den skolebaserte vurderingen skal gi skolen informasjon om deres arbeid og organisering
bidrar til at elevene når målene i læreplanverket. Hvis skolen konkluderer me d at
måloppnåelsen ikke er god nok, må skolen vurdere organiseringen, tilretteleggingen og
gjennomføringen av opplæringen. Vurderingen skal identifisere hvilke endringer som best
kan øke måloppnåelsen for elevene. Det er derfor viktig at kunnskapsgrunnlage t er
relevant.

23



20

Skolen skal iverksette endring dersom den skolebaserte vurderingen viser behov for
dette.

Hensikten med den skolebaserte vurderingen er å øke måloppnåelsen på skolen. Når
skolen gjennom vurderingen avdekker mangler og forbedringsområder, må den sørge for
å iverksette endringer på de områdene som effektivt kan øke måloppnåelsen.

Skolen skal ha en bred og representativ medvirkning i arbeidet med skolebasert
vurdering.

Skolen må involvere alle berørte parter på skolen i både analysen og arbeid et med
konklusjonen. Det er særlig viktig å involvere lærerne. Lærere gjennomfører opplæringen
og er de som har best kunnskap om opplæringen som gis. For å kunne vurdere årsaken
til en eventuelt utilstrekkelig måloppnåelse, er synspunkter fra lærerne nødve ndig.
Skolen kan også involvere elevene i arbeidet med skolebasert vurdering. Skolen vurderer
for øvrig hvem som skal delta ut fra temaene som berøres.

Skolen skal ha en rutine for når den skolebaserte vurderingen skal gjennomføres og som
samsvarer med øvrige rettskrav knyttet til gjennomføringen (kunnskapsgrunnlag,
måloppnåelse, relevans, vurdering av virksomheten, iverksetting av endring og
medvirkning).

Den skolebaserte vurderingen må planlegges og utføres systematisk. Skolen må
gjennomføre skolebasert vurdering jevnlig, jf. forskrift til opplæringsloven § 2-1. For å
sikre at dette blir ivaretatt, må skolen ha en skriftlig fremgangsmåte som angir når den
skolebaserte vurderingen skal foretas. I utgangspunktet skal vurderingen gjennomføres
årlig, men det må anvendes skjønn hvor tidsbruk vurderes opp mot forsvarlighet.

Skolen må også ha en skriftlig fremgangsmåte som gir føringer for hvordan de skal
ivaret a de øvrige rettskravene knyttet til gjennomføringen.

7 .2 Fylkesmannens undersøkelser
Når det gjeler skolebasert vurdering, er det i skolens virksomhetsplan gjengitt to
satsningsområder, som er en videreføring fra forrige skoleår. Satsningsområde 1 er
leseopplæringen, hvor det foreligger en plan for Den videre leseopplæringen for 5. -7.
trinn. Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Skiptvet, Spydeberg og Hobø l. Planen er
obligatorisk og inneholder informasjon om tiltak som skal iverksettes, og målet tiltakene
skal bidra til å nå. Tiltakene er delt inn i kategoriene «Motivasjon og positiv holdning til
lesing», «Språklig bevissthet», «Avkoding, leseflyt», «Lesef orståelse», og
«Studieteknikk/læringsstrategier». Etter 7. trinn fortsetter planen i form av en satsning
på leseforståelse, og leseferdighet.

Satsningsområde 2 dreier seg om læringsmiljø/klasseledelse. Gjennom denne satsningen
iverksetter skolen tiltak bl .a. for å bekjempe mobbing gjennom Olweus -programmet, ART
for trening og utvikling av sosial kompetanse, fokus på psykisk helse, og fokus på
klasseledelse gjennom Gnist.

Videre inneholder skolens virksomhetsplan en plan for vurderingsarbeidet i Skiptvet
kommune. Her er det beskrivelser av tiltak som skal rettes mot elevene, mot lærerne,
mot foreldrene, mot ledelsen, og mot skoleeier. Disse tiltakene er plassert med ansvar,
og med angivelse av tidspunkt for gjennomføring.
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I tillegg er det et avsnitt i virk somhetsplanen som konkret beskriver den skolebasert e
vurdering en ved Kirkelund skole . Her beskrives det at samtlige ansatte skal involveres i
drøftingene, og elementene som skal inngå i kunnskapsgrunnlaget angis.
Kunnskapsgrunnlaget skal bestå av skolens t rivselsundersøkelse, kommunens
brukerundersøkelse, elevundersøkelsen, nasjonale prøver, og eksamensresultater.

Gjennom intervjuene kommer det frem at satsningen på leseopplæring har kommet på
bakgrunn av resultatene på nasjonale prøver. Fokuset på klassel edelse kommer det også
frem er blitt etablert på bakgrunn av at resultatene ikke har vært så høye som ønsket.

I tillegg har skolen lagt frem dokumentet «Skolevurdering 22.1.14» og «Skoleutvikling
11.3.14». Her angis resultatene av en SWOT-analyse av deler av skolens drift, med fokus
på «Organisering av spesialundervisningen», «Inndeling av skoledagen», «Organisering
av personalet», «Organisering av elevene», «Kantinedriften», «Inspeksjonsordningen»,
og «Elever med spesielle behov». Videre inneholder dokume ntene en angivelse av tiltak
som knyttes ti l resultatet av denne analysen, på hver av de forskjellige områdene som
det har blitt jobbet med.

Skolen har etter foreløpig tilsynsrapport sendt ny informasjon om hvordan den
skolebaserte vurderingen vi l foreg å. Gjennom dokumentet «Årshjul – Plan for
vurderingsarbeidet Kirkelund skole» kommer det frem at skolebasert vurdering skal
gjennomføres på to tidspunkter i løpet av året, bestemt til november og juni. I årshjulet
er det beskrevet at ledelsen har ansvar for dette, og at alle ansatte, FAU og SU, samt
elevrådet skal involveres.

7 .3 Fylkesmannens vurderinger
Skolen har i sin virksomhetsplan et tydelig angitt og avgrenset kunnskapsgrunnlag for
den skolebaserte vurderingen. Dette kunnskapsgrunnlaget er felles for skolen og
gjennom intervjuene kommer det frem at lærerne er kjent med dette
kunnskapsgrunnlaget. Gjennom intervjuene er det noen deler av kunnskapsgrunnlaget
som løftes tydeligere frem enn andre ting, nasjonale prøver og elevundersøkelsen er
blant de elem entene som er tydeligst fokusert blant de ansatte. Kunnskapsgrunnlaget
skolen benytter er relevant for å vurdere oppnåelsen av målene i læreplanverket.

Gjennom intervjuene kommer det frem at skolen bruker kunnskapsgrunnlaget til å
vurdere om målene i lære planverket oppnås. Fylkesmannen har fått informasjon
gjennom tilsynet om at skolen har identifisert områder som ikke har hatt tilfredsstillende
måloppnåelse, og at skolen i en vurdering av disse områdene har iverksatt tiltak for å
endre på situasjonen. Skolens to satsningsom råder er eksempler på dette.

Gjennom dokumentene «Skoleutvikling 22.1.14» og «Skoleutvikling 11.3.14» kommer
det frem at skolen har hatt fokus på arbeidet med å forbedre skolens organisering. Det
kommer imidlertid også frem at det er en avgrenset gruppe m ed personer ved skolen
som har jobbet med den skolebaserte vurderingen, og at resten av de ansatte bare delvis
har vært involvert i dette arbeidet. Intervjuene viser videre at involveringen av de øvrige
ansatte ikke til nå har vært så bred som det forutset tes. Det er nødvendig at skolens
ledelse har et overordnet ansvar for den skolebaserte vurderingen, men det er også
viktig at de ansatte ved skolen som sådan er involvert i de prosessene analyser av
skolens virksomhet bidrar til.

Videre inneholder de to nevnte dokumentene informasjon om hvilke tiltak skolen skal
jobbe videre med innenfor de forskjellige områdene. Det er Fylkesmannens vurdering at
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de tiltakene som skolen skisserer i dokumentene er innholdsrike, og vil kunne avhjelpe
behovene som ble avdekke t i SWOT-analysen.

I den dokumentasjonen som skolen har oversendt etter foreløpig tilsynsrapport, kommer
det tydelig frem hvordan skolen skal gjennomføre den skolebaserte vurderingen.
Gjennom «Årshjul – Plan for kvalitetsarbeidet Kirkelund skole» kommer det frem at
skolebasert vurdering skal gjennomføres i november og juni, og at alle ansatte, FAU og
SU, i tillegg til elevrådet, skal involveres i prosessen. Dokumentet beskriver også
kunnskapsgrunnlaget, og har en beskrivelse av hvordan skolen skal jobbe me d
kunnskapsgrunnlaget. Dette dokumentet utgjør en god rutine for arbeidet med den
skolebaserte vurderingen.

7 .4 Fylkesmannens konklusjon

Med bakgrunn i den informasjonen som har fremkommet i tilsynet, er det Fylkesmannens
konklusjon at Skiptvet kommune - Kirkelund skole – ikke har lovbrudd på dette området.

8 . Frist for retting av lovbrudd

Fylkesmannen har i kapitel 3 konstatert lovbrudd.

Frist for retting er 01.06.2016. Kommunen må innen denne datoen sende Fylkesmannen
en erklæring om at det ulovlige forholdet er rettet og en redegjørelse for hvordan
lovbruddet er rettet.

Dersom forholdet ikke rettes innen fristen fastsatt i endelig tilsynsrapport, vil
Fylkesmannen vedta pålegg om retting.

Følgende pålegg er aktuelle å vedta etter utløp av fristen i denne rapporten:

Skolens arbeid med opplæring i fag

1. Skiptvet kommune må sørge for at det lokale arbeidet med læreplaner ved Kirkelund
skole oppfyller kravene til opplæringsloven § 2-3, jf. forskrift til opplæringsloven §§
1-1, 3-1 og 3-2.

Skiptvet kommune må i denne forbindelse se til at:

a. Rektor sikrer at undervisningspersonalet knytter opplæringens innhold til
kompetansemål i det enkelte faget.

b. Rektor sikrer at opplæringen samlet dekker alle kompetansemålene på
hovedtrinnet / i faget og individue lle opplæringsmål i IOP.

Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18.
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9 . Kommunens frist til å rette

Som nevnt i kapittel 8 ovenfor er kommunen gitt frist for å rette de ulovlige forholdene
som er konstatert i denne rapporten.

Frist for tilbakemelding om retting er 01.06.16.

Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18.

Trond S. Haugerud Gerd Gylde r-Corneliussen Kjell -Olaf Richardsen

Tilsynsleder Revisor Revisor
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Vedlegg : Dokumentasjonsgrunnlaget

� Egenvurderingsskjemaer, skolen arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og
skolebasert vurdering

� Skoleeiers system etter § 13 -10, Skiptvet kommune
� Årshjul administrasjonen, 2015, Kirkelund skole
� Virksomhetsplan, Kirkelund skole 2014 -2015
� Virksomhetsplan, Kirkelund skole 2015 -2016
� Periodeplaner 9. trinn
� Eksempler på skjemaer for vurdering
� Vurderingsskjema, muntlig fremføring
� Egenvurdering til kapittel 10.1 – Geometri
� Kapittelprøve 1 Geometri
� Mal for lokal læreplan
� Lokal læreplan for 10. trinn, norsk
� Eksempler på sakkyndig vurdering etter opplæringsloven § 5-1
� Eksempler på enkeltvedtak om spesialundervisning
� Eksempler på individuell opplæringspl an
� Eksempler på årsrapport spesialundervisning
� Skjema for møte i spes.ped - teamet
� Kriterier for praktisk prøve
� Kriterier for faktatekst 9. trinn – våren 2015
� Tips til muntlig fremføring
� Skjema for melding til spes.ped - teamet
� Skjema til tverrfaglig team
� Sko lens arbeid før en sak meldes til PPT med spørsmål om å utarbeide sakkyndig

vurdering
� Mal for pedagogisk rapport
� Rutinebeskrivelse for Særskilt språkopplæring for språklige minoriteter,

Opplæringsloven § 2-8
� Eksempler på enkeltvedtak om særskilt språkopplæ ring
� Kjennetegn på måloppnåelse i norsk
� Kjennetegn på måloppnåelse i engelsk fordypning
� Plan for GNIST høsten 2014, våren 2014 og høsten 2014
� Periodeplan 2015 -2016
� Skoleutvikling 22.1.14
� Skjema for skolevandring
� Tilstandsrapport for grunnskolen
� Tilbakemelding til fylkesmannen fra rektor på Kirkelund skole 10. januar 2016
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Sammendrag

Tilsynet er rettet mot skolens kjernevirksomhet: skolens arbeid med elevenes utbytte av
opplæringen. Tilsynet omfatter også den skolebaserte vurderingen som er skolens
jevnlige vurdering av sin egen virksomhet og måloppnåelse. Målet med tilsynet er å bidra
til at alle elever får et godt utbytte av opplæringen.

Med bakgrunn i den informasjonen som har fremkommet i tilsynet, er vår konklusjon at
Vestgård skole har en imple mentert rutine som sikrer at skolen vurderer elevenes
utbytte av opplæringen og gjennomfører tiltak der det avdekkes at elevene ikke har
tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Skolen sikrer at elever som ikke har norsk eller
samisk som morsmål, får vurd ert sitt behov for særskilt språkopplæring. Vestgård skole
vurderer også jevnlig i hvilken grad organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen
av opplæringen medvirker til å nå de målene som er fastsatt i Læreplanver ket for
Kunnsk apsløftet. Vestgård skole oppfyller imidlertid enda ikke kravene i opplæringsloven
når det gjelder arbeidet med opplæringen i fag, og underveisvurdering for å øke elevenes
utbytte, men har satt i gang et arbeid som skal gjøre skolen i stand til å fylle kravene.

I denne tils ynsrapporten er Vestgård skole gitt en frist til 1. juni 2016 for å rette opp
lovbruddet som har fremkommet under tilsynet. Dersom forholdene av ulike årsaker ikke
rettes innen fristen vil Fylkesmannen vedta et pålegg om retting.
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1 . Innledning

Fylkesmannen åpnet 29.06.16 tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av
opplæringen og skolebasert vurdering ved Vestgård skole i Skiptvet kommune.

Felles nasjonalt tilsyn 2014 -17 handler om skolens arbeid med elevenes utbytte av
opplæringen og bestå r av tre områder for tilsyn: Skolens arbeid med elevenes utbytte av
opplæringen og skolebasert vurdering (som denne rapporten omhandler), og
forvaltningskompetanse. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledningsmateriell 1

knyttet til tilsynet, og Fylkes mannen har gjennomført informasjons - og
veiledningssamlinger.

Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven
blir overholdt, jf. opplæringsloven § 13 -10 første ledd. Kommunen er derfor adressat for
denne tilsynsrapporten.

I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for rett ing av lovbrudd som er avdekket
under tilsynet. Fristen er 1. juni 201 6. Dersom lovbrudd ikke er rettet innen fristen, vil
Fylkesmannen vedta pålegg om retting med hj emmel i kommuneloven § 60 d. Et
ev entuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltve dtak og vil kunne påklages, jf.
forvaltningsloven kapittel VI.

2 . Om tilsynet med Skiptvet kommune – Vestgård skole

2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler

Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler jf. opplæringslov en § 14 -1 første ledd, jf.
kommuneloven kap. 10 A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsom råde t er lovlighets tilsyn
jf. kommuneloven § 60 b. Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er
myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette.

I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt , betegnes
dette som lovbrudd, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrift er fastsatt i
medhold av denne, som er brutt.

2. 2 Tema for tilsyn et

Temaet for tilsynet er rettet mot skolens kjerne virksomhet: skolens arbeid med eleven es
utbytte av opplæringen . Tilsynet omfatter også den skolebaserte vurderingen som er
skolens jevnlige vurdering av sin egen virksomhet og måloppnåels e. Vurdering av egen
virksomhet betyr at skolen skal vurdere organiseringen, tilretteleggingen og
gjennomføringen av opplæringen.

Elevvurdering, skolebasert vurdering og nasjonal vurdering skal ses i sammenheng. De
ulike formene for vurdering skal samlet sett utfylle hverandre og medvirke til at den
enkelte elev en blir motivert til å ta i bruk sine evner og anlegg , og at de nasjonale
målene for opplæringen styrer arbeidet i skolen (Stortingsmelding 47 1995 -1996). Det

1 http: //www.udir.no/Regelverk/Tilsyn/_Tilsyn/Rettleiingsmateri ell - for - felles -
nasjonalttilsyn -2014 -2017/
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overordnede for målet med tilsynet er å bidra til at alle elever får et godt utbytte av
opplæringen .

Hovedpunkter i tilsynet vil være :

� Skolens arbeid med opplæringen i fag
� Underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte
� Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning
� Vurdering av behov for særskilt språkopplæring
� Skolebasert vurdering

Tilsynet skal bidra til at kommunen som skoleeier sørger for at elevene :

� får kjennskap til og opplæring i målene som gjelder for opplæringen

� får tilbakemeldinger og involveres i eget læringsarbeid for å øke sitt utbytte av
opplæringen

� får vurdert kontinuerlig hvilket utbytte de har av opplæringen

� blir fulgt opp og får nødvendig tilrettelegging når utbytte av opplæringen ikke er
tilfredsstillende

Og at kommunen som skoleeier sørger for at skolen ved skolebasert vurdering

� har god e kilder og relevant informasjon om elevenes måloppnåelse

� avdekker årsaken til manglende måloppnåelse og gjennomfører endringer

� sikrer en bred medvirkning i gjennomføringen

� gjennomfører vurderingen jevnlig

Manglende etterlevelse av re gelverket kan medføre at elevene ikke får realisert sine
muligheter for måloppnåelse eller får lite utbytte av opplæringen, at skolen ikke har god
kunnskap om måloppnåelse, og hva som eventuelt forårsaker at målene ikke nås. Dette
kan igjen medføre at skolen ikke gjør noe med lite tilfredsstillende organisering,
tilrettelegging eller gjennomføring av opplæringen. Elevene får dermed ikke det utbyttet
av opplæringen som de ellers kunne fått.

2. 3 Om gjennomførin gen av tilsynet

Tilsyn med Skiptvet kommu ne ble åpnet gj ennom brev 29.06.15 . Kommunen er blitt
pålagt å legge frem dokumentasjon for Fylkesmannen med hjemmel i kommuneloven §
60 c.

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokument asjon og
opplysninger fra intervju , se vedlegg .

3. Skolen s arbe id med opp læring en i fag

3.1 Rettslig e krav

Nede nfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med
opplæringen i fag. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og forskrift til
opplæringsloven kravene er knyttet til.
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Rektor skal sikre at opplæringens innhold er knytte t til kompetansemål i faget

Undervisningspersonalet skal tilrettelegge og gjennomføre opplæringen etter
Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06), jf. opplæringsloven § 2-3 og forskrift til
opplæringsloven § 1-1. Det betyr at opplæringen skal ha et innhold som bygger på
kompetansemålene i læreplanen og bidrar til at disse blir nådd. Rektor må organisere
skolen slik at dette blir ivaretatt, jf. opplæringsloven § 2-3.

Rektor skal sikre at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til mål for
opplæring, hva som blir vektlagt i vurdering av elevens kompetanse , og hva som er
grunnlaget for vurderingen .

Underveisvurdering skal brukes som et redskap i læreprosessen og bidra til å forbedre
opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-2. Eleven skal kjenne til hva som er
målene for opplæringen, hva som vektlegges i vurderingen av hans eller hennes
kompetanse , og hva som er grunnlaget for denne vurderingen, jf. forskrift til
opplæringsloven § 3-1. Det betyr at elevene må kjenne til kompetansemåle ne i
læreplanene for fagene. De skal også kjenne til hva læreren vektlegger når læreren
vurderer en prestasjon. Fra og med 8. trinn skal elevene kjenne til hva som skal til for å
oppnå de ulike karakterene. Kravet til at dette skal være kjent, innebærer no e mer enn
at informasjonen er tilgjengelig for elevene. Rektor må organisere skolen for å sikre at
undervisningspersonalet formi dler dette til elevene.

Rektor skal sikre at opplæringen dekke r alle kompetansemålene på hovedtrinnet / i faget
og de individuel le opplæringsmålene i IOP.

Undervisningspersonalet skal tilrettelegge og gjennomføre opplæringen etter LK06, jf.
oppl æringsloven § 2-3 og forskrift til opp læringsloven § 1-1. For de fleste fag i
grunnskolen og fo r noen fag i videregående skole er kompetans emålene satt per
hovedtrinn eller etter flere års opplæring. I slike tilfeller må rektor sikre at elevene får
opplæring i alle kompetansemålene i faget / på hovedtrinnet gjennom opplæringsløpet.
Opplæringsloven § 5-5 hjemler at en elev som får spesialundervisning, kan ha unntak fra
kompetansemålene i de ordinære læreplanene. Gjeldende opplæringsmål for eleven skal
da fremgå av en individuell opplæringsplan (IOP). I slike tilfeller må skolen sikre at
elevens opplæring dekker de individuelle målen e.

Alle elever som har vedtak om spesialundervisning , skal ha IOP.

Skolen skal utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP) for alle elever som får
spesialundervisning , jf. opplæringsloven § 5-5. Det må fremgå av IOP- en hvilket
tidsintervall den gjelder for.

I nnholdet i I OP-en skal samsvare med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet i
opplæringen og synliggjøre eventuelle avvik fra LK06 .

IOP-en skal vise mål for og innholdet i opplæringen og hvordan opplæringen skal
gjennomføres , jf. opplæringsloven § 5-5. Reglene for innhold i opplæringen gjelder så
langt de passer for spesialundervisningen. Det kan medføre at målene for opplæringen
avviker fra kompetansemålene i læreplanene i LK06.

Før skolen/kommunen gjør et enkeltvedtak om spesialundervisning, skal PPT utarbeide
en sakkyndig vurdering. Den sakkyndige vurderingen skal gi tilrådning om innholdet i
opplæringen, blant annet realistiske opplæringsmål for eleven og hvilken opplæring som
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gir eleven et forsvarlig opplæringstilbud. Vedtaket om spesialundervis ning skal bygge på
den sakkyndige vurderingen , og eventuelle avvik må begrunnes. Vedtaket om
spesialundervisning fastsette r rammene for opplæringen og dermed innholdet i IOP-en.
IOP-en kan først tas i bruk etter at det er fattet enkeltvedtaket om spesialun dervisning.

IOP-en må ha egne mål for opplæringen når elevens opplæring avviker fra ordinære
læreplaner , og skolen må ha en implementert rutine som sikrer at IOP-en er samordnet
med den ordinære opplæringens (klassens) planer.

Reglene om innhold i opplæringen (kompetansemålene i læreplanen e) gjelder for
spesialundervisning så langt de passer , jf. § 5-5 i opplæringsloven . Skolen skal legge
vekt på utviklingsmulighetene for eleven og de opplæringsmålene som er realistiske
innenfor det samme totale und ervisningstimetall et som for andre elever , jf.
opplærings loven § 5-1. Den individuelle opplæringsplanen skal vise målene for
opplæringen, jf. opplærings loven § 5-5. Dersom vedtaket om spesialundervisning ikke
inneholder avvik fra LK06 , eller bare angir fær re kompetanse mål i et fag enn i den
ordinær e læreplan en, må dette også komme klart frem i IOP-en. Det må også komme
klart frem i hvilke fag eller deler av fag eleven ev entuelt skal følge ordinær opplæring (i
klassen) . Skolen må ha en skriftlig fremgangsmå te som angir hvordan
spesialundervisningen og den ordinære opplæringen skal ses i sammenheng / arbeide
sammen i slike tilfeller. Fremgangsmåten må være innarbeidet av de som har ansvaret
for å utvikle IOP-en og for å gjennomføre opplæringen.

3. 2 Fylkesmann ens undersøkelser
Vestgård skole har lagt frem dokumenter som beskriver hvordan skolen arbeider med
opp læringen i fag, blant annet finnes elementer i dette i skolens fagplaner, årsplaner,
dokumentet «Organisasjonskultur og arbeidsbeskrivelser for personalet» og dokumentet
«Guide for personalet, Vestgård skole» . Skolen har også et skjema for egenvurdering av
elevene, hvor elever skal vurdere seg selv før læreren vurderer de samme elementene. I
tillegg finnes det ved skolen en plan for lese - og skriv eopplæringen for 1. -3. trinn, som er
felles for Hobøl, Skiptvet og Spydeberg.

Fagplanen i matematikk for 4. trinn inneholder informasjon om kompetansemål for
hovedom råde ne på trinnet, samt skjema med læringsmål, tiltak, og vurdering fordelt på
hovedom råde r og uke i året. Fagplanen i norsk for 4. trinn følger den sammen strukturen
som i matematikk. Fagplanen i kunst og håndverk for 4. trinn har en litt annen
oppbygning, med informasjon om de grunnleggende ferdighetene, samt kompetansemål,
og delmål, innhold /arbeidsmåter og vurdering i forhold til disse. For 3. trinn i matematikk
og norsk finnes det årsplaner, hvor tema, kompetansemål, lokale mål og fagstoff, er
fordelt på periode. Imidlertid er det ikke alle trinn og fag som har fagplaner eller
årsplaner.

I dokumentet «Organisasjonsstruktur og arbeidsbeskrivelse for personalet» kommer det
frem at kontaktlærerne har utarbeidelse av årsplaner som en av sine pålagte
administrative oppgaver. Videre beskrives dette også i dokumentet «Guide for
personalet, Vestgår d skole». Her angis det en frist for når årsplanene skal være ferdige,
samt at det uttrykkes at «kompetansemål, lokale mål, kortsiktige fagmål og sosiale mål
skal synliggjøres i planer, på ukebrev, på tavler og være tema på elevsamtaler og
utviklingssamtal er». Etter denne planen er det teamleders ansvar å gå gjennom skolens
styringsdokumenter ved skolestart.
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I dokumentet «Plan for lese - og skriveopplæring» finnes beskrivelser av mål,
obligatoriske tiltak, ideer til virkemidler, skolens egne tiltak, og tid/ ansvar, fordelt på
hovedom råde r. Dokumentet «Teamavtale, forventninger og forpliktelser» legger føringer
på hvordan samarbeidet i teamene skal struktureres.

Fra intervjuene kommer det fram at skolen trenger å jobbe mer med læreplaner, og at
det vil være my e å hente på å samarbeide på tvers av trinn om dette. De fagplanene
som er laget ved skolen er i følge intervjuene laget på initiativ fra enkeltlærere, og ikke
som en felles prosess ved skolen. Gjennom egenvurderingsskjemaene beskrives det at
skolen ikke har noen enhetlig prosess for dette. Gjennom dokumentasjonen kommer det
imidlertid frem at det i den senere tiden har vært et økende fokus på å etablere en
arbeidsstruktur rundt lokale læreplaner ved skolen.

I «Organisasjonsstruktur og arbeidsbeskrivelser for personalet » fremkommer det hvilke
oppgaver den enkelte ansatte ved skolen har, og hva som ligger til funksjonsstillingene.
Skolen har et eget dokument som omhandler kartlegging av elever som synes å ha
vansker med å få et tilfredsstillende utbytte av ordinær, tilpasset opplæring,
«Kartleggingsløp – og hva gjør vi etterpå? » Dokumentet inneholder maler, forklaringer
og saksgang ved bekymring rundt elevers læringsutbytte. I intervjuene med lærerne
fremkommer det at disse dokumentene er kjente. Det fremkom mer i intervjuene at
lærere ved bekymring om en elev får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen
samsnakker med lærere på trinnteamet for så evt. å ta saken videre til ressursteamet
som vurderer saken enten anonymt eller åpent med foresattes tillatelse . Kontaktlærer er
den som har kontakten med foresatte. Før en henvisning til PPT blir ulike tiltak vurdert
og prøvd ut, opplyser lærerne. PPT har møte med skolen hver 4. uke. I dokumentasjonen
som er oversendt i forbindelse med tilsynet fremkommer det at skolen dette skoleåret
har seks elever med vedtak om spesialundervisning. For disse elevene er det utformet en
ansvarsfordeling mellom kontaktlærer, spesialpedagog og evt. assistent eller andre
lærere som er involvert i den opplæringen som skal skje. Det fr emkommer i intervjuene
at dette er for å sikre at elevene får en opplæring som på best mulig måte er tilpasset
behovet til eleven.

I intervjuene fremkommer det at lærerne som har ansvaret for spesialundervisningen
utformer IOP-ene sammen med kontaktlærerne. Når IOP-ene utformes tas det
utgangspunkt i vedtaket, det lærerne vet om elevene og læreplanene i fagene. Målene i
IOP-ene skal i størst mulig grad være målbare, fremkommer det av intervjuene. Det
lages ny IOP hvert år for den enkelte eleve n. Planene skal i størst mulig grad speile
klassens planer. IOP-ene har egne mål når elevens opplæring avviker fra ordinære
læreplaner.

I vedtakene om spesialundervisning tildeles årstimene i de aktuelle fagene i henhold til
sakkyndig vurdering. Innholdet i opplæringen fremgår av den individuelle
opplæringsplanen. Vedtaket inneholder informasjon om det rettslige grunnlaget for
spesialundervisning og om klageadgangen på dette enkeltvedtaket. Det er rektor som
fatter vedtakene. Det vurderes om vedtak om spesi alundervisning skal avsluttes.

Som tilsvar på foreløpig tilsynsrapport, har Fylkesmannen mottatt ny dokumentasjon på
dette punktet. I dokumentet «Vestgård skole, Lokalt læreplanarbeid, Underveisvurdering
og måloppnåelse», kommer det frem noe om hva dette arbeidet skal inneholde, og en
plan for hvem som har ansvaret for arbeidet med de lokale læreplanene, når dette
arbeidet skal utføres, og hvordan arbeidet skal sikres utført. Det kommer også frem en
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beskrivelse av underveisvurdering og målop pnåelse i fagene , og en oversikt over skolens
vurderingsar enaer. I tillegg kommer det frem en oversikt over innhold og ansvar for
underveisvurderingen, med arbeidsoppgaver fordelt på lærerne, teamet og rektor.

Gjennom dokumentet «Plan - og utviklingstid vår 2016» kommer det frem at skolen har
satt av tid til arbeid med lokale læreplaner i mars og april.

3.3 Fylkesmannens vurderinger
Vestgård skole har mange aktiviteter som er knyttet til arbeidet med opplæringen i fag.
Både fagplanene, årsplanene, og de andre planer og gu ider som skolen har sier noe hver
for seg om hvordan dette arbeidet skal foregå.

Gjennom dokumentasjonen og intervjuene kommer det også frem at skolen har hatt
fokus på å utvikle praksis og gode samarbeidsformer, mer enn den formelle
dokumentstrukturen. Skolen har mye fokus på lese - og skriveopplæring, og satsningen
på tidlig innsats er også tydelig. Skolen har en egen kontaktperson for «Tidlig Innsats
Early Years» (TIEY), som har et spesielt ansvar for å følge opp denne satsningen.

Gjennom intervjuene ko mmer det frem at oversikten over kompetansemål som skal nås
for elevene kommer frem blant annet gjennom ukeplaner og gjennom plakater i
klasserommet.

Imidlertid er det flere trinn som ikke har lokale læreplaner, eller dokumenter som kan
fylle denne rollen . Lærerne ved skolen er heller ikke pålagt å lage dette. Gjennom
dok umentasjonen kommer det frem at trinnene lager årsplaner som skal være ferdig
innen 20. august, men disse er ikke spesifisert på mål for opplæringen, knyttet til KL06.
Årsplanenes innhold varierer også fra trinn til trinn. For noen fag og trinn foreligger det
fagplaner hvor mål for undervisningen er definert tydelig. Dette er imidlertid ikke
gjennomgående ved skolen.

Gjennom intervjuene kommer det også frem at skolen ikke er tydelig nok når det gjelder
hvordan målene i KL06 knyttes til opplæringen i det enkelte klass erom. Gjennom
dokumentasjonen og intervjuene kommer det også frem at mål angis i ukeplaner. Det er
faste maler for ukeplaner, hvor ukas mål og arbeidsom råde r er angitt. Lærerne har
instruks om å gjøre dette gjennom dokumentasjonen som er sendt inn, men det er
vanskelig å se at rektor har tilgang på informasjon som i praksis gjør rektor i stand til å
sikre at dette skjer.

Skolen har rutiner når det gjelder utforming, samordning og oppfølging av elevenes IOP-
er opp mot den ordinære opplæringens planer. Det er kontaktlærer som sammen med
spesialpedagogene og spesialpedagogisk koordinator som har ansvar for dette.
Dokumentet som omhandler kartlegging av elever som synes å ha vansker med å få et
tilfredsstillende utbytte av ordinær tilpasset opplæring. «Kartleggingsløp – og hva gjør vi
etterpå? » inneholder maler, forklaringer og saksgang ved bekymring rundt elevers
læringsutbytte. Med utgangspunkt i dette, og intervjuene med lærerne, vurderer
Fylkesmannen at lærerne er kjent med hva som forventes av dem om en elev ikke får et
tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Lærerne synes også kjent med «Guide for
personalet – Informasjon og veiledning til ansatte », hvor rutiner og ansvar for ansatte
fremkommer. Gjennom rutinene i dokumentene Guide for personalet og Kartleggingsløp
og Årshjul for spes.pedkoordinator tar skolen på en god måte hånd om kravet til
oppfølging av elever med behov for særskilt tilrettelagt opplæring, vedtak om
spesia lundervisning, og at elevenes IOP skal samordnes med den ordinære opplæringen.
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Det kommer frem gjennom intervjuene at skolen generelt har et fokus på tidlig
intervensjon, tilpasning av opplæringen og at spesialundervisningen skal sees i den
helhetlige samm enhengen som eleven inngår i, slik at skolehverdagen for elever med
spesialundervisning skal bli så integrert som mulig.

Fylkesmannen har merket seg at det i vedtakene om spesialundervisning tildeles
årstimene i de aktuelle fagene i henhold til sakkyndig vurdering, og at innholdet i
opplæringen fremgår av den individuelle opplæringsplanen. Fylkesmannen vil bemerke at
IOP-en skal bygge på vedtaket og innholdet i denne. En IOP kan ikke avvike fra det
vedtaket som er fattet. Av den grunn kan ikke vedtaket vis e til at det bygger på
innholdet i IOP- en. Fylkesmannen vurderer at vedtaket inneholder informasjon om det
rettslige grunnlaget for spesialundervisning og om klageadgangen på enkeltvedtaket, og
det er rektor som fatter vedtakene.

Det vurderes om vedtak om spesialundervisning skal avsluttes. Vedtakene samsvarer
med sakkyndig vurdering. Vedtakene ved skolen er bestemmende for elevenes mål,
innhold og organisering av elevens spesialundervisning, og det kommer frem fra
vedtaket hvilket tilbud eleven får.

Som nevnt tidligere i rapporten har det kommet frem at ikke alle trinn ved skolen har
utarbeidet lokale lære planer. Skolen har etter foreløpig rapport sendt inn dokumenter
som viser frem at dette arbeidet er prioritert. Gjennom dokumentet «Plan - og
utviklin gstid vår 2016» kommer det frem en rekke tidspunkter hvor lokale
læreplanarbeid er tema, og det kommer også frem i dokumentet «Vestgård skole, Lokalt
læreplanarbeid, Underveisvurdering og måloppnåelse» at rektor har ansvaret for å sikre
dette arbeidet.

Fylkesmannen varslet i foreløpig tilsynsrapport tre pålegg på dette området, som alle
dreier seg om rektors sikring av at elevene får oppfylt sine rettigheter i opplæringen i
fag. En utarbeidelse av lokale læreplaner vi kunne lette rektors arbeid med å sikre disse
rettighetene. Det er imidlertid viktig å understreke at kravene i varsel om pålegg pkt.
1a) -1c) ikke primært går på innholdet i de lokale læreplanene, men en sikring av at
denne informasjonen når helt frem til elevene. Gjennom de nye dokumente ne er det
skissert at rektor har ansvaret for å sikre arbeidet med de lokale læreplanene, og etter
det Fylkesmannen forstår skal rektor også undersøke at innholdet i de lokale læreplanene
er i tråd med gjeldene retningslinjer i Kunnskapsløftet.

Gjennom det som kommer frem i dokumentene som er sendt inn etter foreløpig
tilsynsrapport, er det tydelig at skolen har beskrevet og plassert ansvaret for innhold og
gjennomføring av underveisvurdering av elevene. I dokumentet «Vestgård skole, Lokalt
læreplanarbeid, Underveisvurdering og måloppnåelse» er det tydelig har lærerne og
teamene har ansvar for i denne sammenhengen, og rektor har her oppgaver for å
undersøke å sikre dette arbeidet.

Gjennom de tidligere nevnte dokumentene, mener vi det er grunnlag for å si at rektor nå
kan sikre at undervisningspersonalet ivaretar elevenes rett til å kjenne til mål for
opplæringen, hva som blir vektlagt i vurderingen av kompetanse, og hva som er
grunnlaget for vurderingen. Fylkesmannen legger her til grunn at rektor skaffer seg den
informasjonen som er nødvendig for faktisk å sikre at elevene får denne informasjon. For
å kunne lukke varsel om pålegg pkt. 1a) og 1c), er det imidlertid nødvendig å få tilsendt
de lokale læreplanene som skal være grunnlaget for sikringen.
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3. 4 Fyl kesmannens konklusjon
Med bakgrunn i den informasjonen som har fremkommet i tilsynet, er det Fylkesmannens
konk lusjon at Vestgård skole arbeider med å sikre at undervisningspersonalet knytter
opplæringens innhold til kom petansemålene i det enkelte fag, og at opplæringen samlet
sett dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet, men at dette arbeidet ennå ikke er
ferdigstilt. Vi ber om å få tilsendt de lokale læreplanene som utarbeides i mars og april,
med en bekreftelse av at rektor har sikret at innholdet i dem er i tråd med
Kunnskapsløftet.

4 . Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte

4 .1 Rettslig e krav

Nede nfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med
underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte av opplæringen. Vi viser også til
hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller i forskrift til opplæringsloven kravene er
knyttet til.

Elevene skal få veiledning i hvilke kompetansemål fra LK06 eller mål i IOP-en som
opplæringen er knyttet til.

Elevene ska l gjøres kjent med målene for opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven §
3-1. Dette gjelder for alle årstrinn og gjelder også for elever med individuelle mål i en
IOP. Elevene skal gjøres i stand til å forstå hva de skal lære, og hva som er formålet med
opplæringen. Lærerne gjennomfører opplæringen og må kommunisere dette til elevene .

Elevene skal få veiledning i hva det legge s vekt på i vurderingen i faget.

Eleven skal kjenne til hva som vektlegges i vurderingen av hans eller hennes
kompetanse, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-1. Det betyr at elevene skal kjenne til
hva som kjennetegner ulik grad av kompetanse , og hva det legges vekt på i vurderingen
av en prestasjon. Kravet til at det skal være kjent for eleven, innebærer at det ikke
holder at informasjonen ligger på Internett eller kan fås ved å spørre læreren. Lærerne
må kommunisere grunnlaget for vurderingen til elevene.

Elevene skal få tilbakemeldinger på hva de mestrer , og veiled ning i hva de må gjøre for å
øke sin kompetanse.

Vurderingen underveis i opplæringen skal gi god tilbakemelding og rettledning til eleven
og være et redskap i læreprosessen, jf. for skrift til opplæringsloven § 3-2.
Underveisvurdering skal bidra til at eleven øker sin kompetanse i fag, jf. forskriften § 3-
11. Underveisvurderingen skal gis løpende og systematisk, den kan både være skriftlig
og muntlig, skal inneholde begrunnet informas jon om kompetansen til eleven og skal gis
med sikte på faglig utvikling.

Elevene skal involveres i vurderingen av eget læringsarbeid.

Elevene skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig
utvikling, jf. forskrift til opplær ingsloven § 3-12. Lærerne må sørge for at elevene
involveres i dette. Elevens egenvurdering skal være en del av underveisvurderingen.
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Skolen må ha en implementert rutine for halvårsvurdering og årsrapportering ved
spesialundervisning hvor det gis inform asjon om elevenes kompetanse i fagene og
veiledning om hvordan elevene kan øke kompetansen sin.

Halvårsvurdering i fag er en del av underveisvurderingen og skal uttrykke elevens
kompetanse knyttet til kompetansemål ene i læreplanverket , jf. forskrift til
opplæringsloven § 3-13 . Halvårsvurdering skal også gi veiledning i hvordan eleven kan
øke kompetansen sin i faget.

Halvårsvurdering uten karakter skal elevene få gjennom hele grunnopplæringen og
gjelder alle elever uavhengig av vedtak og type opplæring. Det er ikke satt krav til
hvilken form vurdering en skal ha. Vurderingen kan derfor både være skriftlig og muntlig.
Fra og med 8. årstrinn og i videregående opplæring skal elevene få vurderingen uten
karakter midt i opplæringsperioden og på slutten av oppl ærings året dersom faget ikke
blir avsluttet .

Fra 8. årstrinn og i videregående skole skal eleven e i tillegg ha halvårsvurdering med
karakter midt i opplæringsperioden , og på slutten av året dersom faget ikke blir
avsluttet.

For elever med spesialundervisning skal skolen , i tillegg til halvårsvurdering med og uten
karakter, en gang i året utarbeide en skriftlig rapport. Rapporten skal blant annet gi
vurdering av elevens utvikli ng i forhold til målene i IOP, jf. opplæringsloven § 5-5.

Skolen må ha en skriftlig og innarbeidet fremgangsmåte for at halvårsvurderinge r og
årsrapporter gis på riktige tidspunkt og har et innhold i samsvar med forskriften.

4 .2 Fylkesmannens undersøkelser
Når det gjelder lærernes veiledning av elevene om hvilke kompetansemål fra LK06 eller
mål i IOP-en som opplæringen er knyttet til, fremkommer det av innsendt dokument -
asjon at det er gjort et arbeid ved Vestgård skole med å knytte opplæringen til
kompetansemål i fagene. Elevene blir kjent med målene gjennom for eksempel uke - ,
dags - og tavleplaner og gjennom undervisningen. Elevenes svar i samtalen gjenspeiler
dette. Det oppgis videre at målene er basert på læreplanmålene slik de fremgår av LK06.
De er ikke basert på en felles lokalt utarbeidet læreplan. I intervj uene fremkommer det
at skolen ikke har lokalt utarbeidede læreplaner fastsatte for skolen . For elever med IOP
tar også opplæringen utgangspunkt i læreplanene for faget. Her er målene formulert slik
at de er mest mulig målbare. De blir blant annet kommunise rt i utviklingssamtaler.

Det utrykkes i Vestgård skoles policy -dokumenter som for eksempel skolens pedagogiske
plattform, at de ansatte skal medvirke til opplevelse av mestring og fremgang hos
elevene. Av egenvurderingsskjemaene og intervjuene fremgår de t at slike tilbake -
meldinger er en del av den løpende opplæringen og kartlegginger, og en del av elevsam -
talen og utviklingssamtalen. Det oppgis at det er lite skriftlig elevene får med seg hjem
av slik vurdering utover tilbakemelding på prøver, tester og lignende. Det fremgår at det
i stor grad er opptil den enkelte ansatte hvordan slike tilbakemeldinger gis. Også for
elever med IOP gis tilbakemeldinger løpende i timene. Ellers er tilbakemeldingen ofte
både tilbakeskuende knyttet til elevens fremgang, i di alogen med foresatte.

Når det gjelder om lærerne sørger for å involvere elevene i eget læringsarbeid, fremgår
det av skolens policydokument «Kjerneverdier – pedagogisk plattform» at samspillet ved
skolen blant annet skal legge til rette for prosesser som innebærer samhandling med
elevene for å fremme læring. Av egenvurderingsskjemaene fremgår det at Vestgård
skoles ansatte arbeider for at elevene skal reflektere over eget arbeid blant annet i
elevsamtaler og gjennom løpende, ofte muntlige, tilbakemeldinger knyttet til skolearbeid.
Det går frem at det samme gjelder elever med IOP. Det finnes også eksempler på at
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elevene lærerne benytter fargekoder, og skjemaer blant annet knyttet til
utviklingssamtaler. Intervjuene viser til det samme, samtidig som det fremk ommer ar
det ikke blir benyttet så mye tid til dette, og at praksis varierer mellom trinnene og
lærerne. Elevene viser også til en opplevelse av at de tidvis vurderer seg selv.

Det fremgår av skolens policy -dokument "Arbeidsbeskrivelse for personalet – Vestgård
skole" at kontaktlærer har et ansvar for den faglige utviklingen og ansvar for
underveisvurdering av elevene . Det fremgår videre at det skal avholdes to elevsamtaler
og to utviklingssamtaler per halvår. I egenvurderingsskjemaene og intervjuene oppgi s
det at det gjennomføres slike elev - og utviklingssamtaler, hvor for eksempel
kartleggingsløp er tema. Det fremgår at skriftlighet knyttet til samtalen varierer, men at
innholdet i samtalene berører samme temaer. Samtalen tar opp elevens faglige utvikling
og hvordan eleven skal jobbe videre. Elevene viser også til disse utviklingssamtalene
hvor foresatte er tilstede.

Når det det gjelder implementert rutine for halvårsvurdering/årsrapport for elever med
IOP som gir informasjon om elevenes kompetanse i faget og veiledning om hvordan
eleven kan øke kompetansen sin, viser skolens policy -dokumentasjon
"Arbeidsbeskrivelser for personalet – Vestgård skole" og «Årshjul for
spes.ped.koordinator» til at denne oppgaven er delegert til spesialpedagogisk koordinator
og hvor vurdering og halvårs - og årsrapporter er eksplisitt uttrykt. Av egenvurderings -
skjemaene fremgår at det er uta rbeidet maler for dette arbeidet ved skolen og at det
gjennomføres møter og informasjon mellom skole, foresatte og PPT. I intervjuene frem -
kommer det at kontaktlærer og spesialpedagogisk koordinator samarbeider om halvårs -
rapporter og at elevene får en mu ntlig halvårsvurdering.

Som del av tilsvaret på foreløpig tilsynsrapport, har skolen sendt inn dokumentet
«Vestgård skole, Lokalt læreplanarbeid, Underveisvurdering og måloppnåelse».
Dokumentet beskriver det ansvaret lærerne har blant annet for å veilede elevene i hva
som vektlegges i undervisningen, og at lærerne skal legge til rette for at elevene deltar i
vurderingen av egen kompetanse. I tillegg til lærerne, står det beskrevet oppgaver på
dette området knyttet til lærerteamene, og til rektor.

4.3 Fylke smannens vurderinger
I vår vurdering av skolens individuelle underveisvurdering i fag legger vi til grunn at
formålet med underveisvurdering er å fremme læring, utvikle kompetanse, gi grunnlag
for tilpasset opplæring, og at vurderingen skal støtte opp en motiverende praksis.

Involveringen av elevene i eget læringsarbeid skal være direkte relatert til opplæringen i
det enkelte fag, og omhandle elevens læringsmål, kompetanseoppnåelse, arbeidsmåter,
læringsstrategier, innhold og den organisering eleven inngår i opplæringen.

Det er Fylkesmannens vurdering at Vestgård skole har utarbeidet policy - og rutine -
dokumenter med formål sikre at elevene ska l få veiledning i hvilke kompetansemål fra
LK06 eller mål i IOP-en som opplæringen er knyttet til. Dokumentene beskriver hva som
er kjerneverdier ved skolen og kontaktlærers og spesialpedagogisk koordinators
opp gaver. Fylkesmannen har pekt på at det er få felles fastsatte maler og standarder
knyttet til hvordan slik veiledning skjer.

Av våre undersøkelser fremgår det at lærerne veileder elevene om hvilke kompetansemål
fra LK06 eller mål i IOP-en som opplæringen er knyttet til. Det er ikke tydelig for
Fylk esmannen hvilke kompetansemål fra LK06 elevene veiledes i, men som arbeidsform
har skolen en felles praksis på at dette gjøres . Slik veiledning er knyttet til
kommunikasjon om kompetansemål gjennom den løpende opplæringen og ulike former
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for periodeplaner . Det er vår vurdering at dette medvirker til at elevene gjøres i stand til
å forstå hva de skal lære, og hva som er formålet med opplæringen.

Elevene skal få veiledning i hva det legges vekt på i vurderingen i faget og skal kjenne til
hva som vektlegges i vurderingen av hans eller hennes kompetanse. Det betyr at elevene
skal kjenne til hva som kjennetegner ulik grad av kompetanse, og hva det legges vekt på
i vurderingen av en prestasjon. Kravet er at dette skal være kjent for elevene, og
lærerne må kommun isere grunnlaget for vurderingen til elevene.

Det er Fylkesmannens vurdering at skolen har utarbeidet policy - og rutinedokumenter
som impliserer at læreren skal gi elevene tilbakemeldinger om hva de mestrer i faget, og
videre hva elevene må gjøre for å øke sin kompetanse i faget. For gruppen elever me d
IOP vurderer Fylkesmannen at lærerne gir elevene tilbakemeldinger på hva de mestrer i
fagene og veileder elevene i hva de skal gjøre for å øke kompetansen i faget.

Fylkesmannen vurderer at elevene ved Vestgård skole får tilbakemelding underveis i
opplæri ngen, og at dette er redskap i læreprosessen. Slik tilbakemelding kommer også
gjennom elevsamta ler og utviklingssamtaler to ganger per år. Disse samtalene
omhandler samme tema , men det er ulik praksis og opp til hver enkelt lærer hvordan det
gis tilbakemel ding på hva eleven mestrer, og hva de må gjøre for å øke kompetansen
sin.

Underveisvurderingen skal gis med sikte på faglig utvikling. I dette legger Fylkesmannen
at elevene får råd om hvordan de kan forbedre seg, og at dette bidrar til motivasjon og
lærin g. Elevene skal få tilbakemeldinger på hva de mestrer, og veiledning i hva de må
gjøre for å øke sin kompetanse.

Det er Fylkesmannens vurdering at skolen gjennom policydokument «Kjerneverdier –
pedagogisk plattform» beskriver at samspillet ved skolen bla nt annet skal legge til rette
for prosesser som innebærer samhandling med skolens elever for å fremme læring.
Gjenno m dokumentasjonen og i intervjuene fremkommer det indikasjoner på at dette
skjer, og at omfanget og form varier. Her varierer maler og praks is ved skolen. Vi legger
til grunn at skolens ansatte arbeider for at elevene skal reflektere over eget arbeid blant
annet i elevsamtaler og gjennom løpende refleksjon knyttet til skolearbeid. Eleven e i
undersøkelsen gjenspeiler en slik oppfatning.

Skolen har utarbeidet "Arbeidsbeskrivelse for personalet – Vestgård skole" hvor
kontaktlærer innehar et ansvar for den faglige utviklingen og ansvar for underveisvur -
dering. Det fremgår videre at det skal avholdes to elevsamtaler og utviklingssamtaler per
halvår. De ansatte ved skolen trekker frem at halvårsvurdering som gir informasjon om
elevenes kompetanse i faget skjer. Det er Fylkesmannens vurdering at dette skjer i tråd
med skolens policy -dokumenter, og vi legger til grunn at disse samtalene har innslag av
framovermeldinger hvor elevenes gis veiledning om hva de kan gjøre for å øke kompe -
tansen sin og bedre karakteren. Også her er planer og maler forskjellige, men det ser ut
til at de samme elementene er med.

Det er Fylkesmannens vurdering at Vestgård skole har et innarbeidet system som sikrer
at årsrapporten inneholder en vurdering av elevens utvikling ut fra målene i IOP. Det er
samme ansatt som følger opp dette arbeidet for alle eleve r med IOP.

Som tilleggs informasjon etter foreløpig rapport har Fylkesmannen mottatt dokumentet
«Vestgård skole, Lokalt læreplanarbeid, Underveisvurdering og måloppnåelse», som
inneholder informasjon om innhold og ansvar for underveisvurdering. Dokumentet
pålegger lærern e blant annet å veilede elevene i hva som vek tlegges i vurderingen, og
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legge til rette for at elevene deltar i vurderingen av egen kompetanse. I tillegg til
oppgavene som er beskrevet for den enkelte lærer på dette området, skal etter planen
både teamet og rektor være involvert i det felles arbeidet med underveisvurdering. Det
er Fylkesmannens vurdering at dokumentet tydeliggjør den enkelte lærers ansvar, og at
dokumentet vil være egnet til å samle skolens praksis på dette punktet.

4 .4 Fylkesmannens konklusjon
Med bakgrunn i den informasjonen som har fremkommet i tilsynet, er det Fylkesmannens
konklusjon at Vestgård skole er i ferd med å utvikle skolens praksis når det gjelder
veiledning av elevene i hva det legges vekt på i vurderingen i det enkelte fag, men at
dette arbeidet ikke er ferdig. Vi ber om en tilbakemelding på at skolens praksis er
samlet, innen fristen som er angitt i slutten av denne rapporten.

5 . Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og
spesialundervisning

5 .1 Rettslig e krav

Nede nfor har vi oppgitt de rettslige krave ne for tilsynet med skolens arbeid med
underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning. Vi viser
også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og i forskrift til opplæringsloven kravene
er knyttet til.

Skolen må ha implement ert rutine som sikrer at lærerne systematisk og løpende
vurderer om alle elever har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Læreren skal , som en del av underveisvurderingen, vurdere om den enkelte elev en har
tilfredsstillende utbytte av opplæringen , jf. forskrift til opplæringsloven § 3-11 . Skolen
må ha en innarbeidet og skriftlig fremgangsmåte for å vurder e systematisk og løpende
om eleve ne har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Skolen må ha implementert rutine som sikrer at arbeidsmåter, vur derin gspraksis og
læringsmiljø blir vurdert for eleve r som ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen ,
og basert på vurderingen må skolen eventuelt gjennomføre tiltak innenfor tilpasset
opplæring .

Alle elever har krav på tilpasset opplæring, jf. opplæri ngsloven § 1-3. Dersom en elev
ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen, skal skolen først vurdere og eventuelt
prøv e ut tiltak inn enfor det ordinære opplæringstilb udet , jf. opplæringsloven § 5-4.
Skolen må se på om tiltak knyttet til arbeidsmåter , vurderingspraksis og arbeidsmiljø kan
bidra til at eleven får tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Fremgangsmåten for dette
må være skriftliggjort og innarbeidet. Dette skal skolen gjøre før eleven eventuelt blir
henvist til PPT for en sakkyndig vurdering med tanke på spesialundervisning.

Skolen må ha implementert rutine for å vurdere om elevene har behov for
spesialundervisning og sikre at lærer ne melder behov for spesialundervisning til rektor.

I noen tilfeller vil skolens vurderi ng og eventuelle utprøving av tiltak etter
opplæringsloven § 5-4 konkludere med at eleven ikke kan få tilfredsstillende utbytte av
opplæringen innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Eleven har da krav på
spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-1. Det er viktig at prosessen for å kunne gi
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spesialundervisning blir startet så snart som mulig etter at behovet for dette er avdekket.
Undervisni ngspersonalet har derfor både plikt til å vurdere om en elev treng er
spesialundervisning og å melde fr a til rekt or når det er behov for det , jf. opplæringsloven
§ 5-4. Skolen må ha en skriftlig og innarbeidet fremgangsmåte for å vurdere og melde
behov for spesialundervisning.

5 .2 Fylkesmannens undersøkelser
Gjennom dokumentasjonen kommer det frem mange elementer som er med på å gi et
bilde av skolen s arbeid med underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og
spesialundervisning. Skolen har et kartleggingsløp, som er delt inn i trinn, og med
informasjon om hvilke tester som skal gjennomføres på de forskjel lige trinnene.
Dokumentet inneholder også informasjon om hva som skal skje etter kartleggingen, med
en liste med punkter som skal følges opp. Lekser trekkes også frem som en
informasjonskilde til elevenes prestasjoner.

Videre kommer det frem av dokumentas jonen at lærerne har tilgang på et
lavterskeltilbud for samtaler med PPT om elever. Når lærere identifiserer elever med
mulige utfordringer, finnes muligheten for at spes.ped -koordinator kan være med i
observasjon av elever og undervisning, for å undersøke om arbeidsformer og
tilrettelegging gjøres på en måte som treffer eleven best mulig.

Gjennom dokumentet «Guide for personalet, Vestgård skole» kommer det frem at hvis
det oppstår bekymring rundt en elevs faglige prestasjoner, har skolen en prosedyre for å
følge saken videre. Gjennom dokumentet gis også en samlet beskrivelse av skolens
planverk, informasjon om skolens fokus på den systematiske observasjonen av lesing.
Som en del av denne guiden ligger også skjemaet for plan - og utviklingstid, som også
besk river tidspunkter for fellestid, med angivelse av temaer for arbeidet. Dokumentet er
oppdatert 02.10.15.

Skolen har også lagt frem dokumentet «Årshjul for spes.ped.kooridnator», som
inneholder angivelse av hva som skal gjøres på det spesialpedagogiske om råde t til
hvilken tid, og med angivelse av hvem som har ansvaret. I dette dokumentet kommer
det blant annet frem når det er frist for å skrive halvårsrapporter for de forskjellige
trinnene, og for å gjennomføre samarbeid mellom kontaktlærer og spes.ped - lær er om
elever med IOP.

Gjennom dokumenta sjonen kommer det videre frem at de ansatte ved skolen arbeider i
team, hvor problemstillinger rundt elevenes måloppnåelse diskuteres. Skolens arbeid
med «TIEY» er også med på å tilføre elementer til vurderingsarbeidet ved skolen.

Gjennom dokumentasjon kommer det også frem at skolen iverksetter tiltak i de tilfellene
elever ikke har et tilfredsstillende utbytte av undervisningen. Eksempl er på dette er Ny
start i lesing, grupper i matematikk og omrokkering av ressurser.

5 .3 Fylkesmannens vurderinger
Skolen er en skole med trinnene 1. til 4., hvor det er tydelig at lærerne følger elevene
tett opp. Gjennom intervjuene kommer det frem at de t er en bevissthet blant lærerne om
å vurdere hvorvidt elevene får et tilfredsstillende utbytte av undervisningen. Teamene
diskuterer elever med behov for ekstra tilrettelegging og hvordan undervisningen kan
legges opp på best mulig må te for disse elevene , blant annet gjennom ordningen med
«fokuselever» . I tillegg finnes et lavterskeltilbud fra PPT om samtaler om elever , som
synes å være godt mottatt blant lærerne. Det er Fylkesmannens oppfatning at disse
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samtalene brukes, og at de er av nytte for skolen. Vi mener det er viktig at muligheten
for å diskutere elevenes behov er tilstede, og det er positivt at skolen og PPT legger til
rette for slike samtalearenaer.

Kartleggingsløpet trekkes frem gjennom intervjuene og egenvurderingsskjemaene som et
viktig doku ment i denne sammenhengen. Dokumentet beskriver hvilke tester som skolen
skal gjennomføre etter en tidsplan, og hva som skal skje etter at testene er gjennomført.
I tillegg har dokumentet informasjon om hvilke supplerende tekster som spes.ped .-
koordinator kan gjennomføre, og vi mener at dette er med på å sikre at elever med
potensielle behov får en grundig oppfølging, spesielt på lesefeltet.

Når det gjelder vurderinger og tilpasninger av elever som allerede skårer høyt, er dette
mer opp til den enkelte lær er, men det kommer frem gjennom intervjuene at også disse
elevene får en tilpasset undervisning og oppfølging.

I de tilfellene hvor skolen vurderer at elever ikke har tilfredsstillende utbytte av den
ordinære opplæringen, blir forskjellige tiltak iverksat t. «Ny start» er et program for å øve
opp leseferdigheter for elever som trenger dette, i matematikk finnes eksempler på at
grupper etableres for elever som har forskjellige vansker i dette faget.

I sin dokumentasjon, har Vestgård skole informert tilsynet om at skolen jobber med en
utvikling når det gjelder den formelle dokumentstrukturen og en større likhet når det
gjelder praksis på forskjellige om råde r i skolen. I dette arbeidet har skolen prioritert opp
noen elementer, og prioritert ned andre . På skole nivå er det tydelig at lese - og
skriveopplæringen har fått et betydelig fokus, både når det gjelder planer som skolen har
utviklet, og arbeidsmåter som skolen har innarbeidet i denne forbindelsen. Dette fokuset
på en gjennomgående struktur i vurderingen av elevenes utbytte er det vanskelig å
spore for de andre fagene, selv om det er synlig at lærerne gjør dette også her i en mer
individuell form. Fylkesmannen mener skolen nå vil tjene på å opparbeide en tydeligere
struktur på dette arbeidet også i de andre fagene.

5 .4 Fylkesmannens konklusjon
Med bakgrunn i den informasjonen som har fremkommet i tilsynet, er det Fylkesmannens
konk lusjon at Vestgård skole ikke har lovbrudd på dette om råde t.

6 . Vurder ing av behov for særskilt språkopplæring

6 .1 Rettslig e krav

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med å
vurdere behov for særskilt språkopplæring. Vi viser også til hvilke bestemmelser i
opplæringsloven og i forskrift til opplæringsloven kravene er knyttet til.

Skolen m å ha implementert rutine for å kartlegg e elevenes ferdigheter i norsk. For elever
med behov for særskilt norskopplæring må implementert rutine sikre at det blir vurdert
om eleven også har behov for morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring.

Elev er i grunn opplæringen med ann et morsmål enn norsk og samisk , har rett til særskil t
norskopplæring til de har tilstrekkel ige ferdigheter i norsk til å følge den ordinær e
opplæring en på skolen , jf. opplæringsloven § 2-8. Om nødvendig har elevene også rett til
mor smålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Kommunen har ansvaret
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for at kartlegg ingen av elev ens norsk ferdigheter blir gjort før vedtak et om særskil t
språkopplæring . I de fleste tilfeller er det skolen som gjennomfører kartleggingen . Skolen
må også vurdere om eleven eventuelt har behov for morsmålsopplæring, tospråklig
fagopplæring eller begge deler . Skolen må ha en innarbeidet og skriftlig fremgangsmåte
som sikrer dette.

Elever med vedtak om særskilt språkopplæring skal få kartlagt sine no rskferdigheter
underveis i opplæringen.

Skolen skal også kartlegge eleven underve is i opplæring en når eleven får særskil t
språkopplæring , jf. oppl æringsloven § 2-8. Dette for å vurdere om elev en har
tilstrekkel ige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen på skolen. Skolen må
foreta en individuell vurdering av tidspunktet for dette.

6 .2 Fylkesmannens undersøkelser
I «Organisasjonsstruktur og arbeidsbeskrivelser for personalet, Vestgård skole »
(09.08.2012) og «Guide for personalet Vestgå rd skole » (oppdatert 02.10.2015) og
«Rutiner for flerspråklige barn ved Vestgård skole » finner vi informasjon om hvordan
skolen arbeider med vurdering av om elever har behov for særskilt språkopplæring.
Rutine n for flerspråklige barn ved Vestgård skole beskriver møtestrukturer,
saksb ehandlingsrutiner, vedtaksmaler og kartleggingsverktø y. I tillegg har den et skjema
for overføring av informasjon om elever med behov for særskilt språkopplæring til
Kirkelund skole, kalt Evaluering av norskkunnskaper.
I overs endelsen fra Skiptvet kommune er skoleeiers system etter § 13 -10 vedlagt. Her
fremkommer også at kommunen har rutiner for vurdering av behov for
morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring og særskilt norskopplæring. Ansvaret for å
fatte enkeltvedtak er lag t til rektor og skal skje fortløpende.

I rutiner for flerspråklige barn ved Vestgård skole fremkommer det at for nyankomne
elever blir det invitert til en standardisert samtale med foresatte i løpet av den første
uken ved skolen. Eleven kartlegges. Denne kartleggingen skjer i et samarbeid mellom
kontaktlærer og særskilt norsklærer på trinnet, evt tospråklig lærer. Informasjonen fra
kartleggingen danner grunnlaget for om det skal fattes et enkeltvedtak om særskilt
språkopplæring, tospråklig fagopplæring og/ eller morsmålsopplæring. Skolen har en
koordinator for særskilt norskopplæring. Denne arbeider også som lærer ved særskilt
norskopplæring. Skolen opplyser at det fattes vedtak ut i fra elevens behov for støtte i
norsk, eventuelt morsmålsopplæring . Når ved tak blir fattet benyttes skjemaet
Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elev. Det fattes nye
vedtak hvert år. Elevene testes hver høst og vår. Hvilke tester som benyttes er avhengig
av elevens nivå i norsk og ikke klassetrinn. I rutinebeskrivelsen er det listet opp et utvalg
tester som kan nyttes. Resultatene fra testene blir diskutert av kontaktlærer, lærer i
særskilt norsk evt koordinator for særskilt norskopplæring , slik at man på best mulig vis
kan finne gode mål og tiltak for barnet. Alle tospråklige elever kartlegges. Det
fremkommer både av dokumentene og intervjuer. Det opplyses at det heller gis litt for
mye opplæring enn for lite for å sikre elevene et godt utgangspunkt i videre læring.
Samtidig har de også fattet vedtak om opphør av særskilt språkopplæring når elever har
fått tilstrekkelig norskferdigheter.

Skolen har lagt opp til ukentlige møter/ samarbeidstid mellom de lærerne som arbeider
med særskilt språkopplæring og kontaktlærerne. Særskilt norsk koordinator har jevnl ige
møter med rektor. Denne fatter også vedtakene. Vedtaksmalen og de oversendte
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vedtakene viser at skolen fatte r vedtak om særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring
og/eller tospråklig fagopplæring.

Opplæringen av elever som har behov for særskilt språkopplæring foregår både i grupper
utenfor og inne i klassen/ trinnet. Skolen nytter et trekantskjema, en samarbeidsavtale
mellom kontaktlærer, særskilt norsk lærer og evt tospråklig lærer for å avklare og fordele
ansvar for opplæringen rundt den enkelt e elev. Dette skjemaet blir omtalt i flere av
intervjuene.

6 .3 Fylkesmannens vurderinger
I intervjuene fremkommer det informasjon om hvordan minoritetsspråklig koordinator og
særskilt norsk lærerne samarbeider med særlig kontaktlærerne på trinnene . Vår
vurd ering er at det er et nært samarbeid om elever med behov for særskilt
språkopplæring hvor elevenes behov for opplæring blir ivaretatt mellom kontaktlærer,
særskilt norsk lærere og tospråklige lærere.

Alle tospråklige elever kartlegges og det fattes enkelt vedtak om særskilt norsk,
morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring ut i fra elevens behov. Ut i fra
innsendt dokumentasjon og intervjuer vurderer vi det til at skolen vurderer elevene etter
kravene i § 2-8. Eleven vurderes to ganger i året. Er elevens kompetanse i norsk god nok
i forhold til forventet nivå for alder , fattes det vedtak om opphør av særskilt
språkopplæring. Vi vurderer at det blir fattet vedtak, og elevene blir jevnlig vurdert i
forhold til behov for videreføring eller vedtak med opphør etter opplæringsloven § 2-8.

6 .4 Fylkesmannens konklusjon

Med bakgrunn i den informasjonen som har fremkommet i tilsynet, er det Fylkesmannens
konk lusjon at Vestgård skole ikke har lov brudd på dette området.

7 . Skolebasert vurdering

7 .1 Rettslige krav

Nede nfor har vi oppgitt og utdypet de rettslige kravene for tilsynet med skolebasert
vurdering. Alle de rettslige kravene bygger på forskrift til opplæringsloven § 2-1.

Skolen skal vurdere hvilket kunnskapsgrunnlag som kreves for å vite om alle elev grupper
når målene i læreplanverket, og bruke grunnlaget til å vurdere om de når målene.

Skolen skal jevnlig vurdere om organisering, tilrettelegging og gjennomføring av
opplæringen bidrar til at elevene når målene i læreplanverket for Kunnskapsløftet, jf.
forskrift til opplæringsloven § 2-1. For at skolen skal kunne vurdere om elevene når
målene, må de etablere et kunnskapsgrunnlag. Skolen må vurdere hvilket grunnlag som
gir et godt bilde av om alle elevgrupper når målene. I tillegg til egne kilder og
unde rsøkelser er Elevundersøkelsen, nasjonale prøver og eksamensresultater aktuelle
kilder. Når skolen har fått et kunnskapsgrunnlag, må de bruke dette til å vurdere i
hvilken grad elevene når målene for opplæringen. Skolen kan for eksempel sammenligne
måloppn åelsen med tidligere målinger for skolen, andre skoler og gjennomsnittlig nivå
kommunalt og nasjonalt. Dette kan gi skolen et grunnlag til å reflektere over i hvor stor
grad elevene har nådd målene, og om det er behov for endringer.
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Skolen skal vurdere org aniseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen
basert på konklusjonen om elevenes måloppnåelse fra relevante kilder.

Den skolebaserte vurderingen skal gi skolen informasjon om deres arbeid og organisering
bidrar til at elevene når målene i læreplanverket. Hvis skolen konkluderer med at
måloppnåelsen ikke er god nok, må skolen vurdere organiseringen, tilretteleggingen og
gjennomføringen av opplæringen. Vurderingen skal identifisere hvilke endringer som best
kan øke måloppnåelsen for elevene . Det er derfor viktig at kunnskapsgrunnlaget er
relevant.

Skolen skal iverksette endring dersom den skolebaserte vurderingen viser behov for
dette.

Hensikten med den skolebaserte vurderingen er å øke måloppnåelsen på skolen. Når
skolen gjennom vurderingen avdekker mangler og forbedringsom råde r, må den sørge for
å iverksette endringer på de om råden e som effektivt kan øke måloppnåelsen.

Skolen skal ha en bred og representativ medvirkning i arbeidet med skolebasert
vurdering.

Skolen må involvere alle berørte parter på skolen i både analysen og arbeidet med
konklusjonen. Det er særlig viktig å involvere lærerne. Lærere gjennomfører opplæringen
og er de som har best kunnskap om opplæringen som gis. For å kunne vurdere årsaken
til en eventuelt utilstrekkelig mål oppnåelse, er synspunkter fra lærerne nødvendig.
Skolen kan også involvere elevene i arbeidet med skolebasert vurdering. Skolen vurderer
for øvrig hvem som skal delta ut fra temaene som berøres.

Skolen skal ha en rutine for når den skolebaserte vurderinge n skal gjennomføres og som
samsvarer med øvrige rettskrav knyttet til gjennomføringen (kunnskapsgrunnlag,
måloppnåelse, relevans, vurdering av virksomheten, iverksetting av endring og
medvirkning).

Den skolebaserte vurderingen må planlegges og utføres syst ematisk. Skolen må
gjennomføre skolebasert vurdering jevnlig, jf. forskrift til opplæringsloven § 2-1. For å
sikre at dette blir ivaretatt, må skolen ha en skriftlig fremgangsmåte som angir når den
skolebaserte vurderingen skal foretas. I utgangspunktet skal vurderingen gjennomføres
årlig, men det må anvendes skjønn hvor tidsbruk vurderes opp mot forsvarlighet.

Skolen må også ha en skriftlig fremgangsmåte som gir føringer for hvordan de skal
ivareta de øvrige rettskravene knyttet til gjennomføringen.

7 .2 Fylkesmannens undersøkelser
Vestgård skole har dokumenter som kan sees i forbindelse med den skolebaserte
vurderingen. Skolen har dokumentet «Vestgård skoles muligheter sortert i seks
om råde r», som består av arbeidspunkter på om råde ne «Verdier», «Ledel se»,
«Pedagogikk/didaktikk», «Profilering/markedsføring», og «Fysisk miljø». Dokumente ne
ble utarbeidet gjennom en prosess skolen hadde i 2011.

Videre har skolen dokumentet «Utviklingsplan med tiltak og mål 2011 -2015. I denne
planen er de seks om råde ne beskrevet ovenfor knyttet til mål som skal nås på hver av
om råde ne, frist for arbeidet, og hvem som har hovedansvar for arbeidet. De fristene som
er angitt i planen strekker over perioden 2011 til 2013.
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Skolen gjennomførte i 2011 også en virksomhetsanalyse, hvor skolens «styrker»,
«svakheter», «muligheter» og «trusler» ble beskrevet. I denne analysen kommer det
frem mange og konkrete punkter under hver av kategoriene.

I tillegg har skolen dokumentet «Kartleggingsløp – og hva gjør vi etterpå?». Gjennom
kartl eggingene får skolen tilgang på informasjon om elevene, som kan bidra inn i den
skolebaserte vurderingen.

Dokumentet «Teamavtale, forventninger og forpliktelser» inneholder en del spørsmål
som teamene skal ta stilling til, og beskrive sine refleksjoner på .

Vestgård skole har i sin tilbakemelding på fo reløpig tilsynsrapport sendt dokumentene
«Vestgård skole, lokalt læreplanarbeid, Underveisvurdering og måloppnåelse», «Plan - og
utviklingstid vår 2016», og «Årshjul for administrasjon og ledelse ved Vestgård skole». I
det første av de tre nevnte dokumentene, er det beskrevet at skolen skal registrere
elevresultater tre ganger i året, og at skolens kartleggingsløp skal følges gjennom året. I
dokumentet «Årshjul for administrasjon og ledelse ved Vestgård skole» kommer det frem
at skolebasert vurdering skal gjennomføres innen utgangen av november og innen
utgangen av mai, og at rektor har ansvaret for gjennomføringen. I forbindelse med den
skolebaserte vurderingen innen utgangen av mai kommer det også frem at det skal
gjennomføres resultatsamtaler med alle team sammen med PPT. I tillegg henviser
dokumentet til informasjonskilder skolen kan bruke i sin skolebaserte vurdering.

Gjennom dokumentet «Plan - og utviklingstid vår 2016» festes arbeid med skolebasert
vurderi ng til konkrete tidspunkter gjennom året.

7 .3 Fylkesmannens vurderinger
Gjennom dokumentasjon og intervjuer er det tydelig at Vestgård skole har jobbet mye
med skolen som organisasjon, og med å utvikle skolen i en ønsket retning. Mange av de
prosessene som skolen har gjennomført har nødvendigvis måttet ta mye tid, og planen
som skolen har lagt opp til har gått frem til og med 2015.

Det som faller inn under skolebasert vurdering, har frem til nå tatt utgangspunkt i
prosessene som startet i 2011. Dette var prosesser som avdekket mange forskjellige
om råde r for skolen å jobbe med, og som skolen etter hvert kommer til å ferdigstille. I
dokumentasjonen sier skolen at noe av dette arbeidet har blitt prioritert opp, mens det er
andre ting som har blitt prioritert ned.

Gjennom intervjuene kommer det imidlertid frem at skoleledelsen får inform asjon om
elevenes prestasjoner.

Dokumentet «Teamavtale, forventinger og forpliktelser» beskrives ikke som sådan inn i
sammenheng med den skolebaserte vurderingen, men det er Fylkesmannens vurdering
at dokumentet kan fungere i denne sammenhengen. Her tar teamene stilling til en del
forskjellige sider ved organiseringen og opplæringen av elevene, og det spørres konkret
om hvordan teamene vil vurdere om de lykkes gjennom året. Dette vil kunne være nyttig
informasjon for rektor, hvis dett e samles inn og systematiseres.

Når det gjelder de om råde ne som skolen identifiserer som mangelfulle, har skolen
eksempler på at det gjøres endringer. Gjennom intervjuene kommer det frem at
satsni ngen på «Tidlig Innsats Early Years» kom på bakgrunn av elevresultater som ikke
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var gode nok . Dette er en satsning som har fått spre seg til skolen som sådan, og vil
være med på å påvirke aktiviteten på flere av skolens undervisningsom råde r.

Gjennom den dokumentasjonen skolen har sendt inn som tilsvar på foreløpig
tilsynsrapport, kommer det tydelig frem hvordan skolen jobber med skolebasert
vurdering. Særlig dokumentene «Årshjul for administrasjon og ledelse ved Vestgård
skole» og «Plan - og utviklingstid vår 2016» er interessante i denne sammenhengen. I
årshjulet er arbeidet med den skolebaserte vurderingen gitt noen frister for ledelsen, og i
oversikten over plan - og utviklingstid settes også skolebasert vurdering opp som et tema
for lærerkollegiet. Det er Fylkesmannens vurdering at dette kan bidra til en bred og
representativ medvirkning i denne prosessen, og at kunnskapsgrunnlaget for den
skolebaserte vurderingen kan bli så god som mulig. Dokumentet ser ut til å gi en god
struktur for den skolebaserte vur deringen, ved at arbeidet innledes i starten av
semestret, med tre datoer hvor lærerne skal engasjeres, og en dato lenger ut i semestret
hvor ledelsen gjør en oppsummering av den skolebaserte vurderingen. Vi mener skolen
med dette har lagt en relevant og funksjonell struktur for dette arbeidet.

Vi mener dokumentene i tilsynet samlet sett er egnet til å si at skolen beskriver og
bruker et kunnskapsgrunnlag for den skolebaserte vurderingen. Gjennom dokumentene
«Årshjul for administrasjon og ledelse ved Vestg ård skole» og «Plan - og utviklingstid vår
2016» kan skolen også sikre medvirkningen i dette arbeidet, og ha en rutine for når
skolebasert vurdering skal gjennomføres.

7 .4 Fylkesmannens konklusjon
Med bakgrunn i den informasjonen som har fremkommet i tils ynet, er det Fylkesmannens
konk lusjon at Vestgård skole ikke har lovbrudd på dette området.

8 . Forhåndsvarsel om p ålegg om endring

Fylkesmannen har i kapitel 3 og 4 konstatert lovbrudd . I denne rapporten gis Skiptvet
kommune frist til å rette lovbrudd, jf. kommuneloven § 60 d.

Frist for retting er 01.06.16 . Kommunen må innen denne datoen sende Fylkesmannen en
erklæring om at det ulovlige forholdet er rettet og en rede gjørelse for hvordan lovbruddet
er rettet.

Dersom lovbrudd ikke rettes innen den fastsat te fristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg
om retting. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som vedtak og vil kunne
påklages, jf. forvaltningsloven kapittel VI.

Følgende pålegg er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen i denne rapporten:

Skole ns arbeid med opplæring i fag

1. Skiptvet kommune må sørge for at det lokale arbeidet med læreplaner ved Vestgård
skole oppfyller kravene til opplæringsloven § 2-3, jf. forskrift til opplæringsloven §§
1-1, 3-1 og 3-2.
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Skiptvet kommune må i denne forbindelse se til at:

a. Rektor sikrer at undervisningspersonalet knytter opplæringens innhold til
kompetansemål i det enkelte faget.

b. Rektor sikrer at opplæringen samlet dekker alle kompetansemålene på
hovedtrinnet / i faget og individuelle opplæringsmål i IOP.

Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte

2. Skiptvet kommune må sørge for at den individuelle underveisvurderingen ved
Vestgård skole bidrar til at elevene får realisert sine muligheter til å nå målene for
opplæringen, jf. opplæringsloven § 5-5 og forskrift til opplæringsloven §§ 3-1, 3-2, 3-
11, 3-12 og 3-13.

Skiptvet kommune må i denne forbindelse se til at:

a. Lærerne veileder elevene i hva det legges vekt på i vurderingen i det enkelte
faget.

9 . Kommunens frist til å rette

Som nevnt i kapittel 7 ovenfor er kommunen gitt frist for å rette de ulovlige forholdene
som er konstatert i denne rapporten.

Frist for tilbakemelding om retting er 01.06.16.

Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18.

Trond S. Hauge rud Gerd Gylde r-Corneliussen Kjell -Olaf Richardsen

Tilsynsleder Revisor Revisor
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Vedlegg : Dokumentasjonsgrunnlaget

� Egenvurderingsskjema på temaene skolens arbeid med opplæringen i fag, og
skolebasert vurdering, fra ledelsen og lærere, 1. trinn, 3. trinn, 4. trinn

� Innledende informasjon tilsyn høst 2015
� Svarskjema for foresatte, til elevsamtale
� Mal for elevsamtale, høst 2015
� Mal for utviklingssamtale 4. trinn, 2015
� Elevskjema
� Velkommen til utviklingssamtale høsten 2015, informasjon til foresatte på 4. trinn
� 5 Key learning centered questions
� Mal for utviklingssamtaler 4. trinn, systematisering av gjennomføring
� Mål for videre arbeid etter utviklingssamtalen
� Trivselsundersøkelse
� Uketest uke 39
� Utviklingssamtale, høst 1. trinn, oversikt
� 3 eksempler på enkeltvedtak om spesialundervisning, med individuelle

opplæringsplaner, sakkyndige vurderinger, og halvårsrapporter
� Kartleggingsløp – og hva gjør vi etterpå?
� Mal for pedagogisk rapport
� Skjema for melding til spes.ped. teamet
� Årshjul for spes.ped. koordinator
� Intervjuskjema for minoritetsspråklige elev
� Mal for avtale om tospråklig fagopplæring for elev
� Eksempel på overføringsrapport i særskilt norsk
� Mal for enkeltvedtak om særskilt språkopplæring for minoritetsspråklig elev, med

skjema for bekrefte lse fra foresatte
� Mal for enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring for minoritetsspråklig

elev, med skjema for bekreftelse av foresatte
� Skjema for reservasjon fra foresatte som ikke ønsker særskilt språkopplæring for

sitt barn
� Eksempel på overgang sskjema barnehage – skole for tospråklige barn
� Rutiner for flerspråklige barn ved Vestgård skole
� 3 eksempler på enkeltvedtak om særskilt språkopplæring for minoritetsspråklig

elev
� Arbeidsplan 1. trinn
� Fagplan i matematikk 4. trinn
� Fagplan for kunst og hånd verk 4. trinn
� Årsplan i matematikk, 3. trinn
� Årsplan i norsk, 3. trinn
� Fagplan i norsk, 4. trinn
� Årsplan for 1. klasse, 2015 -2016
� Læreplan kunst og håndverk 3. trinn
� Ukeplan 1. trinn
� Ukeplan 4. trinn
� Leseguide for leselekser 1. og 2. trinn
� Leseguide for leselekser 3. og 4. trinn
� Gode råd for lesing sammen med barn
� Årsplan for 4. trinn, 2015 -16
� Årsplan for 2. klasse 2013 -14
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� Organisasjonsstruktur og arbeidsbeskrivelser for personalet
� Nyansatt ved Vestgård skole, dette skal vi tilby deg!
� Skoleeiers system ette r § 13 -10 i opplæringsloven
� Velkommen til skolestart! Informasjonshefte foreldre og foresatte
� Plan for psykososialt arbeidsmiljø, Vestgård skole
� Guide for personalet, Vestgård skole, skoleåret 2015/2016
� Kjære foresatte! Kan du tenke deg å være foreldrekontakt?
� Plan for lese - og skriveopplæringen, 1. trinn for Hobøl, Skiptvet og Spydeberg
� Plan for lese - og skriveopplæringen, 2. trinn for Hobøl, Skiptvet og Spydeberg
� Plan for lese - og skriveopplæringen, 3. trinn for Hobøl, Skiptvet og Spydeberg
� Skolens plan for den videre leseopplæringen. 4. -7. trinn
� Tidlig innsats early years
� Resultat fra nasjonale prøver, 5. trinn
� Resultat fra kartleggingsprøver, engelsk, lesing og regning
� TIEY, Vestgårdmodellen 1. -4. tri nn
� Årsplan Steg for steg 3. trinn 2015 -2016
� Innkalling til elevrådet ved Vestgård skole 2015 -2016
� Møteplan for elevrådsmøtene 2015 -2016
� Oversikt over plandager august 2015
� Referat fra elevrådet ved Vestgård skole
� Tverrfaglig nettverk – skoleåret 2015/2016
� Teamavtale, forventninger og forpliktelser
� Kort vurdering av teamsamarbeidet 2014/2015
� Ansvarsfordeling team 1 2015 -2016
� Evaluering av teamavtalen 2015
� Forventninger til foresatte
� Forventninger til skolen
� Veiledet lesing – den lærerstyrte stasjonen i TIEY
� Referat sol 22.09.15
� Vedlegg til søknad om midler fra Fylkesmannen om helhetlig skoleutvikling
� Høstvandringsplandag torsdag 8. september 2011
� Plan - og utviklingstid høst 2015
� PLUT 07 01 2014 og 14 01 14
� Vestgård skoles muligheter sortert i seks områder. Utarbeidet ved

virksomhetsanalyse sammen med Ringer i vann, 23. -24. juni 2011
� Virksomhetsanalyse – Vestgård skole
� Utviklingsplan med til tak og mål 2011 -2015
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Saksnr.: 2016/4802
Dokumentnr.: 5
Løpenr.: 77063/2016
Klassering: 510/127
Saksbehandler: Casper Støten

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Skiptvet 03.05.2016 16/11
Kontrollutvalget Skiptvet 08.06.2016 16/16

Strategidokument for kontrollutvalget i Skiptvet for valgperioden 2015-2019

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Strategidokument for kontrollutvalget i Skiptvet for valgperioden 2015-2019 vedtas.
2. Det ferdigstilte strategidokumentet oversendes kommunestyret i Skiptvet til orientering.

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 03.05.2016:
Leder innledet i saken og ga ordet til sekretariatet.
Sekretariatet orienterte utvalget om strategidokument.

Herman Foss fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken utsettes til neste møte

Samtlige medlemmer hadde ordet i saken.
Foss’ forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 03.05.2016:
Saken utsettes til neste møte.

Rakkestad, 20.04.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Sammendrag
I tråd med det som anbefales i veilederen «kontrollutvalgsboken» fra kommunal – og 
moderniseringsdepartementet har sekretariatet utarbeidet et strategidokument for 
kontrollutvalget i Skiptvet for den inneværende valgperioden. Hensikten er å gi en oversikt 
over kontrollutvalgets virksomhet og lovpålagte oppgaver, samt å peke på prioriterte 
områder av kommunens virksomhet kontrollutvalget i Skiptvet ønsker å holde et løpende 
tilsyn med.

Vedlegg
 Strategi for kontrollutvalget i Skiptvet for valgperioden 2015-2019
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Saksopplysninger
Det vedlagte dokumentet blir lagt frem som et utkast, kontrollutvalget står fritt til å endre det 
etter eget forgodtbefinnende. 
Planen er bygd opp i fem kapitler, hvorav kapittel 1 og 2 sier noe om grunnlaget for 
kontrollutvalgets virksomhet og de lovpålagte oppgavene som fremkommer av lov og 
forskrift. Kapittel 3 sier noe om utvalgets møteform og viser et årshjul. Kapittel 4 
oppsummerer de overordnede målsetningene for kontrollutvalget, for at disse målene skal 
nås bør både de lovpålagte og de «selvpålagte» oppgavene være gjennomført. Kapittel 5 
nevner en del konkrete «selvpålagte» oppgaver kontrollutvalget kan utføre for å nå sine 
overordnede målsetninger.

Vurdering
Sekretariatet mener det er viktig at kontrollutvalget har en plan for sin virksomhet som alle 
medlemmer kan samle seg om. Det er lagt opp til at kontrollutvalget under behandlingen av 
denne saken skal komme med innspill til målsetninger og tiltak som vil bidra til å gjøre 
strategidokumentet til både et nyttig styringsverktøy for utvalget, og en realistisk fremstilling 
av kontrollutvalgets arbeidsform og strategi som kommunestyret og andre interesserte kan 
dra nytte av. Sekretariatet ber kontrollutvalget spesielt merke seg kapittel 4 og 5 i planen, 
der det finnes størst anledning til å gjøre forandringer.
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2015 - 2019 

STRATEGI FOR 
SKIPTVET KONTROLLUTVALG 
              For valgperioden 
 

Kontrollutvalgets medlemmer: 
Herman Foss (Leder), Pål Simensen (Nestleder), Jorunn Lilleng, Øyvind Lund og 

Una Mathisen 
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STRATEGIDOKUMENT FOR KONTROLLUTVALGET 
 I SKIPTVET KOMMUNE. 

 
FOR VALGPERIODEN 2015 – 2019 

 
 

1 INNLEDNING  
 

Dette strategidokumentet har til hensikt å kartlegge de mål og oppgaver 
kontrollutvalget vurderer som viktige for å overholde sitt kontrollansvar for den 
inneværende valgperioden. Dokumentets innhold er i samsvar med kommuneloven, 
forskrift for kontrollutvalg samt øvrige styringsdokumenter.  Dokumentet er ment å gi 
kommunestyret, andre aktuelle politiske organ, kommunens administrative ledelse 
og kommunens innbyggere, kunnskap om kontrollutvalgets ansvar, oppgaver og 
arbeidsform. Det vil også kunne være et godt styringsdokument for utvalget. 

 
 
2 KONTROLLUTVALGETS ROLLE OG LOVPÅLAGTE OPPGAVER 
 
Kommunestyret har det overordnede kontrollansvaret i kommunen. Kontrollutvalget 
blir valgt av kommunestyret for å forestå det løpende tilsynet med den kommunale 
virksomheten. Kontrollutvalget utgjør, sammen med sine faglige ressurser i 
sekretariatet og revisjonen, den folkevalgte egenkontrollen i kommunen. Sammen 
med administrasjonssjefens internkontroll utgjør dette den helhetlige kommunale 
egenkontrollen.  
 

 
Figur 1: Oversikt over den kommunale egenkontrollen 
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Kontrollutvalgets virksomhet er sterkt forankret i lov, og dette skiller kontrollutvalget 
fra de fleste andre politiske utvalg. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver er lovfestet 
i kommunelovens kapittel 12, § 77 samt i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner. Her blir kontrollutvalgets rolle og oppgaver utførlig beskrevet, de 
lovpålagte oppgavene blir kort oppsummert nedenfor: 
 

 Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en 
betryggende måte. 

 Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske 
forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak.  

 Kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført systematiske vurderinger av 
økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon) 

 Kontrollutvalget skal påse at det utføres selskapskontroll.  

 Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.  

 
For å gjennomføre disse oppgavene i tråd med intensjonen er kontrollutvalget i 
loven gitt en bred innsynsrett, denne er fastsatt i kommunelovens § 77 pkt. 7 og 
lyder som følger: 

«Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten 
hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller 
ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner 
nødvendig for å gjennomføre oppgavene.» 

Utførelsen av de lovpålagte oppgavene står sentralt i kontrollutvalgets arbeid, men 
dette er ikke tilstrekkelig for å ivareta det løpende kontroll- og tilsynsansvaret i 
kommunen. Kontrollutvalget er derfor avhengig av både aktive medlemmer som tar 
opp saker på eget initiativ og innspill fra andre politikere og innbyggere. Eksterne 
innspill vurderes opp mot kontrollutvalgets mandat. Fokuset skal være på 
systemkontroll, utvalget skal ikke behandle klager på vedtak som har vært til 
administrativ behandling.  
 
Et flertall i kommunestyret har også anledning til å pålegge kontrollutvalget å utrede 
konkrete saker, i disse tilfellene bør kommunestyret først vurdere om saken ligger 
innenfor utvalgets mandat, med andre ord om saken kan defineres som en kontroll- 
og tilsynssak. 
 
To svært viktige forutsetninger for at kontrollutvalget skal lykkes i sitt arbeid er god 
rolleforståelse mellom kommunestyret og kontrollutvalg, og tilstrekkelige ressurser til 
å gjennomføre undersøkelser. På denne måten sikrer man at utvalget opptrer 
selvstendig, og får rom til å utføre sine oppgaver. 
 
 
 

 

3 KONTROLLUTVALGETS MØTEVIRKSOMHET OG ARBEIDSFORM 
 
Kontrollutvalget har et eget sekretariat med ulike arbeidsoppgaver knyttet til blant 
annet saksbehandling, vedtaksoppfølging og rådgiving. Sekretariatet opptrer også 
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Andre planlagte oppgaver som utføres i løpet 
av året: 

 Behandling av 
forvaltningsrevisjonsrapport. 

 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport fra 
foregående år. 

 Selskapskontroll. 

 Overordnet analyse og plan for 
forvaltningsrevisjon (annethvert år). 

 Evaluering av strategidokument 

Årsmelding 

Budsjettorientering fra 
Rådmann 

Faste saker 

Årsregnskap og 
revisjonsberetning 

Kontrollutvalgets 
uttalelse 

Faste saker 

Revisors egenevaluering 

Møteplan 2. halvår 

 Faste saker 

Faste saker 

 Budsjett for kontroll og 
tilsyn 

Møteplan 1.halvår 

som sekretær i møtene og har talerett i utvalget. Sekretariatet er direkte underordnet 
kontrollutvalget og utvalget har anledning til å pålegge sekretariatet ytterligere 
arbeidsoppgaver. Kontrollutvalget i Skiptvet kommune har etablert en praksis på 5-6 
møter årlig, dette har vist seg å være hensiktsmessig i forhold til kontrollutvalgets 
saksmengde. Møtene i kontrollutvalget er i utgangspunktet åpne for alle, men kan 
lukkes hvis det foreligger lovhjemmel for det (Se kommunelovens § 31). 
  
Saksmengdens innhold, som for eksempel i forbindelse med behandlingen av 
forvaltningsrevisjon, kan kreve en utbredt faglig forståelse fra utvalgets medlemmer. 
Derfor sørger kontrollutvalget i Skiptvet for å få jevn faglig påfyll gjennom blant 
annet å delta på den årlige kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen. 
 
For å få en best mulig kontakt og innsyn i forvaltningen, er kontrollutvalget avhengig 
av en løpende dialog mellom sekretariatet, revisjonen og kommunens øverste 
politiske og administrative ledelse. Ordfører blir alltid invitert til utvalgets møter og 
har møte- og talerett. Utvalget inviterer også Rådmannen til møtene for å orientere 
om budsjett og årsregnskap, samt ved andre anledninger der kontrollutvalget ønsker 
å bli orientert om aktuelle saker. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

1. møte Jan/Feb 

2. møte April/Mai 

3. møte Mai/Juni 

4. møte Aug/Sept. 

5. møte Okt/Nov

b 

 1. møte Jan/Feb 

Kontrollutvalgets leder har 
anledning til å innkalle til 

ekstraordinære møter i de tilfeller 
det er hensiktsmessig. 

Sekretariatet bør meddeles om et 
slikt ønske så fort som mulig. 

Figur 2: Årshjul med oversikt over planlagte saker 

59



 

Protokoll fra 
foregående 

møte 

Informasjon 
fra revisjonen 

Eventuelt 

OVERORDNEDE MÅLSETNINGER FOR 
VALGPERIODEN 2015-2019 

• Kontrollutvalget i Skiptvet skal gjennom sitt arbeid på vegne av 
kommunestyret medvirke til å styrke tillitsforholdet mellom 
kommunens innbyggere og den kommunale forvaltning.  

• Kontrollutvalget i Skiptvet skal på vegne av kommunestyret føre 
løpende tilsyn og kontroll med kommunens forvaltning og påse at 
kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 

• Kontrollutvalget skal bidra til effektiv og god utnyttelse av kommunale 
midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde 
resultater, ved blant annet å utarbeide planer, igangsette og følge opp 
gjennomføringen av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4 MÅL FOR KONTROLLUTVALGETS ARBEID 
 
Kontrollutvalget i Skiptvet har utarbeidet følgende overordnede mål for arbeidet i 
valgperioden: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
For å nå disse målsetningene skal kontrollutvalget utføre sine lovpålagte oppgaver i 
tillegg til sine «selvpålagte» oppgaver som spesifisert i neste kapittel. På denne 
måten mener kontrollutvalget at det løpende kontroll- og tilsynsansvaret vil bli 
ivaretatt i Skiptvet kommune. 

Protokollen legges frem for endelig godkjenning i møtet. Utvalget får 
protokollen per mail på forhånd og kan komme med anmerkninger. 

Som et ledd i å utføre påseansvaret overfor revisjonen, ber 
kontrollutvalget revisjonen orientere om progresjonen innen 
regnskapsrevisjon, selskapskontroll og forvaltningsrevisjon, samt 
andre områder relatert til revisjonens virksomhet. 

Her kan utvalgets medlemmer ta opp mindre saker som fra før av ikke 
står på dagsorden. Det kan være greit å merke seg at det ikke kan 
fattes vedtak av «kontroversiell karakter» under eventuelt. Saker som 
skal realitetsbehandles av utvalget bør meldes inn til leder på forhånd. 

Figur 3: Beskrivelse av utvalgets faste saker 
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5. PRIORITERTE OPPGAVER FOR VALGPERIODEN 2015-2019 

 
I tillegg til å gjennomføre de lovpålagte oppgavene (se kap.2) ønsker 
kontrollutvalget å prioritere følgende oppgaver: 
 

 Overvåke nyhetsbildet, gjennom bl.a. å følge med på lokale og nasjonale 
medier, for å holde seg oppdatert på aktuelle saker og for å fange opp 
eventuelle risikoområder innen Skiptvet kommunes virksomhet.  

 Vurdering og eventuelt oppfølging av eksternt innkommende saker til 
kontrollutvalget fra innbyggere eller enkeltpolitikere/grupper. 

 Være synlige overfor kommunestyret og stå til disposisjon for å påta seg 
saker vedtatt av kommunestyrets flertall. 

 Delta i behandlingen av kontrollutvalgssaker i kommunestyret og holde seg 
løpende orientert om kommunens virksomheter. 

 Involvere ordfører og rådmannen tidlig i saksprosessene, for å få all 
tilgjengelig informasjon på bordet.  

 Holde seg faglig oppdatert, med sikte på å være en kompetent ressurs for 
kommunen innen kontroll- og tilsynsområde, bl.a. gjennom å delta på den 
årlige kontrollutvalgskonferansen. 

 Gjennomføre og behandle forvaltningsrevisjonsprosjektene «Kjøp av varer og 
tjenester» og «Spesialundervisning» etter fastsatt plan. 

 Overvåke kommunens virksomhet med sikte på å ta tak i aktuelle saker på et 
tidlig tidspunkt. Kontrollutvalget ønsker å holde seg informert om arbeidet i 
andre politiske utvalg og i formannskap og kommunestyret ved bl.a. å følge 
med på innkallinger og protokoller. 

 ? (Andre forslag?) 
 
 

Dette strategidokumentet er veiledende og kontrollutvalget i Skiptvet kommune står 
fritt til å ta opp hvilken som helst sak og avholde de møter de selv ønsker. 
 
 
Skiptvet, dato 
 
Herman Foss 
Leder av Kontrollutvalget 
(sign.) 
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Saksnr.: 2016/9040
Dokumentnr.: 4
Løpenr.: 106318/2016
Klassering: 510/127
Saksbehandler: Casper Støten

Møtebok
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Skiptvet 08.06.2016 16/17

Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 01.06.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen

Vurdering
Punkter under denne saken er først og fremst muntlige orienteringssaker og sekretariatet tar 
utgangspunkt i dette i sin saksbehandling.
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Saksnr.: 2016/9040
Dokumentnr.: 2
Løpenr.: 106211/2016
Klassering: 510/127
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Skiptvet 08.06.2016 16/18

Referater

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. De vedlagte referatene tas til orientering
2. Kontrollutvalget merker seg at administrasjonen i saksfremlegg i saker fra 

kontrollutvalget til kommunestyret ikke tydeliggjør at det er “kontrollutvalgets innstilling” 
men kaller det “forslag til vedtak”, uten at det i saksfremlegget for øvrig blir spesifisert at 
det er kontrollutvalget som innstiller/fremmer forslag til vedtak.

3. Kontrollutvalget henstiller til administrasjonen om at forhold nevnt i vedtakets pkt 2 blir 
fulgt opp i fremtiden, jf. Kom.lov §77 nr. 6 og prinsipputtalelse/fortolkning fra KRD av 
07.10.2010

Rakkestad, 01.06.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
 Saksfremlegg – nyvalg av kontrollutvalget
 Mail av 07.04.2016, utskrift av kommunestyrets behandling – årsmelding 2015 for KU 

i Skiptvet
 Mail av 07.04.2016, utskrift av kommunestyrets behandling – oppfølgingsrapport 

etisk reglement og varslingsrutiner

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Kommuneloven §77 nr. 6
 Prinsipputtalelse/fortolkning fra KRD av 07.10.2010

Saksopplysninger
Det er, på bakgrunn av anbefaling fra kontrollutvalget selv, valgt nytt kontrollutvalg i Skiptvet.

I april ble to saker fra kontrollutvalget behandlet i kommunestyret. I begge sakene er det 
brukt følgende formulering “forslag til vedtak” uten at det kommer tydelig nok frem at det er 
kontrollutvalget som innstiller/fremmer forslag til vedtak. I saksfremlegget angående 
oppfølgingsrapporten står det bla følgende “revisjonen har nå fulgt opp vedtaket og fattet 
vedtak i tråd med innstillingen” dette gir et inntrykk av at det er revisjonen som innstiller til 
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kommunestyret. Derimot er det kontrollutvalget som har fulgt opp vedtaket ved å ha bestilt 
en oppfølgingsrapport fra revisjonen i tråd med kommunestyrevedtak 56/14. 

Vurdering
Sekretariatet vurderer det slik at her kan administrasjonen med enkle grep tydeliggjøre i sine 
saksfremlegg at det er kontrollutvalget som innstiller/fremmer forslag til vedtak i saker fra 
kontrollutvalget til kommunestyret. Sekretariatet anser at det må være ryddigere også for 
kommunestyret/innbyggere som evt. skal lese saksfremlegget. Sekretariatet presiserer at 
det likevel er kontrollutvalgets innstillinger som har blitt lagt frem for kommunestyret.
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SKIPTVET KOMMUNE

Saksframlegg

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID
Kjell Ove Liborg FE - 033 16/195

Nyvalg av kontrollutvalget

Saksnr Utvalg Type Dato
16/039 Kommunestyret PS 24.05.2016

Forslag til vedtak:
Som kontrollutvalg velges:

Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte brev fra kontrollutvalget. Et av medlemmene i kontrollutvalget kan ikke møte og 
kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

Sekretariatet sender et brev til ordfører med en anbefaling om å gjenvelge kontrollutvalget.

Ihht Kommuneloven og forskrift til denne gjelder ikke reglene om suppleringsvalg. Om et medlem 
utgår så velges hele kontrollutvalget på nytt.

Valgkomiteens forslag til kontrollutvalg vil foreligge til møtet.

Kommunestyret - 16/039

KS - behandling:
Leder av valgkomiteen Ø Svae foreslo på vegne av valgkomiteen:

Som kontrollutvalg velges:
Herman Foss - leder
Pål Simensen -nestleder
Jorunn Lilleng
Øyvind lund
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Una Mathisen
Som varamedlemmer velges:
Lill Anita Strand
Vegard Berli

Forslaget fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.

KS - vedtak:
Som kontrollutvalg velges:
Herman Foss - leder
Pål Simensen -nestleder
Jorunn Lilleng
Øyvind lund
Una Mathisen

Som varamedlemmer velges:
Lill Anita Strand
Vegard Berli

Vedlegg:
Anmodning om nyvalg av kontrollutvalg i Skiptvet kommune
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Fra: Kjell Liborg[Kjell.Liborg@skiptvet.kommune.no]
Dato: 07.04.2016 09:44:56
Til: Rovedal Anita
Kopi: Per Egil Pedersen
Tittel: Årsmelding 2015 for kontrollutvalget i Skiptvet

Vedlagt følger utskrift av kommunestyrets behandling av saken
 
 
Vennlig hilsen
 
Kjell Liborg
Kommunalsjef

Rådmannens stedfortreder/økonomisjef
Skiptvet kommune
Tlf: 40 40 49 30/ 69806000
 
 
 
 

Saksframlegg
 

 
Saksbehandler Arkiv ArkivsakID
Kjell Ove Liborg  

 
16/148

   
Årsmelding 2015 for kontrollutvalget i Skiptvet
 
 

Saksnr Utvalg Type Dato
16/014 Kommunestyret PS 05.04.2016

 
 
Forslag til vedtak:

Årsmelding 2015 for kontrollutvalget i Skiptvet kommune, vedtas.

 
 
Saksopplysninger:

Kontrollutvalget  har behandlet årsmelding for kontrollutvalget i Skiptvet for 2015 og fattet i møte 17.02.2016 vedtak i tråd med innstillingen.

Kontrollutvalgets årsmelding følger vedlagt.

 

 
 
Kommunestyret ‐ 16/014

KS ‐ behandling:
Enstemmig som innstillingen

 
 
KS ‐ vedtak:

Årsmelding 2015 for kontrollutvalget i Skiptvet kommune, vedtas.

 
 
 
Vedlegg:
oversendelse KUs Årsmelding 2015
Årsmelding 2015
 
 
 

ArkivReferanse:#e946cfdc4927472aa011276c4b7606ad2016000148#ACOS.WEBSAK#
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Fra: Kjell Liborg[Kjell.Liborg@skiptvet.kommune.no]
Dato: 07.04.2016 09:43:11
Til: Rovedal Anita
Kopi: Per Egil Pedersen; Karin Bogen; Johan Søfteland; Leif-Øystein Nordby; Øyvind Thømt; Gro Abotnes
Tittel: Oppfølgingsrapport etisk reglement og varslingsrutiner

Vedlagt følger utskrift fra kommunestyrets behandling av rapporten.
 
 
Vennlig hilsen
 
Kjell Liborg
Kommunalsjef

Rådmannens stedfortreder/økonomisjef
Skiptvet kommune
Tlf: 40 40 49 30/ 69806000
 
 
 
 

Saksframlegg
 

 
Saksbehandler Arkiv ArkivsakID
Kjell Ove Liborg FE ‐ 217

 
14/1321

   
Oppfølgingsrapport etisk reglement og varslingsrutiner
 
 

Saksnr Utvalg Type Dato
16/015 Kommunestyret PS 05.04.2016

 
 
Forslag til vedtak:

1.      Oppfølging av rapport om «Etisk reglement og varslingsrutiner», Skiptvet kommune, tas til orientering.
2.      Det forutsettes at arbeidet med kommunestyrets vedtak i sak 56/14 videreføres av administrasjonen i samarbeid med ansatte og deres representanter.
3.      Det understrekes viktigheten av ansattes tillit til at de trygt kan gjøre oppmerksom på forhold de oppfatter som kritikkverdige, og det bes om at kommunestyret holdes orientert om

utviklingen videre.

 
 
Saksopplysninger:

Kommunerevisjonen gjennomførte i 2014 en forvaltningsrevisjon om «Etisk reglement og varslingsrutiner». Kommunestyret behandlet rapporten i sak 56/14 og fattet følgende vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt ”Etisk reglement og varslingsrutiner”, Skiptvet kommune

tas til etterretning.

2. De 5 anbefalingene som fremkommer av forvaltningsrevisjonsrapporten vedtas.

Pkt 5 i anbefalingene lyder som følger:

Anbefaling nr. 5: Revisjonen anbefaler at revisjonen følger opp kommunestyrets vedtak i

saken ett år etter at rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret.

Revisjonen har nå fulgt opp vedtaket og fattet vedtak i tråd med innstillingen.

Oppfølgingsrapporten følger vedlagt.

 
 
Kommunestyret ‐ 16/015

KS ‐ behandling:
Enstemmig som innstillingen

 
 
KS ‐ vedtak:

1.      Oppfølging av rapport om «Etisk reglement og varslingsrutiner», Skiptvet kommune, tas til orientering.
2.      Det forutsettes at arbeidet med kommunestyrets vedtak i sak 56/14 videreføres av administrasjonen i samarbeid med ansatte og deres representanter.
3.      Det understrekes viktigheten av ansattes tillit til at de trygt kan gjøre oppmerksom på forhold de oppfatter som kritikkverdige, og det bes om at kommunestyret holdes orientert om

utviklingen videre.

 
 
 
Vedlegg:
særutskrift oppfølgingsrapport etisk reglement og varslingsrutiner
Oppfølgingsrapport om etisk reglement og varslingsrutiner ‐ signatur
oversendelse av sak til kommunestyret ‐ oppfølgingsrapport
oppfølgingsrapport om etisk reglement og varslingsrutiner 68



etisk reglement og varslingsrutiner vedlegg 1
etisk reglement og varslingsrutiner vedlegg 2
Etiske_retningslinjer ‐vedtatt 2015
 
 
 

ArkivReferanse:#e946cfdc4927472aa011276c4b7606ad2014001321#ACOS.WEBSAK#
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Saksnr.: 2016/9040
Dokumentnr.: 5
Løpenr.: 106346/2016
Klassering: 510/127
Saksbehandler: Casper Støten

Møtebok
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Skiptvet 08.06.2016 16/19

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 01.06.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
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