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Innledning 

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

grunnskoleopplæringen. Rapporten skal drøftes i kommunestyret: 

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

system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte.  ……  Som 

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

grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og 

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

den øvste leiinga ved dei private grunnskolane 

Rapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø/elevmiljøet. I 
tillegg kan rapporten utvides med fagområder som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra 
lokale behov. I Lunner er det tatt med et kapittel med bakgrunnsdata og status for ulike 
ressurser innen skolene i kommunen.  For 2017 er det et politisk ønske om å se nærmere på 
noen av KOSTRA-tallene, utearealene og de muligheten disse gir for fysisk aktivitet ved skolene.   

I Lunner er rapporten utarbeidet av Oppvekstkomiteen i samarbeid med kommunal 
skoleadministrasjon. I prosessen underveis har skolenes samarbeidsutvalg laget egne 
tilbakemeldinger fra hver skole. Disse ligger som vedlegg til rapporten. SU-enes egne 
prioriteringer er gjengitt i kapittel 1.   

Det er lagt inn klikkbare lenker til noen av de omtalte tiltak og prosjekter. Det gir anledning til å 
sette seg nærmere inn i hva dette dreier seg om. 
 
Kommentarer i rødt felt er fra kommunal skoleadministrasjon. Kommentarer i grønt felt er 
Oppvekstkomiteens egne synspunkter og konklusjoner.  
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1. Samarbeidsutvalgenes (SU) arbeid med vurdering av egen virksomhet 
SU ved skolene i Lunner har i en prosess våren 2018 gjennomgått resultater for egen skole og 
gitt tilbakemelding på hvordan de oppfatter tilstanden. Utgangspunktet er et arbeidsdokument 
som presenterte data fra den enkelte skoles læringsresultater (nasjonale prøver), elev- og 
læringsmiljø (elevundersøkelsen) og gjennomføring i videregående skole for ungdomstrinnets 
del. Hver av partene i SU hadde egne spørsmålstillinger rundt de samme dataene og arbeidet 
med det på egne arenaer før en samlet seg i SU for å avgi en felles uttalelse. Prosessen er skissert 
nedenfor.  

 
Samarbeidsutvalgene har gitt egne uttalelser om resultatene og situasjonen ved egen skole.  Alle 
uttalelsene finnes som vedlegg til slutt i rapporten. Hvert SU er utfordret på å vurdere to ting de 
er spesielt fornøyd med ved egen skole og to ting de vil utfordre sin egen skole på: 
 
 
Harestua: 
De to viktigste tingene samarbeidsutvalget er fornøyd med på vår skole: 

1. FAU opplever at skolen strekker seg for å bli bedre. Det er en styrke. God kultur for 
skoleutvikling. Arbeid med elevmiljøet. Elevsamtalene på u-trinnet. Kantina.  
2. Uteområdet og alle muligheten i nærområdet. Turene.  

 
De to viktigste tingene samarbeidsutvalget vil utfordre vår egen skole på: 

1. Utarbeide en standard for lekser. Skal vi ha lekser?  
2. Infrastrukturmessig mangler skolen mye. Oppussing. Belysning. Modernisering. 

 
 
Grua skole: 
De to viktigste tingene samarbeidsutvalget er fornøyd med på vår skole: 

1. Gode verktøy og rutiner for sosial kompetanse (PALS + plan for forebygging og 
håndtering) 
2. Generelt godt og gjensidig skolemiljø og foreldresamarbeid  

 
De to viktigste tingene samarbeidsutvalget vil utfordre vår egen skole på: 

1. Leksemengden på de ulike trinnene bør vurderes jevnlig. Hva kan forventes på de 
ulike trinnene? Viktig med godt samarbeid hjem – skole om enkelteleven.  
2. Opprettholde og holde fokus på gode tilsynsrutiner ute i friminuttene og på SFO. 
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Lunner barneskole:  
De to viktigste tingene samarbeidsutvalget er fornøyd med på vår skole: 

1. Spisskompetanse og ressursbruk på adferdsteam, leseveiledere og regneveileder, 
ressursteam. 
2. En god og innholdsrik aktivitetsplan hvor vi kan jobbe med VI-skolen gjennom 
fagfordypning og kreativitet på tvers av alderstrinn. 

 
 
De to viktigste tingene samarbeidsutvalget vil utfordre vår egen skole på: 

1. Bedre informasjon, tilgjengelighet og kommunikasjonsmulighet til foresatte på nett, 
foreldremøter, Visma 
2. Fortsatt utfordringer med uro og utrygghet på, til og fra bussen. Fokus på § 9A også på 
buss. 

 
 
Lunner ungdomsskole: 
De to viktigste tingene samarbeidsutvalget er fornøyd med på vår skole: 

1. Fokus på aktiviteter og trivsel 
2. Faglige resultater på landsgjennomsnitt eller bedre 

 
 
De to viktigste tingene samarbeidsutvalget vil utfordre vår egen skole på: 

1. Ukeplan/Arbeidsplan. De må komme tidligere slik at elevene får planlagt uka 
2.  Synliggjøre utfordringene som lave budsjetter medfører. 
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2. Bakgrunnsdata om skolene i Lunner 
 

2.1 Elevtallsutvikling 
Historisk utvikling basert på tall fra grunnskolens informasjonssystem (GSI) 

 

Prognose for elevtall ved den enkelte skole basert på eksisterende elevtall  

 
 

Kommentar: 
Det kan forekomme noe avvik mellom tallene i de to tabellene siden GSI-tabellen er basert på tall fra 1.10 
hvert år, mens tallene i framskrivingen er forsøkt gjort så ferske som mulig. 

Elevtallet i Lunner har vist en ganske entydig synkende utviklingstendens fra skoleåret 2013-2014, med 
2016-2017 som unntak. Høsten 2018 ser prognosene ut til å ende på et elevtall på 1116.  Nedgangen er størst 
i Lunner barneskolekrets. Elevtallet på Lunner ungdomsskole følger Lunner barneskole siden nesten alle 
elevene kommer derfra.  
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Det er gjort analyser av elevtallsutviklingen i forbindelse med oppgradering og utbygging av Harestua skole. 
Hovedtrekkene er at det er et betydelig potensiale for en elevtallsvekst i Harestua/Grua-området ut fra de 
utbyggingsplanene som foreligger: 

 Harestua: Fram til 2027 er det planlagt 1100 boenheter i området. Prognosene for Harestua skole 
antyder da et potensiale på totalt 630 elever i løpet av 15 år, eller 530 elever i løpet av 10 år. Skolen har 
i dag 420 elever og maksimalt plass til ca 475 elever. Den planlagte utbyggingen ved skolen vil ha 
kapasitet til 550 elever dersom den gjennomføres i full skala.    

 Grua: Det er planlagt mellom 2-300 boenheter i området. Rundt 100 av disse er igangsatt eller planlagt 
igangsatt innen de nærmeste årene. Tidsperspektivet ellers er usikkert. Skolen har i dag 175 elever og 
maksimalt plass til ca 200. Prognosene tilsier over 200 elever i løpet av en tiårsperiode. 

 Lunner barneskole/Lunner ungdomsskole: Elevtallet har sunket jevnt de siste årene. Det er ikke planlagt 
igangsettelse av større utbygginger i området. Selv med en eventuelt kommende vekst vil det være god 
kapasiteten ved disse skolene basert på dagens skolestruktur de nærmeste 10-15 årene.  

 
I kommunestyrevedtak 22.02.2018 ble det fattet følgende vedtak:  
«Endelig vedtak i saken om ungdomsskolestruktur utsettes og tas opp igjen tidlig i neste k-styreperiode.  
Det foreligger gode pedagogiske og faglige argumenter som taler for å samle ungdomstrinnene på en skole, 
men kommunen har pr. nå ikke det nødvendige økonomiske handlingsrom til å gjennomføre investeringer 
som dette vil utløse. Det er behov for å prioritere skoleinvesteringer på Harestua og Grua før nødvendige 
investeringer som muliggjør en samlet ungdomsskole.  
Når sak om ungdomsskolestruktur tas opp igjen til behandling skal utredningen være fullverdig. 
Utredningen må følge saksbehandlingsregler som gjelder for endring av skolestruktur. God og bred 
medvirkning, høring og innbyggerinvolvering må sikres. Organisatoriske og økonomiske sider ved både drift 
og investeringer må bli grundig belyst.» 

 

2.2 Utvalgte KOSTRA-tall 
 2015 2016 2017 Gran Jevn-

aker 
Grp. 7 Landet 

u/Oslo 
Hvor stor andel utgjør skolebudsjettet av 
kommunens samlede driftsbudsjett? Prosent 

26,1 25,0 23,4 24,1 24,2 25,7 23,2 

Hvor mye brukes på undervisning (ansatte, 
materiell mm) pr elev?  

76722 80735 84001 86576 90600 81848 85985 

Hvor mye brukes totalt på skole pr elev 
(inkludert skolelokaler, skoleskyss mm)?  

107659 111995 112330 124080 120893 110291 114091 

Hvor mye brukes til undervisningsmateriell 
(skolebøker. arbeidsmateriell, utstyr) pr elev? 

1767 1619 1271 1365 2059 1443 1508 

Hvor mye bruker vi på skoleskyss pr elev? 4274 4292 4535 4324 2751 2594 2272 

 
Kommunegrupper: 
Fra SSB: «Kommunene er pålagt å drive blant annet skoler, helsevesen, og pleie og omsorg for eldre og 

funksjonshemmede etter bestemte retningslinjer. Disse retningslinjene skal sørge for en minstestandard i tjenestene de 

tilbyr befolkningen sin. Hvilke kommuner er dyre i drift, hvilke er billige i drift, og hvilke kommuner har et relativt stort 

eller lite økonomisk handlerom?  

For å kunne svare på disse spørsmålene, deles kommunene inn i kommunegrupper etter følgende kriterier: 

1. Hvor store er kommunens bundne kostnader, det vil si kostnadene deres ved å nå minstestandarder og tilby 

lovpålagte tjenester. Kommunene står imidlertid overfor ulike kostnader for å innfri oppgavene sine, noe som avhenger 

av demografi og sosiale og geografiske forhold  

2. Folkemengden. Driften av små kommuner skiller seg fra driften av store kommuner 

3. Frie disponible inntekter, det vil si inntektene som står til disposisjon etter av minstestandarder og lovpålagte 

oppgaver er dekket»  

 

Lunner kommune tilhører gruppe 7. Det er kommuner som regnes som mellomstore kommuner med lave bundne 

kostnader pr innbygger og lave frie disponible inntekter.   
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Kommentar: 
1. Skolebudsjettets andel av det totale kommunebudsjettet har sunket de siste årene og ligger nå under det som er 
gjennomsnitt for kommunegruppe 7.  
2. Lunner kommune bruker mindre ressurser til undervisning enn nasjonalt nivå og våre nabokommuner, men noe 
mer enn gruppe 7. Ressurser til undervisning går i hovedsak til lønn til ansatte og har dermed en direkte betydning 
for lærertettheten. Økningen de siste årene har i stor grad kommet gjennom tilførsel av nasjonale midler til styrking 
av lærertettheten i 1.-4. trinn. I 2017 fikk Lunner kommune overført ca 2,2 mill kroner til dette. Disse midlene ble 
fordelt til barneskolene etter hvor mange elever de har på småskoletrinnet.  
3. Totalutgiftene til skole viser samme tendens som utgiftene til undervisning – noe under landsgjennomsnitt og litt 
over kommunegruppe 7. Det er ikke tilført større midler til skolebudsjettet totalt så økningen her skyldes også i 
hovedsak de nasjonale midlene som er tilført 1.-4. trinn og vanlig lønns- og prisjustering.  
4. Nedgangen i summen til undervisningsmateriell kan skyldes at flere skoler går vekk fra å bruke læreboka som 
hovedressurs i undervisningen. Dagens undervisning legger mer opp til at den enkelte lærer skal la 
kompetansemålene i læreplanverket styre undervisningen. Læreboka blir da en ressurs på linje med digitale 
hjelpemidler og bruk av nærmiljøet. Det blir derfor ikke kjøpt inn fulle klassesett til skolene på samme måte som 
tidligere. Investering i IKT-utstyr har vært prioritert det siste året. Utgiftene til dette belastes IKT sentralt og 
kommer derfor ikke med her.  
5. Utgifter til skoleskyss er fortsatt høye i vår kommune.  I flg GSI 2017 har 45 % av elevene i Lunner skoleskyss. Det 
er samme andel som tidligere år. Lunner barneskole utgjør alene over halvparten av dette.  78 % av elevene ved 
skolen har skoleskyss. Noe av økningen i skyss det siste åren skyldes vedtak om trafikkfarlig skolevei og noe 
transport av elever som har skoletilbud i nabokommuner.  
 

 

2.3 Lærertetthet ved skolene 
Gruppestørrelse ved skolene i forhold til norm for lærertetthet 2015 2016 2017 
Lærertetthet ordinær undervisning 1.-4.    
Grua skole 17,7 19,9 14,2 
Harestua skole 15,6 14,8 17,4 
Lunner barneskole 16,6 16,0 13,6 
Lærertetthet ordinær undervisning 5.-7.    
Grua skole 21,9 19,5 18,7 
Harestua skole 15,3 15,8 16,1 
Lunner barneskole 21,3 20,9 18,4 
Lærertetthet ordinær undervisning 8.-10.     
Lunner ungdomsskole 21,2 21,4 19,1 
Harestua skole 14,9 18,7 19,1 

 

Kommentar: 
Bestemmelse om lærernorm trer i kraft fra august 2018. Normen for lærertetthet innføres gradvis: 
 
Skolestart høsten 2018: 
1.-4. trinn – 1 lærer pr 16 elever, 5.-7. trinn – 1 lærer pr 21 elever, 8.-10 trinn – 1 lærer pr 21 elever 
 
Skolestart høsten 2019: 
1.-4. trinn – 1 lærer pr 15 elever, 5.-7. trinn – 1 lærer pr 20 elever, 8.-10 trinn – 1 lærer pr 20 elever 
 
Normen er et forholdstall mellom lærere og elever pr hovedtrinn pr skole.  Den tar utgangspunkt i timer til 
ordinær undervisning. Timer til spesialundervisning, ekstra norskundervisning for fremmedspråklige ol 
holdes utenfor. Tallet beskriver den samlede tilgjengelige lærerressursen på hovedtrinnene, og sier ikke noe 
om klasse- eller gruppestørrelsen på det enkelte trinn. Gruppe- og klassestørrelsen reguleres fortsatt av 
opplæringslovens § 8-2. Departementet presiserer at «den nye normen ikke vil føre til at en klasse/gruppe på 
for eksempel 3. trinn med over 16 elever vil ha rett til en ekstra lærer. Det er det totale antall elever på hvert 
av hovedtrinnene på den enkelte skole som vil avgjøre hvor mange lærere det skal til for å oppfylle normen».  
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_9
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Beregninger av de siste årene og inneværende skoleår i Lunner viser at Lunner kommune er i ferd med å 
oppfylle normen på alle skoler. For 2017 er det bare ett hovedtrinn som avviker fra normen. For budsjettåret 
2018 er skolebudsjettet oppretthold på samme nivå som før. Det gjennomføres hvert år en omfordeling av 
ressursene skolene mellom for å sikre at den enkelte skole får tilført midler som samsvarer med behov ut fra 
elevtall. Skolene i Lunner vil derfor høyst sannsynlig være innenfor nasjonale lærernorm i skoleåret 2018-
2019.  
 

 

2.4 Spesialundervisning, pedagogisk psykologisk tjeneste og 
skolehelsetjenesten 
 
 
Spesialundervisning - %-andel 

2015 2016 2017 Gran Jevn-
aker 

Grp. 7 Landet 
u/Oslo 

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

17,0 14,9 15,7 18,8 18,3 16,5 17,7 

 
Kommentar:  
Spesialundervisningen 
1. Total andel elever som får vedtak om spesialundervisning ligger nå godt under nasjonalt gjennomsnitt. Det er 
fremdeles en overvekt med spesped på ungdomstrinnet men dette har sunket betydelig det siste året. Et systematisk 
arbeid sammen med PPT har gjort at det jobbes godt med å sikre de elevene som har rett til det, god 
spesialundervisning. Samtidig har den tilpassede opplæringen blitt bedre og mer variert slik at flere elever nå kan 
ha utbytte av den ordinære undervisningen.  
 
Det er satt i gang et arbeid for å knytte PPT enda nærmere til hver enkelt skole gjennom å opprette lokale 
ressursteam. Se omtale under kapittelet om utviklingstiltak.  
 
2. Utviklingen i andel elever som får spesialundervisning gjenspeiles også i hvor mange timer som brukes til denne 
undervisningen. Andel timer til spesialundervisning har sunket og ligger nå under både nasjonalt gjennomsnitt og 
andre kommuner og grupper vi sammenligner oss med. De timene som er frigjort benyttes til tilpasset opplæring. 
Dette gir muligheter for større fleksibel bruk av ressursene.   
 
(*) Andel elever som får spesped på ungdomstrinnet og andel timer spesped av alle timer, påvirkes bla av elever fra 
institusjoner i kommunen. Disse elevene regnes med i statistikken og gjør at tallene er høyere enn det som ville være 
vanlig for ungdomstrinnet. Det gjør også at tallene kan svinge noe fra år til år avhengig av hvor mange av disse 
elevene som er i kommunen.  
 
Pedagogisk psykologisk tjeneste 
Fram til skolestart 2015 var PPT organisert sammen med Jevnaker. Stillingsressursen var da 5,4 årsverk. Ved 
oppløsningen ble ca 2 årsverk overført til Jevnaker. De tre siste årene har tjenesten hatt i underkant av 3,5 årsverk. 
Det skal dekke både 1130 elever og alle tiltak i kommunale og private barnehager. Til sammenlikning har Gran 
kommune 6,8 årsverk på 1630 elever + barnehage og Jevnaker kommune 3,2 årsverk på 796 elever + barnehage. 
Hver skole har en fast PPT-rådgiver som har faste møter på skolene. Bemanningsressursen har gjort at PPT har 
prioritert arbeid med de sakkyndige vurderingene som skal danne grunnlag for skolenes vurdering om det skal 
fattes vedtak om spesialundervisning. Med opprettelsen av ressursteamene på skolene har PPT i større grad blitt 
inkludert i skolenes forebyggende arbeid både i forhold til enkeltelever og organisering av undervisning og skolens 
pedagogiske drift. Målet er å knytte PPT enda tetter inn mot den enkelte skoles daglige drift. Fra 1.8.2018 økes 
bemanning ved PPT med 0,5 årsverk. Ressursen ble lagt inn i kommunens budsjettvedtak for 2018.  
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Skolehelsetjenesten. 
Fra 2014 til 2016 gjorde nasjonale overføringer det mulig å øke ressursen til skolehelsetjenesten fra 1,6 årsverk til 
2,6 årsverk. Disse er fordelt slik:  

 Lunner barneskole 344 elever - 0,8 årsverk 
 Grua skole 175 elever - 0,4 årsverk 
 Harestua barneskole 261 elever - 0,4 årsverk 
 Harestua ungdomsskole 157 elever - 0,5 årsverk 
 Lunner ungdomsskole 197 elever - 0,5 årsverk 

 

Nasjonale anbefalinger er 300 elever pr helsesøsterårsverk på barnetrinnet og 550 elever pr årsverk på 
ungdomstrinnet. Det betyr at Lunner kommune fortsatt ligger under for barneskolene. På ungdomsskolene ligger en 
godt an i forhold til dagens norm. men på grunn av et økende behov i ungdomsskolen er denne normen under 
endring. Det er også presisert at dette er en minimumsnorm. 

Helsesøstrene har faste dager på hver skole. I tillegg brukes en del tid til planlegging, møtevirksomhet og 
koordinatorabeid. Dette arbeidet tar mer og mer av helsesøsters tid. 

For 2018 har Lunner helsestasjon søkt- og fått innvilget 500 000 fra Helsedirektoratet til prosjekt for å utvikle 
programmet i skolehelsetjenesten. Prosjektet heter Fra individrettet til universell forebygging. Det er et ønske om å 
vri fokus fra mange, individrettede samtaler til mer gruppevirksomhet og undervisning. Dette er i tråd med 
nasjonale retningslinjer for skolehelsetjenesten.  Prosjektet må knyttes opp mot skolens planverk- og overordnede 
mål om livsmestring.  

Helsestasjonen har også fått innvilget 300 000 til prosjekt for å lage opplegg for å øke fysisk aktivitet blant utsatte 
grupper på skolene. Dette kan f.eks gjelde overvektige elever og elever med minoritetsbakgrunn. Prosjektene vil 
starte fra august 2018 og vare ca. ett år. Det jobbes i disse dager med å utlyse stillinger.   

 

2.6 Den digitale situasjonen i Lunnerskolen 
Datautstyr og infrastruktur 
Det har de siste ti årene vært avsatt årlige midler til innkjøp og oppgradering av PC-parken ved 
skolene i Lunner. Fra å ha stasjonære maskiner er det nå i hovedsak bærbare PC-er som 
benyttes. Målet er en PC-tetthet på 1-1 på ungdomstrinnet og 2-1 på barnetrinnet. Ulike 
prioriteringer de siste årene har gjort at det har blitt et etterslep på utskifting av PC-er og 
oppgradering og vedlikehold av infrastrukturen/nettverk på skolene. Det har gått ut over 
kvaliteten og skapt mye frustrasjoner og «plunder og heft». 

Skoleåret 2017-2018 har det i samarbeid med kommunens IKT-avdeling blitt gjennomført 
innkjøp og oppgraderinger på de fleste av disse områdene: 

 Nettverk og infrastruktur er gjennomgått og oppgradert ved skoleårets slutt på alle skoler inkludert 

Voksenopplæringen. Dette blir fulgt opp av IKT-avdelingen i samarbeid med IKT-kontaktene 

videre. 

 Det er kjøpt inn 200 PC-er som våren 2018 er fordelt til de skolene som har størst behov. 

Situasjonen har dermed bedret seg betydelig: 
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Grunnskolen i Lunner har da 680 PC-er med en snittalder på 2,58 år mot 4,93 år tidligere. I 
løpet av 2019 vil resten av de gule «noe-må-gjøres-snart»-pc-ene bli byttet ut slik at alle 
skolene vil ha komplett oppgraderte PC-er.   

 Kommunens mål om PC-tetthet er 1-1 i ungdomsskolen og 2-1 på barnetrinnet. Etter innkjøp 2018 

er pc-tettheten slik: 

Harestua skole:   
282 PC-er gir 1,49 elever pr 
PC i gj.snitt for b-trinn/u-
trinn 

Grua skole:  
72 PC-er gir 
2,44 elever pr 
PC 

Lunner barneskole: 
143 PC-er gir 2,38 
elever pr PC 

Lunner 
ungdomsskole: 
183 PC-er gir 1,07 
elever pr PC 

Etter gjennomført oppgraderingsprosess blir neste trinn å fortsette oppbygging av antall PC-
er slik at målet om PC-tetthet oppnås. 

Det er gjort noen sentrale bestemmelser rundt bruk av i-pad i skolen i Lunner. Alle i-pader blir 
nå lagt inn i et felles administrasjonssystem (Speedlight) som gjør at en kan styre innlegging og 
oppgradering av applikasjoner sentralt. Det gjøres for øvrig forsøk på ulike bruk av dette 
utstyret på skolene, bla innen musikk, spesialundervisning, lesetrening mm. Innen 
realfagskommunearbeidet er det gjort systematisk utprøving av i-pad som digitalt hjelpemiddel 
i regne- og matematikkundervisningen.  

Programvare 
Fra høsten 2017 ble læringsplattformen It’s learning og den tradisjonelle Office-pakke byttet ut 
med Office 365 og læringsplattformen Skooler. Dette medførte bla en betydelig besparelse i 
lisensutgifter. Innføringen har vært krevende for skolene og de ansatte. Det ble gjort et 
forarbeid av IKT-kontaktene og kursing og oppfølging har vært den enkelte skoles ansvar. I 
løpet av skoleåret er Office 365 i ferd med å bli et naturlig arbeidsredskap for både ansatte og 
elever. Fortsatt er nok kompetanse i bruk av programmet en utfordring. Dette må den enkelte 
skole følge opp videre. Skooler blir først og fremst utprøvd som dialogredskap mellom skole og 
hjem på u-trinnet. Fortsatt må det jobbes systematisk på skolene med å sette ansatte og elever i 
stand til å utnytte de ulike mulighetene de nye systemene gir. IKT-kontaktene er sentrale i dette 
arbeidet og samarbeider om å bidra på den enkelte skole.  

Skolenes administrasjonsprogram er VISMA FLYT SKOLE. Dette er skolene godt fornøyd med. 
Direkte SMS-kommunikasjon mellom skole/lærer og elev/foreldre med beskjeder og meldinger 
begge veier er et godt hjelpemiddel i skole/hjem-samarbeidet. Det pågår et arbeid med å ta i 
bruk flere av de mulighetene som finnes. Integrering mot kommunens saksbehandlingsprogram 
er i ferd med å komme på plass slik at skoleprotokoller, fravær, vitnemål ol kan overføres 
direkte mellom programmene.   
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Personalressurs og brukerstøtte 
Hver skole har avsatt ressurs til egen IKT-kontakt. De skal ivareta lokal «førstehjelp» når det 
gjelder utstyr og infrastruktur, være skolens bindeledd mot sentral IKT-avdeling og støtte 
skolens ledelse i å følge opp den pedagogiske bruken av IKT i skolene. Ressursen styres av den 
enkelte skole som står fritt til å avgjøre hvor stor den skal være ut fra skolens egne rammer: 

 Harestua skole:   
44 % stilling 

Grua skole:  
20 % stilling 

Lunner barneskole: 
40 % stilling 

Lunner 
ungdomsskole: 
50 % stilling 

 
I tillegg har en av IKT-kontaktene fått avsatt 20 % stilling til spesielt å jobbe med innføringen av 
ny programvare, samarbeide med IKT-avdelingen og oppfølging av skolene generelt. 
Erfaringene er at ressursen til IKT-kontakter er kritisk lav. Med det antall PC-er og annet utstyr 
som I-pad, Smartboard, skrivere og mer og mer avansert infrastruktur å forholde seg til, blir tid 
til pedagogisk fokus og veiledning minimal.  

Sentral IKT-avdeling har fra høsten 2017 tatt initiativ til månedlige samrådingsmøter med 
skolene. Der gjennomgås status og en blir enige om hva som må gjøres videre og hvem som skal 
gjøre det. Sammen med et betydelig økt fokus på skolene fra IKT-avdelingens side har dette 
betydd en stor forbedring for skolene og for IKT-kontaktenes arbeid.    

 

Oppvekstkomiteens oppsummering - bakgrunnsdata for skolene i Lunner: 

Bestemmelse om ny lærernorm trer i kraft fra august, og komiteen er tilfreds med at skolene i 
Lunner vil være innenfor den nasjonale normen i skoleåret 2018-2019. 

Komiteen bemerker at Lunner kommune bruker mindre ressurser til undervisning enn 
nasjonalt nivå og våre nabokommuner, men noe mer enn gruppe 7. Ressurser til undervisning 
går i hovedsak til lønn til ansatte og har dermed en direkte betydning for lærertettheten. Vi 
registrerer flere bemerkninger på at både rammene og økonomien i Lunnerskolen er krevende 
og vil utfordre rådmann og skoleledelsen rundt dette i vår innstilling. 

Komiteen mener det er positivt at opprettelsen av ressursteamene på skolene vil medføre at 
PPT i større grad blir inkludert i skolenes forebyggende arbeid, og at målet er å knytte PPT enda 
tetter inn mot den enkelte skoles daglige drift.  

Selv om ressursene til skolehelsetjenesten har økt de siste årene og Lunner kommune ligger 
godt an i forhold til dagens norm, merker komiteen seg at normen er under endring og at vi 
derfor også må følge med på utviklingen her fremover.  

Når det gjelder datautstyr og infrastruktur har det vært et etterslep på både utskifting, 
oppgradering og vedlikehold på skolene, som har gått ut over kvaliteten og skapt mye 
frustrasjoner og «plunder og heft». Komiteen er tilfreds med at denne situasjonen nå er i ferd 
med å endre seg og at vi er ved å nå målet om en PC-tetthet på 1-1 på ungdomstrinnet og 2-1 på 
barnetrinnet.  

VISMA FLYT SKOLE er skolene generelt godt fornøyd med, og direkte SMS-kommunikasjon 
mellom skole/lærer og elev/foreldre med beskjeder og meldinger begge veier ansees som et 
godt hjelpemiddel i skole/hjem-samarbeidet. 

Komiteen følger også spent med på utviklingen rundt bruk av I-Pad i skolene og ulike bruk 
innen musikk, spesialundervisning, lesetrening mm. Vi er også positiv til at det gjort systematisk 
utprøving av I-Pad som digitalt hjelpemiddel i regne- og matematikkundervisningen. 
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2.6 Utearealene ved skolene i Lunner 

Harestua skole – kort oversikt over utearealene: 

Vinter: 
Skiløyper i alle retninger + en 1km 
kjørt opp for skolen  
Akebakke – 30 akematter 
Skøytebane  
Snøaktiviteter 
Utlån av skøyter og ski 
 
Vår og høst: 
Aktivitetsparken med tennisbane, 
basketbane og tilrettelegging for 
friidrett 
Gressbanen  
Sandvolleyball 
Skateparken 
Pump-track bane (sykkel) 
Basket- baner 
Div husker og apparater (men få 
ift. elevtallet) 
Klatrepyramide 
Mye friluftslivutstyr bl.a, lavvoer 
(brukes også om vinteren) 
7 kanoer på tilhenger 
2 bordtennisbord i betong.  
6 svingballstenger  
Sittegrupper 
Uteskoleplass med gapahuk mm. 

Sist men ikke minst: Harestua Arena og Harestuvannet! 
 

Kommentar fra SU ved skolen: 
Elevene på ungdomstrinnet opplever at det er trangt, men at de bruker den plassen de har. 
Opplever at lærerne setter i gang ting, men at det dabber av. Ingen følger det opp. Når utstyret 
er på plass leker elevene. Ting blir borte. Skateparken skal repareres når snøen blir borte 
(UngHadeland har gitt kr 25 000 til dette prosjektet). Elevene har lyst å være inne når det er 
kaldt. Aktivitetsparken blir mye brukt.  
 
Aktivitetslederordningen på b-trinnet fungerer veldig bra. Mye aktivitet og musikk. 
Uteområdet bør se penere ut. Hvem har ansvar er vedlikehold ute?  
Det er ønskelig med julegrantenning i skolegården i stedet for på samfunnshuset.  
 
FAU savner lys i skolegården om vinteren. De ønsker at det kjøres opp lysløyper rundt 
gressbanen. Byggestokkene er populære. FAU vil gjerne bidra med aktiviteter. Asfalten er 
hullete. FAU har bidratt med kr. 20.000 for at alle elevene skal få reise til Varingskollen.  
Aktivitetsparken er en suksess. 
 

Gjennomsnittscore for uteområdet ved Harestua (FAU, elevråd, personalet) = 7 
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Grua skole – kort oversikt over utearealene: 

Foran skolen ned mot 
stasjonen: 
Ballbinge 
Tuftepark 
Fotballbane 
 
I skolegården:  
Markert håndballbane 
Ett klatrestativ 
Stor snurre 
 
Bak skolen: 
To sandkasser 
Huskestativ 
Snurre 
Lite klatrestativ 
Sklie 
 
Ellers asfaltert skolegård 
foran og bak 
 
 

 
Kommentar fra SU ved skolen: 
Det er positivt med ballbinge og Tuftepark. NB: Ballbingen må meldes inn til eiendom og 
infrastruktur pga vedlikeholdsbehov. 
 
Skolegården er fin om vinteren med mulighet for skøyter, aking og snøaktiviteter. Elevene 
mener at det er lettere å finne på aktiviteter om sommeren! 
 
Det er bra at 1. trinn er bak. Det skaper trygghet. Skolegården bak er fin med to store sandkasser 
og lekeapparater. 
 
Skolegården foran er en stor asfaltert plass, bra at vi har et klatrestativ og ei stor snurre. Det er 
ønskelig med mer tilrettelegging for lek her; både lekeapparater og benker/bord. 
 
Skogsområdene rundt skolen er fine. Hvordan kan vi legge til rette for at de brukes mer? 
Eks. hinderløype. 
 
Det er en felles oppfatning at gymsalen er for liten, både til gymtimer og sosiale arrangement. 
 
Score for uteområdet ved Grua: 
FAU : 7 
Elevråd: 6 
Personalet: 5 
Snitt: 6 
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Lunner barneskole - kort oversikt over utearealene: 

 

Se egen plan for 
utearealet ved Lunner 
barneskole - vedlegg 
5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar fra SU ved skolen: 

Foreldrene: Fantastisk uteområde. Men det må i større grad være lekeapparater, soneinndeling 

for ulike aktiviteter. Foreldrene ønsker å tilrettelegge inkluderende lekesoner og muligheter for 

å aktivisere den enkelte, både på egenhånd eller i samhandling med andre. I dag er 

skoleområdet sårbart for elever som ikke er med i sosial lek.  

En faggruppe har utarbeidet en plan for oppgradering av uteområdet.  

Elevrådet: Fint, ganske mange muligheter, men litt lite lekeapparater. Ønske om tuftepark. 

 

Personalet: Savner ulike lekeapparater og tilrettelegging for mer rollelek i sentrale områder i 

skolegården. Godt samarbeid med nabogården i forhold til skolehagen er en styrke. Blir mye 

brukt i forb. med «Ut og lær» undervisningen. Stort område og for lite ressurser til å ha oversikt 

er utfordrende. Sårbarhet i forhold til elever som ikke er med i sosial lek. 

 

Gjennomsnittscore for uteområdet ved Lunner barneskole: Muligheter: 10, tilrettelegging: 3. 
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Lunner ungdomsskole – kort oversikt over utearealene:  

Liten inngjerdet fotballbane med 
kunstgress 
Håndballbane 
Volleyballbane 
Basketballbane 
Bandybane 
De fem siste er merket slik at alle 
aktiviteter ikke kan skje samtidig 
 
Annet: 
Skøytebane(Avhengig av at 
lærerne lager til og holder åpen) 
Joggesti rundt skolen 
Tuftepark 
To bord for utebordtennis 
Mulighet for badminton  
Balanseliner 

Slåballmuligheter 
Utesjakk 
Gapahuk (2 stk) 
Utebord med benker(selvlagede og gaver) 
Skiløype rundt skolen(Avhenger av enkeltlæreres mulighet til lån av snøscooter og at de bruker 
tid til kjøring) I tillegg har vi skiløypenett på andre siden av hovedvei ved rådhuset.  
 
Kommentar fra SU ved skolen: 
Skolen har ulike aktivitetsdager gjennom året etter plan for sosiale aktiviteter. I tillegg kommer 
ulike aktiviteter organisert på trinnene.  
Skolen tilrettelegger for fysisk aktivitet både i uteområdene og inne i Lunnerhallen på vinterstid. 
4 dager i uken er hallen åpen siste del av storefri under tilsyn av lærer for dem som ønsker det. 
Enkeltlærere bruker fritid for å tilrettelegge for ski og skøyter. Skolen har løypenett like ved. 
Alle skolens uteområder brukes - volleyball, fotball og basket mest. Det settes opp nett for ulike 
ballaktiviteter, samt balanseliner og utesjakk vår, sommer og høst. Vi har Tuftepark og joggesti, 
samt ulike baner for ballspill.  Vi har bordtennisbord ute og inne. Det siste er nærmest i 
kontinuerlig bruk.  Vi har også sjakk i friminuttene inne.  Vi vurderer flere brettspill. Elever som 
venter på buss til barneskolen bruker bordtennisbordene i vestibylen mye.  
 
Ønsker: 
Vi ønsker å utvide uteområdet mot vest, hugge trær og lage stier og bakker. 
Elevene ønsker flere organiserte aktiviteter som kan engasjere dem i friminutter som å 
gjenoppta Mesternes mester Turneringer som bordtennisturneringen ønskes det flere av. Vi tror 
det vil stimulere både læringslyst og trivsel. 
 
Vurdering av uteområdet: 
FAU : 9- Vi er veldig fornøyd med det som finnes 
Elevråd: 8 – Det kan alltid bli bedre, men er veldig bra 
Personalet/ledelsen: 9- Veldig bra, men vi ser alltid etter utviklingsmuligheter 
Totalt 8,66 
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Oppvekstkomiteens oppsummering – utearealene ved skolene i Lunner: 

Skolene rapporter generelt om gode uteområdene, men også at de har et større potensial både 
med å tilrettelegge og ved å utnytte arealene bedre. Noe av det elevene og FAU ønsker seg enda 
mer av til aktivitet og lek ute er «lavt hengende frukt» som f.eks. bord/benker, og tiltak som ikke 
koster mye. Disse er det ønske om at man får realisert så fort som mulig slik at elevene får lyst 
til å være enda mer aktive sammen i friminuttene. 

Det er også et ønske om mer lekeapparater og aktiviteter. Komiteen kan se for seg å invitere 
elevene og ansatte til å «forme» sitt eget utemiljø, og komme med konkrete innspill på hva de 
ønsker seg. 

Et rent, ryddig og hyggelig utemiljø er viktig for trivsel på skolen, og flere av skolene er tydelig 
på at det savnes større vaktmester-ressurser. 
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3. Læringsresultater 
Resultater fra nasjonale prøver, avsluttende karakterer og grunnskolepoeng. 

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

3.1 Nasjonale prøver i regning 5., 8. og 9. trinn: 
Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes regneferdigheter er i samsvar 
med kompetansemål innen ulike fag der regneferdigheter er integrert. Dette innebærer at 
nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag, men en prøve i regning som 
grunnleggende ferdighet, det vil si som del av grunnkompetansen i alle fag.  

Elevene plasseres i mestringsnivåer – 3 nivåer for 5. trinn og 5 nivåer på ungdomstrinnet. Til 
hvert nivå er det en beskrivelse av hva elever på dette nivået typisk mestrer. Poengsummen gir 
en gjennomsnitts-score ut fra nivåene kommunens elever ligger på.  

Deltakerprosent i 2017 var i gjennomsnitt 96,2 % på 5. trinn, 95,7 % på 8. trinn og 96,4 % på 9. 
trinn. 

5. trinn - regning 

  
 
8. trinn - regning 

 

Kommentar 5. trinn: 

Gjennomsnittscore for 5. trinnselevene i 
Lunner fortsetter å stige og er nå på 
nasjonalt gjennomsnitt.  

Satsingen på regning i Lunner begynte 
høsten 2015 med ansettelse av egne 
regneveiledere og systematisk 
prioritering av videreutdanning av 
matematikklærere. Til nå er det gitt 
videreutdanning i matematikk/regning 
til 13 lærere. Matematikk vil fortsatt ha 
prioritet innen videreutdanning i 
kommunen. Lunner kommune er 
Realfagskommune fra høsten 2016 og ut 
2018. Matematikk på barnetrinnet er 
kommunens hovedfokusområde innen 
prosjektet.  

Tiltakene ovenfor ser ut til å ha hatt god 
effekt og matematikk/regning vil ha 
fokus også kommende skoleår.    

Kommentar 8. trinn: 

Gjennomsnittscore for 8. trinnselevene i 
Lunner er den samme som forrige år og 
litt under nasjonalt nivå.  De elevene som 
scoret relativt lavt i 5. trinn i 2014-2015 
er de samme elevene som er 
8.trinnselever i dag. I forhold til 
landsgjennomsnittet har de forbedret 
resultatet sitt betydelig i løpet av 
mellomtrinnet.    

 

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/


Rapport om kvalitet og utvikling i grunnskolen i Lunner 2017                                                      Side19 

 

9. trinn - regning 

 

 
 
Nasjonale prøver i lesing 5., 8. og 9. trinn: 
Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes leseferdigheter er i samsvar med 
kompetansemål innen ulike fag der leseferdigheter er integrert. Dette innebærer at nasjonale 
prøver i lesing ikke er en prøve i norsk som fag, men en prøve i lesing som grunnleggende 
ferdighet, det vil si som del av grunnkompetansen i alle fag. Se ellers kommentar under regning. 

Deltakerprosent i 2017 var i gjennomsnitt 95,3 % på 5. trinn, 96,5 % på 8. trinn og 96,4 % på 9. 
trinn. 

  

 

Kommentar 9. trinn: 

Nasjonale prøver på 9. trinn er samme 
prøve som ble gjennomført i 8. trinn. Den 
skal måle hvilket bidrag skolen har gitt 
til elevenes utvikling. Forskjellen mellom 
score i 8. trinn og 9. trinn er bedringen i 
ferdigheter. Gjennomsnittscore for 9. 
trinnselevene i Lunner har steget de siste 
årene for så å gå ned litt i år og ligger nå 
på nasjonalt nivå, slik den også gjorde i 
fjor. Fortsatt systematisk arbeid på 
barnetrinnet og inn i ungdomstrinnet 
tyder på at mulighetene er gode for at 
denne scoren vil holde seg her eller stige 
litt videre.    

 

Kommentarer 5. trinn: 

Resultatene fra 5. trinn er igjen oppe på 
nasjonalt nivå. Barneskolene har 
rutiner der leseveiledere følger opp 
elevenes resultater sammen med 
kontaktlærerne. Skolene gjennomfører 
intensive lesekurs for elever som 
trenger spesiell oppfølging og 
leseveilederne veileder lærerne i god 
leseopplæring.  Sammen med at flere 
lærere har tatt videreutdanning i lesing 
og norsk de siste årene har dette ført til 
økt kompetanse innen dette området. 
Leseveilederne har eget nettverk der de 
deler erfaringer og videreutvikler egen 
kompetanse.  
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Kommentarer 8. og 9. trinn: 

For 8. trinn og 9. trinn blir bildet for 
2017 feil. Under gjennomføring av 
prøvene i lesing ble ca 30 % av 
besvarelsene på disse trinnene ikke 
registrert riktig ved Harestua skole. Det 
betyr at disse elevene ble stående med 
null poeng i systemet for nasjonale 
prøver. Det har gitt utslag også for 
resultatet på kommunenivå siden de 
utgjør så pass mange elever. 
Resultatene ville derfor vært ganske 
mye bedre både på 8. og 9. trinn – hvor 
mye er det umulig å si. 2018 vil gi ny 
informasjon om status for lesing på 
disse årstrinnene.  

For de elevene som har blitt berørt har 
tilbakemelding og oppfølging blitt 
gjennomført av den enkelte lærer, slik 
at det ikke har hatt noen betydning for 
rådgivning og veiledning innen faget.    

.   
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Nasjonale prøver i engelsk 5. og 8. trinn: 
Nasjonale prøver i engelsk kartlegger kun elevenes ferdigheter i forhold til kompetansemålene i 
faget engelsk.  

Deltakerprosent i 2017 var i gjennomsnitt 94,4 % på 5. trinn, 96,6 % på 8. trinn. 

 

 

 

  

Kommentarer 5. og 8. trinn: 

For 5. trinn har vi hatt svake 
resultater over tid. I 2017 bedret 
dette seg noe. Det har blitt meldt om 
behov for økt kompetanse i engelsk 
på småskoletrinnet. Det 
gjennomføres derfor en regional 
videreutdanning i engelsk for 1.-7. 
trinn på Hadeland skoleåret 2017-
2018. 7 lærer fra Lunner deltar i 
dette. Til sammen vil da 9 lærere på 
barnetrinnet ha fått 30 stp 
videreutdanning i engelsk de siste 
årene. Prioritering av 
videreutdanning i engelsk vil 
fortsette. Dette vil gi bedre 
engelskundervisning i årene som 
kommer. Effekten av det vil også bli 
synlig på 8. trinn etter hvert.  

Resultatene på 8. trinn har vært 
under nasjonalt gjennomsnitt de to 
siste årene. Arbeidet som nå gjøres 
på barnetrinnet av lærere med 
videreutdanning i faget vil også ha 
betydning for elevenes resultater i 8. 
trinn.  

Elever som tok prøven i 5. trinn i 
2014-2015 er de samme som tok 
prøven nå i 8. trinn. Disse elevene 
har samme nivå i forhold til 
nasjonale gjennomsnitt som de 
hadde i 5. trinn.  
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Grunnskolepoeng og eksamensresultater 

Grunnskolepoeng 

 

 
 
 
 

 

Eksamensresultater: 

   

Kommentar: 

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

Utviklingen i Lunner har de siste 
årene vært entydig positiv og 
resultatet er nå omtrent på 
nasjonalt nivå. Det betyr at de tiltak 
som er gjennomført i skolen i 
Lunner over lengre tid bærer 
frukter.  

Kommentar - eksamen: 

Engelsk: Eksamenskarakteren i 
engelsk har fortsatt sin positive 
utvikling siden 2013-2014 og er nå 
på landsgjennomsnitt. Dette er 
bedre enn barnetrinnets resultater 
på nasjonale prøver og kan tyde på 
at ungdomstrinnet har en 
engelskundervisning som hever 
elevene gjennom 
ungdomstrinnløpet. Den innsatsen 
som nå gjøres med å bedre 
undervisningen i engelsk på 
barnetrinnet bør få ytterligere 
positiv virkning for resultatene på 
eksamen.   
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Oppvekstkomiteens oppsummering - læringsresultater: 

Vi ser at utviklingen på resultatene på nasjonale prøver innen de ulike fagene naturlig svinger 
noe med forskjellig klassetrinn. Det er fremdeles en for kort periode vi sammenligner over til at 
vi kan slå fast noen sikre trender. Men siden det er tredje året vi gjennomfører rapporten kan vi 
nå se at elevene som var 5. trinn første året, og er 8.trinn i dag, i forhold til landsgjennomsnittet 
har forbedret resultatet sitt betydelig i løpet av mellomtrinnet.    

Resultatmessig vil vi fremheve den entydige positive utvikling på grunnskolepoeng som 
fortsetter, og vi er nå omtrent på nasjonalt nivå. SSB statistikker viser at summen av 
grunnskolepoeng er av stor betydning for elevene, og øker sjansene for å gjennomføre 
videregående skole. Dette betyr at våre elever er godt faglig skodd og har fått et solid 
utgangspunkt gjennom den undervisningen som drives i grunnskolen i Lunner. 

At fortsatt 99 % av Lunnerelevene begynte på videregående skole, og at kun 1 % sluttet i løpet 
av det første året er også bra. Vi skal likevel ha med oss at det fremdeles er for mange som ikke 
gjennomfører videregående skole, og vi bør utfordres på om det kan være noe grunnskolen kan 
være med på å påvirke.  

 

Kommentar - eksamen: 

Matematikk: Matematikk har hatt 
en veldig positiv utvikling de siste 
årene og ligger nå betydelig over 
landsgjennomsnitt. Resultatene fra 
nasjonale prøver på de lavere 
trinnene tyder på en positiv 
utvikling innen regneferdighetene. 
Det er derfor grunn til å tro at 
eksamensresultatet i Lunner kan 
fortsette å bedre seg i årene 
framover.  

 

 

Norsk: Eksamensresultatene i 
norskfaget har hatt en jevnt 
fallende utvikling fram til i 2017, 
da det snudde. Resultatet ligger nå 
over nasjonalt gjennomsnitt.   Det 
har blitt jobbet godt med flere sider 
av undervisningen innen prosjektet 
Ungdomstrinn i utvikling de siste 
fire årene. I tillegg har flere lærere 
på ungdomstrinnet tatt 
videreutdanning i norsk.   
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4. Elevmiljø og læringsmiljø 
Trivsel og mobbing 

Alle skolene i Lunner gjennomfører elevundersøkelsen på alle årstrinnene fra 5. til 10. trinn. 
Resultatene i rapporten hentes fra 7. og 10. trinn som er de trinnene som er obligatoriske på 
nasjonalt nivå. 90,5 % av elevene på 7. trinn og 10. trinn deltok.  

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

 

Spørsmål: Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? (1,0 er best) 

7. trinn:      10. trinn: 

Svar: Ikke i det hele tatt, en sjelden gang, 2-3 ganger pr måned, omtrent 1 gang pr uke, flere ganger i uken 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kommentar: 
Resultatet for 2017 er på nasjonalt gjennomsnitt for 7. trinn og litt over på 10. trinn. Resultatet vil variere noe 
fra år til år, men det blir viktig å holde øye med utviklingen – spesielt på 10. trinn framover.   

Går en inn i detaljene i prosenttallene viser de at av de som har svart har alle elevene på 7. trinn og 93,5 % av 
elevene på 10. trinn svart at de opplever lite eller ingen form for mobbing – dvs de har svart ikke i det hele tatt 
eller en sjelden gang.  

Høsten 2017 ble «Plan for trygt og godt skolemiljø for alle elever i Lunner kommune» vedtatt i kommunestyret. 
Planen er en lokal oppfølging av innskjerpingen av Opplæringslovens §9A og er førende for alle skolene i 
Lunner. Se omtale i kapittel 6. 

https://www.lunner.kommune.no/getfile.php/4022485.2256.lipqtwznnz7sza/Godt+skolemilj%C3%B8+for+alle+elever+i+Lunner.pdf
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Spørsmål: Trives du på skolen? (5,0 er best) 
 

7. trinn:              10. trinn: 

 

Svar: Svært godt, godt, litt, ikke noe særlig, ikke i det hele tatt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Læring 
Påstand: Det er god arbeidsro i timene (5,0 er best) 

7. trinn:      10. trinn: 

  

Svar: Helt enig, litt enig, hverken enig eller uenig, litt uenig, helt uenig, vet ikke 

 

 

 

 

  

Kommentar: 
Brytes disse indikatorene ned til prosenter viser de at over 93 % av 7. klassingene og 87 % av 10. klassingene 
som deltok trives svært godt eller godt på skolene i Lunner. For både barnetrinnet og ungdomstrinnet ligger 
dette resultatet nå over landsgjennomsnittet.  

Alle skolene har lokale planer for å jobbe systematisk med tiltak for å utvikle gode elev- og læringsmiljøer Der 
beskrives de tiltak skolen, elevrådet og FAU/foreldrekontaktene har som bygger fellesskapsfølelse og som er 
trivselsfremmende.  

 

 

Kommentar: 

At elevene melder om god arbeidsro i timene er et tegn på at en av forutsetningene for læring er til stede. Elevene i 
7. trinn har gitt positive tilbakemeldinger på dette de siste årene – til dels godt over landsgjennomsnittet. I 2017 
sank dette en del men er fremdeles over nasjonalt gjennomsnitt. For 10. trinn har det vært en positiv utvikling som 
gikk noe ned i 2017. Det er ikke unaturlig at resultatene går noe opp og ned, men denne utviklingen må følges opp 
med nødvendige tiltak for å sikre at elevene i Lunner har gode arbeidsforhold i undervisningen.   
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Spørsmål: Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene? (5,0 er best) 

7. trinn:      10. trinn: 

  

Svar: I alle eller de fleste fagene, i mange fag, i noen fag, i svært få fag, ikke i noen fag, vet ikke.  

 

 

 

 

 
 
 

Oppvekstkomiteens oppsummering - elev- og læringsmiljø:  

At Lunnerelevene trives bedre på skolen en landsgjennomsnittet er meget positivt, da dette er 
en grunnleggende forutsetning for læring.   

Det vedvarende fokuset på klasseledelse, struktur i undervisningen og relasjoner lærer/elev, ser 
ut til å gi positive utslag på elevenes trivsel. At det også bidrar til arbeidsro i timene, som igjen 
gir bedre læring, er også positivt - ikke minst for elevene. At det svinger med klassetrinn er 
naturlig, men det virker til at det jobbes godt med dette og utviklingen følges opp med 
nødvendige og gode tiltak. 

Vi er opptatt av at vi skal ha null-toleranse i forhold til mobbing i Lunner.  Vi ser at det gjøres 
mye godt arbeid med hvordan skolene jobber med elevmiljø og forebygging av mobbing, men at 
det også jobbes forskjellig. Komiteen ønsker at skolene i større grad skal lære av hverandre og 
utveksle erfaringer rundt arbeidet med elevmiljø og forebygging av mobbing.  

Den vedtatte planen «Plan for trygt og godt skolemiljø for alle elever i Lunner kommune», vår 
lokale oppfølging av innskjerpingen av Opplæringslovens §9A, er førende for alle skolene i 
Lunner. Komiteen vil følge opp implementeringen av denne og orienteres om fremdrift på den 
enkelte skole. 

 

  

Kommentar: 
«Vurdering for læring» er et sentralt begrep i opplæringen. Elevene skal gis «framovermeldinger» som 
hjelper de til å forstå hvordan de skal forbedre seg i faget. For 7. trinn har det vært en positiv utvikling 
innen dette området, som har gått litt ned det siste året. For 10. trinn har elevene gitt svakere 
tilbakemelding de siste årene, men der har det snudd noe i 2017. Resultatet er litt over eller likt med 
nasjonalt gjennomsnitt. Tre av fire skoler i Lunner deltar i, eller skal starte opp med, det nasjonale 
studieopplegget «Vurdering for læring». Dette vil gi god kompetanse innenfor nettopp dette området.    

http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/
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5. Overgang til videregående skole 
1. Prosentandel elever av et årskull som begynner på videregående. 

 

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

2. Gjennomføring av første år i videregående – prosentandel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Oppvekstkomiteens oppsummering - overgang til videregående skole: 

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

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

Kommentar:  
1. Resultatet for Lunner er fortsatt godt. 99 % av elevene i 10. trinn i 2016 begynte på videregående 
skole.  

2. Gjennomføring av første år i videregående skole er en god indikator på om elevene kommer godt i 
gang med skoleløpet etter grunnskolen. Sannsynligheten for å lykkes i videregående er god dersom det 
første året går bra. Utviklingen de siste årene har vært entydig positiv for elevene i Lunner. I 2016 ble 
tallene lavere, men en nærmere gjennomgang av dette viser at en del elever som ikke tilhører dette 
kullet har blitt tatt med. De reelle tallene for Lunner er derfor sannsynligvis på samme nivå som 
tidligere år. Det er derfor stor sannsynlighet for at tallene for Lunner også framover vil være positive.  

På Hadelandsnivå har det i flere år vært egne nettverk for skoleledelsen og rådgiverne i videregående 
og på ungdomstrinnet. Fra og med skoleåret 2017-2018 starter ungdomsskolene på Hadeland sammen 
med Hadeland videregående skole prosjektet «Identifisering, kartlegging og oppfølging» - den såkalte 
IKO-modellen (se omtale annet sted).  

Hovedelementene i en vellykket overgang fra grunnskole til videregående skole på Hadeland er en 
dyktig rådgivningstjeneste, god oppfølging og veiledning ved skolestart i videregående skole og godt 
forberedte elever fra grunnskolen. Det er grunn til å tro at denne situasjonen vil holde seg.   

(Prosenttallene går ikke opp i 100 fordi en del av tabellen som omhandler elever som mangler grunnlag 
for vurdering ikke er tatt med.)  
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6. Aktuelle utviklings- og fokusområder innen grunnskolen i Lunner.  
 

«Ungdomstrinn i utvikling» - 4-årig nasjonalt utviklingsprogram for ungdomstrinnet. 

Lunner ungdomsskole og Harestua skole har deltatt i «Ungdomstrinn i utvikling». Målet med 

prosjektet har vært å utvikle et opplæringstilbud som skal være mer praktisk og variert slik at 

elevene opplever motivasjon og mestring. Fokus skal ligge på de grunnleggende ferdighetene 

innen lesing, regning og skriving og temaet elevvurdering.  Prosjektet ble avsluttet ved utløpet 

av 2017.   

 

Kommunale satsingsområder 

Gjennom en prosess med skolene høsten 2017 ble det utpekt fire satsingsområder for 

Lunnerskolen de neste årene. Satsingsområdene tar utgangspunkt i Kommunedelplan Oppvekst 

og aktuelle utviklingsområder lokalt og nasjonalt: 

1. Med 2020 i sikte - arbeid fram mot nytt nasjonalt læreplanverk som blir tatt i bruk 

høsten 2020. Dette inkluderer videreføring av arbeidet med å utvikle opplæringen og 

vurderingspraksisen ved skolene i Lunner  

2. Elevmiljøet i Lunnerskolen 

3. Videreutvikling av samarbeid innen oppvekstområdet – gode overganger 

4. Digitalisering av skolene i Lunner 

 Utvikling innen disse områdene skal bidra til at skolene i Lunner får en felles plattform. Det 

innebærer videre arbeid med felles rutiner og praksis innenfor sentrale områder. På den måten 

er målet å videreutvikle en felles Lunnerskole.   

Videre- etterutdanning 

Analyse av elevresultatene  i kommunen og skjerpede nasjonale krav til 

undervisningskompetanse, har krevd at det har vært nødvendig å prioritere videreutdanning 

innen fagene norsk, matematikk og engelsk. Dette videreføres samtidig som andre fag vil bli 

løftet frem etter hvert. 

Regionalt samarbeid om kompetanseutvikling  

Kommunene Gran, Jevnaker og Lunner deltar som region i det nasjonale systemet for 

desentralisert kompetanseutvikling.  Høsten 2017 startet arbeidet i partnerskap med 

Høgskolen i Innlandet – Lillehammer. Dette prosjektet følger opp temaet «Med 2020 i sikte» og 

vil ha fokus på ny overordnet del i læreplanverket og de nye fagplanene fram mot høsten 2020. 

 

Lunner som realfagskommune 

Lunner har vært realfagskommune siden 2016 og har fått utvidet perioden til å gjelde ut 2018. 

Prosjektet omfatter barnehagene og barnetrinnet i skolen. Det er utarbeidet egen strategiplan 

for prosjektet. Høgskolen Innlandet deltar som «partner». Tema for skolene er 

regning/matematikk og barnehagene har satt fokus på rammeplanens tema «Natur, miljø og 

teknologi». Det er i 2017 avholdt 4 «lærende nettverkssamlinger» med deltakere fra skolene og 

barnehagene. Fra høsten 2017 har det blitt jobbet med bruk av digitale verktøy og det er 

http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/
https://www.lunner.kommune.no/getfile.php/3722134.2256.erfsefwspw/Strategiplan+for+arbeid+med+realfag+-+Lunner+kommune.pdf
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utprøvd ulik bruk av i-pad i undervisningen. Det arrangeres egne foreldreskoler i 

matematikk/regning på ulike årstrinn hvert år.  

PROFORSK. Et samarbeid med Solobservatoriet på Harestua der lærerrepresentanter fra 

barneskolene i Lunner deltar i utvikling av undervisningsopplegg om natur og bruk av natur i 

nærmiljøet. Fra 2018 deltar også representanter fra ungdomsskolene. Prosjektet kalles 

PROFORSK og involverer også samarbeid med Naturhistorisk museum i Oslo. Det vil bli 

videreutviklet til kurs- og undervisningsopplegget «Levende naturfag» som Solobservatoriet vil 

starte opp. Skolene i Lunner får invitasjon til å delta i dette med lærere fra småskole, 

mellomtrinn og ungdomstrinn skoleåret 2018-2019. 

Lektor 2. Begge ungdomsskolene deltar i den nasjonale lektor2-ordningen. Den innebærer å 
opprette et tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv for å:  

 stimulere elevenes interesse og motivasjon for realfag 

 øke elevenes læringsutbytte 

 øke rekrutteringen til realfagene 

 øke læreres kunnskap om og kompetanse i samarbeid med arbeidslivet 

 
Det kan dreie seg om samarbeid med en lokal bedrift der elevene får et oppdrag som skal ende 
opp i et fysisk produkt. Elevene må bruke realfagene for å realisere oppdraget. Bedriften setter 
spesifikasjoner og krav til produktet - elevene må budsjettere, tegne, vurdere og til slutt lage 
produktet. 

 

Utvidelse av Harestua skole 

Det er satt i gang arbeid med å utrede behov for ombygging/utbygging av Harestua skole.  

Arbeidet vil bli lagt fram til politisk behandling i løpet av våren 2018.   

 

Arbeid med elev- og læringsmiljøet i Lunnerskolene 

Ny § 9A i Opplæringsloven ble vedtatt gjeldende fra 1.8.2017. Den danner grunnmuren i 

tenkningen rundt arbeid med skolemiljøet ved skolene.  Høsten 2017 vedtok kommunestyret 

«Plan for trygt og godt skolemiljø for alle elever i Lunner kommune».  Sammen med 

«Handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner» og arbeidet med egen tiltaksplan mot 

seksuelle overgrep mot barn i barnehage og skole, danner dette et planverk som skal hjelpe 

skolene til å jobbe konkret for at barn og unge skal ha en god oppvekst i Lunner.  

Ved hver skole ble det fra skolestart 2017 opprettet tverrfaglige ressursteam. Teamene består 

av representanter fra skole, PPT og helsestasjon og skal ha faste møter der en setter fokus på 

skolens generelle elevmiljø og saker som berører enkeltelever. Det er utviklet egen rutine for 

teamene. Kommunen deltar i et 3-årig tverrfaglig nettverk etablert av KS der fokuset er styrking 

av kvaliteten i samhandling rundt utsatte barn og unge. Evaluering og videreutvikling av 

arbeidet med ressursteamene er et av områdene Lunner setter fokus på i dette nettverket.   

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_11
https://www.lunner.kommune.no/getfile.php/4022485.2256.lipqtwznnz7sza/Godt+skolemilj%C3%B8+for+alle+elever+i+Lunner.pdf
https://www.lunner.kommune.no/getfile.php/4022738.2256.usbsummaubajwu/Handlingsplan+mot+vold+og+overgrep+i+n%C3%A6re+relasjoner.pdf
https://www.lunner.kommune.no/getfile.php/3940726.2256.qitkaba7iwwktn/Rutinebeskrivelse+-+Ressursteam+ved+skolene+i+Lunner+-+Lunner+kommune+-+01082017.pdf
https://www.lunner.kommune.no/getfile.php/3940726.2256.qitkaba7iwwktn/Rutinebeskrivelse+-+Ressursteam+ved+skolene+i+Lunner+-+Lunner+kommune+-+01082017.pdf


Rapport om kvalitet og utvikling i grunnskolen i Lunner 2017                                                      Side30 

 

Oppvekstkomiteens oppsummering – aktuelle utviklings- og fokusområder: 

Lunnerskolene er offensive og det jobbes godt med utvikling innenfor en rekke forskjellige 
fokusområder og det er alle spennende arbeider og prosjekter som vi tror kan bidra positivt.  

Komiteen legger til grunn at barn og unge skal ha en god oppvekst i Lunner. Vi er derfor glad for 
at arbeid med elev- og læringsmiljøet i Lunnerskolene fortsatt har et spesielt fokus.   

Komiteen er positiv til at skolene og skoleledelsen har utpekt fire satsingsområder de neste 
årene for å arbeid med felles rutiner og praksis innenfor disse områdene, og slik videreutvikle 
en felles Lunner skole.  Siden satsingsområdene både tar utgangspunkt i Kommunedelplan 
oppvekst, samt aktuelle utviklingsområder nasjonalt, tror vi det sikres god forankring.  

At det allerede nå jobbes godt med nytt nasjonalt læreplanverk gir god tro på en vellykket 
implementering frem mot 2020. 

Tre av fire skoler i Lunner deltar i, eller skal starte opp med, det nasjonale studieopplegget 
«Vurdering for læring». Komiteen er positiv til at vi prøver ut varierte undervisningsstrategier, 
og ser frem til evalueringen av dette prosjektet.  

Prosjektet Realfagskommune: Komiteen er svært positiv til «lærende nettverk» med deltakere 
fra både skoler og barnehager og er glad for at prosjektperioden er forlenget ut 2018, og ser 
frem til evalueringen av dette prosjektet. Vi tror også det er positivt at skolene fortsetter sitt 
tilbud med foreldreskole. 

 

 
 
7. Sluttkommentar og innstilling fra Kultur- og oppvekstkomiteen 
Komiteen mener at det gjøres veldig mye bra og riktig i Lunnerskolene, og vil først og fremst 
fremheve den gode jobben som gjøres av de ansatte og av skoleledelse.  

Men komiteen tar med seg at rammene og økonomien i Lunnerskolen oppleves som krevende 
og vil utfordre rådmann og skoleledelsen rundt dette i vår innstilling. 

Flere større planlagte boligprosjekter gjør det fortsatt svært viktig å følge elevtallsutvikling og 
framskriving på de enkelte skolene i årene som kommer for å kunne ha en riktig 
ressursplanlegging. Både Harestua og Grua skole vil potensielt nå sitt maksimalt elevtall innen 
10 år. 

Bakgrunnsdata: Komiteen er glad for at opprettelsen av ressursteamene på skolene har 
medført at PPT i større grad blitt inkludert i skolenes forebyggende arbeid. Vi ser at knappe 
bemanningsressursen så langt har gjort at PPT har måtte prioritere arbeidet med de sakkyndige 
vurderingene.  Bemanning ved PPT styrkes med 0,5 årsverk fra 1.8.18, men vi ser med 
bekymring på tilbakemeldinger om at ressursknapphet og høyt arbeidspress har ført til at 
frister for utredning ikke holdes.  Komiteen ønsker derfor å gå dypere inn i denne utfordringen i 
kommende periode.  

Komiteen er kritisk til at ressursen avsatt til IKT-kontakter har vært så lav i en så viktig periode 
for skolene hvor innføringen av flere nye programvarer har vært krevende for de ansatte. Bedre 
informasjon og opplæring i forkant av innføringen har lidd under dette.  Vi håper derfor at et 
betydelig økt fokus på skolene fra IKT-avdelingens side nå er i ferd med å endre på dette bildet 
og vil gi en forbedring for både skolene og for IKT-kontaktenes arbeid.  
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Utearealer: Mulighetene og potensialet er stort for uteområdene på alle skolene, og det er 
viktig at det først tas tak i tiltak som er enkelt å få realisert. Komiteen ønsker videre å følge opp 
tilbakemeldingene fra SU gjennom å utfordre elever/FAU/skolenes ansatte på å lage en liste 
over tiltak de ønsker gjennomført. Dette vil kunne gi oss et overslag over hvilken innsats og 
investeringer som trengs. Flere av skolene har lærere som stiller opp på fritid for å tilrettelegge 
for elevenes lek bl. annet på ski og skøyter, som er svært positivt, men det er en tydelig 
tilbakemelding at det savnes større vaktmester ressurser rundt skolene. Komiteen utfordre 
administrasjonen og skoleledelsen til å se nærmere på muligheten for å se vaktmestertjenesten i 
sammenheng med andre tiltak, som adferdsteam, ved at elevene kunne fått delta i «eget» 
vedlikehold. 

Læringsresultater: Den positive trenden på utvikling på grunnskolepoeng fortsetter, og vi er 
nå nær opptil nasjonalt nivå. Det kan tyde på at summen av de tiltak som er gjennomført i skolen 
i Lunner over lengre tid bærer frukter.  Summen av grunnskolepoeng er av stor betydning for 
elevene, og forskning viser at dette øker sjansene for å gjennomføre videregående skole.  

Vi ser at utviklingen på resultatene på nasjonale prøver innen de ulike fagene naturlig svinger 
noe med forskjellig klassetrinn. Det er fremdeles en for kort periode vi sammenligner over til at 
vi kan slå fast noen sikre trender. Men fordi det er tredje året vi gjennomfører rapporten kan vi 
nå se at elevene som var 5. trinn første året, og er 8.trinn i dag, i forhold til landsgjennomsnittet 
har forbedret resultatet sitt i løpet av mellomtrinnet.    

Det igangsatte arbeidet med systematisk videreutdanning av lærere virker å gi positiv fremgang 
på resultatene. Vi tror dette også vil vise seg i engelsk med bakgrunn i den samme satsingen der 
det siste året. Det tillegges også positiv vekt at det jobbes godt på skolene i etterkant med blant 
annet egne nettverk der lærerne deler erfaringer og videreutvikler andres, så vel som egen 
kompetanse. 

Elev- og læringsmiljø: Siden trivsel er en grunnleggende forutsetning for læring er både 
komiteen og SU-ene fornøyd med at elevenes svarer over nasjonalt nivå på både barnetrinnet og 
ungdomstrinnet på om de trives på skolen. Alle SU-ene trekker også frem dette i sine rapporter. 

Komiteen legger til grunn at barn og unge skal ha en god oppvekst i Lunner. Arbeid med elev- og 
læringsmiljøet i Lunnerskolene har derfor et spesielt fokus i komiteen.  Det pågående arbeidet 
med implementeringen av ny § 9A, og den vedtatte planen «Plan for trygt og godt skolemiljø for 
alle elever i Lunner kommune», sammen med «Handlingsplan mot vold og overgrep i nære 
relasjoner» og arbeidet med egen tiltaksplan mot seksuelle overgrep mot barn i barnehage og 
skole, vil derfor spesielt følges opp. Implementeringen og fremdrift skal fortløpende orienteres 
til komiteen.  

Bygningsmasse: Forskjellige grupper på/rundt Lunner barneskole har jobbet mye og godt med 
planer for uteområdene og utekjøkken på Lunner barneskole og fått tildelt mye eksterne midler 
til dette arbeidet. Komiteen har en forventning om at kommunen også bidrar positivt til at 
skolen får realisert disse planene.  

Det er en felles forståelse om at gymsalen på Grua skole er for liten og komiteen ønsker at man 
kommer i gang med en utredning av denne utfordringen så snart som mulig. 

 

Innstilling: 

Komiteen mener at de viktigste tiltakene for å sikre og forsterke den positive utviklingen vi ser i 
Lunner skolene er: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_11
https://www.lunner.kommune.no/getfile.php/4022738.2256.usbsummaubajwu/Handlingsplan+mot+vold+og+overgrep+i+n%C3%A6re+relasjoner.pdf
https://www.lunner.kommune.no/getfile.php/4022738.2256.usbsummaubajwu/Handlingsplan+mot+vold+og+overgrep+i+n%C3%A6re+relasjoner.pdf
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1. Oppvekstkomiteen er bekymret for skolenes totale økonomiske rammer. Rådmannen og 
skoleledelsen bes komme tilbake til kommunestyre med en grundigere utredning rundt skolens 
totale ressurser, som kan gi kommunestyre et bredere grunnlag for hvorvidt rammene bør økes, 
og hvordan rammene i større grad kan ivareta uforutsette utgifter i løpet av skoleåret som i dag 
dekkes inn over driften.   

2. Oppvekstkomiteen mener at tidlig innsats er avgjørende, og innføring av ressursteam og 
styrking av PPT er viktige og positive faktorer for den totale innsatsen rundt skolens 
pedagogiske drift.  Men komiteen ønsker å utfordre kommunestyre på om antall stillinger 
tilknyttet PPT er tilstrekkelig for å dekke både skolene og alle tiltak i barnehagene. Rådmannen 
bes komme tilbake til kommunestyre i løpet av våren 2019 med en sak om effekten av 
ressursteamene og styrkingen av PPT. Samt en vurdering på om en ytterligere styrking av PPT, 
en sosial-lærer ressurs på ungdomsskoletrinnet, eller andre tiltak er riktig vei å gå for å 
forsterke denne innsatsen.  

3. Dyktige, motiverte og engasjerte lærere gir den beste forutsetning for en god skole. Det 
pågående arbeidet med systematisk videreutdanning og kompetanseheving av lærere synes å gi 
positive resultater. Komiteen oppfordrer kommunen til fortsatt å ha fokus på å legge til rette for 
at de som har behov for og ønske om etter- og videreutdanning skal oppmuntres til å søke. 

4. Lekser er et tilbakevendende tema, også på våre skoler, og komiteen ønsker å invitere 
skolene, skoleledelsen og kommunestyret til en bred debatt evt. senere til en utredning for å se 
om utvidet leksehjelp, lengre skoledag og/eller leksefri ettermiddag kan være aktuelt i Lunner 
kommune.  

  



Rapport om kvalitet og utvikling i grunnskolen i Lunner 2017                                                      Side33 

 

Vedlegg 1: Rapport fra samarbeidsutvalget ved Harestua skole 
Samarbeidsutvalget har drøftet tilstanden ved skolen i 2017. Vi vil gjerne gi følgende 
kommentarer: 
 

Elev- og læringsmiljø:  
Barnetrinnet har jobbet med realfagssatsningen det siste året. Hele skolen har jobbet med VFL i 
samarbeid med Høyskolen i Innlandet. Elevundersøkelsen sier at vurderingskulturen har endret 
seg.  
Elevrådene gir tilbakemelding om at ting har blitt bedre. Elevene på ungdomstrinnet forteller at 
aktiviteter i friminuttene bidrar til at elevene «leker» på tvers av trinn. Barnetrinnet sier at ting 
er bra, men at de kan bli enda bedre til å ta vare på hverandre. 
Elevsamtalene med rådgiver og rektor er svært bra. Elvene opplever å bli tatt på alvor.  
FAU opplever at det er mer mobbing på u-trinnet enn på b-trinnet. Er det uheldig med det store 
aldersspennet fra 6-16? Foreldrene opplever at skolen fort tar tak, fx. §9a-saker. Mobbing og 
nettvett er fast på agendaen på mange foreldremøter.  
FAU har invitert AntiDop Norge til undervisning på ungdomstrinnet  og til temakveld «Psykt 
perfekt». 
 
Kantina, annerledesdager, turer bidrar til samhold. God og riktig inspeksjon er viktig. 
 
10.trinn opplever at det har vært mye bruk av vikar. Mye sykdom blant lærerne. Det har vært 
mange endringer for trinnet de siste tre årene. Dette har vært krevende for skolen og elevene. 
 
Elevene sier at de ønsker seg et læringsmiljø der de blir tatt med i hvordan ting gjøres. De liker 
at det er lov å gjøre feil, og at de skal lære av feilene. Mange lærere er flinke til dette. 
 
FAU sier at dialogen mellom foreldrene og lærerne er viktig for at foreldrene skal engasjere seg. 
Mange foreldre sliter med å følge med faglig på ungdomstrinnet.  
Foreldrene er svært fornøyde med lekseplanene og Visma Flyt, men strever med 365. Vanskelig 
å finne fram. Hvor finne de hva? 

 

Læringsresultater:  
NP på 5.tr: Vi ligger på gjennomsnittet i alle fag. I lesing ligger vi litt over snittet.  Lærerne har 
jobbet seg gjennom alle prøvene i år. 4.trinn skal jobbe seg gjennom alle oppgavene som ligger 
på UDIR i løpet av skoleåret. 
NP på 8.tr:  Vi ligger litt under snittet i alle fag. Vi er mest bekymret for nivået i engelsk. 
Engelsklæreren på 7.trinn har gått gjennom resultatene, og vil jobbe med prøvetestene som 
ligger på Udir.  
NP på 9.trinn ligger på snittet i regning. I norsk foreligger det et avvik i og med at prøvene ikke 
ble rettet inne fristen 
 
Skolen jobber med å revidere hvordan vi skal jobbe med prøveresultatene. Den kommunale 
rutinen bør revideres noe. 

 
 

Skolens uteområde og muligheten for aktiviteter:  
Elevene på ungdomstrinnet opplever at det er trangt, men at de bruker den plassen de har. 
Opplever at lærerne setter i gang ting, men at det dabber av. Ingen følger det opp. Når utstyret 
er på plass leker elevene. Ting blir borte. Skateparken skal repareres når snøen blir borte 
(UngHadeland har gitt kr 25 000 til dette prosjektet). Elevene har lyst å være inne når det er 
kaldt. Aktivitetsparken blir mye brukt.  
 
Aktivitetslederordningen på b-trinnet fungerer veldig bra. Mye aktivitet og musikk. 
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Uteområdet bør se penere ut. Hvem har ansvar er vedlikehold ute?  
Det er ønskelig med julegrantenning for i skolegården i stedet for på samfunnshuset.  
 
FAU savner lys i skolegården om vinteren. De ønsker at det kjøres opp lysløyper rundt 
gressbanen. Byggestokkene er populære. FAU vil gjerne bidra med aktiviteter. Asfalten er 
hullete. FAU har bidratt med kr. 20.000 for at alle elevene skal få reise til Varingskollen.  
Aktivitetsparken er en suksess. 
Gjennomsnittscore for Harestua = 7. 

 
 

Gjennomføringsgrad (gjelder ikke barnetrinnet): 
Sammenfatning av kommentarer. Dersom det er gjort tiltak siden forrige rapportering inne 
området bør dette nevnes.  
Svært bra for Harestua skole og for LK 

 

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

 

De to viktigste tingene samarbeidsutvalget er fornøyd med på vår skole: 
1. FAU opplever at skolen strekker seg for å bli bedre. Det er en styrke. God kultur for 
skoleutvikling. Arbeid med elevmiljøet. Elevsamtalene på u-trinnet. Kantina.  
2. Uteområdet og alle muligheten i nærområdet. Turene.  

 

De to viktigste tingene samarbeidsutvalget vil utfordre vår egen skole på: 
1. Utarbeide en standarder for lekser. Skal vi ha lekser?  
2. Infrastrukturmessig mangler skolen mye. Oppussing. Belysning. Modernisering. 
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Vedlegg 2: Rapport fra samarbeidsutvalget for Grua skole 
Samarbeidsutvalget har drøftet tilstanden ved skolen i 2017. Vi vil gjerne gi følgende 
kommentarer: 
 

Elev- og læringsmiljø:  
Elevmiljøet ved Grua skole er positivt og elevundersøkelsen underbygger dette. Skolens 
systematiske arbeid med PALS gir skolen en felles plattform; felles forventninger/holdninger. 
Aktivitetsledere er en god ordning som er positiv i skolemiljø.  
Elevrådet har språkkampanje og PALS rollespill om forventet atferd. 
Vi er fornøyd med slalåmbakke, skøytebanen om vinteren (organisert dugnad v. FAU), samt 
Tuftepark og ballbingen. Granlybanen er i gangavstand og benyttes vår og høst. Alle arenaer er 
med å skape god aktivitet. 
 
Skolen har gode planer/rutiner for å sikre elevene et godt skolemiljø. Skolen agerer raskt når 
det meldes inn mistrivsel, utrygghet eller annen bekymring; f.eks. elever som går alene. Tiltak 
iverksettes i samarbeid med hjemmet.  
Skolen har fokus på viktigheten av hvordan foreldre snakker med barna og hverandre om 
skolen. Saker som skal diskutertes må tas opp på rett arena. 
 
Det må være aktive voksne i gang/garderobe og i uteområdene (skole og SFO) for å være 
tilgjengelige og «fange opp» det som skjer og gripe inn. Dette er noe en stadig må minne om 
viktigheten av! 
 
Det er gode rutiner og god praksis i hjem- skole samarbeidet, som gir god mulighet for å snakke 
om elevmiljøet på skolen eller for den enkelte elev (eks. foreldremøter, FAU møter, utv.smt.) 
Rektor oppfordrer på alle høstens møter om å ta raskt kontakt. FAU legger føringer for sosiale 
sammenkomster gjennom året. FAU organiserer elevaften for mellomtrinnet gjennom hele året. 
Alle trinn har egen facebook side der det oppfordres til fellesaktiviteter, bl. a. bursdagsfeiringer 
hel klasse/alle gutter/alle jenter 
 
FAU ser en bedring i tilbud, tilsyn, trivsel og aktivitetsnivå på SFO! 
 
FAU mener det er viktig for elevmiljøet på Grua at elevene kan forvente at de ikke splittes, mot 
elevenes vilje, mellom to skoler. 
 
Vi er enige om at trange, utrivelige garderober og toaletter påvirker negativt.  
Noen deler av skolebygningen er slitt. Dette påvirker i den forstand at en blir litt likeglad ved å 
la være å ta vare på det en har rundt seg. Gymsalen er for liten til å dekke behov for gym/trening 
og sosiale sammenkomster. 
 
Lekser og foreldrenes interesse for skolen:  
Det er gode rutiner for hjem – skole samarbeid. Elevene fyller ut et skjema før utv.samtalen høst 
og vår. Samtaler utover dette avtales ved behov. Det er god deltakelse på de fleste 
foreldremøter. Etter revidering av rutine vedr. foreldremøte, kan klassekontaktene avvikle sin 
tid i første del av møte. Det er hensiktsmessig.  
 
Foreldrene må være interesserte og snakke om fag hjemme, samt se over lekser og prøver.  
Skolen har hatt fokus på lekser og lekseplan i lærerkollegiet. Lekser skal være repetert stoff.  
Alle trinn har lik lekseplanmal. Det oppleves positivt. Leksemengden varierer fra trinn til trinn. 
Det varierer også hva eleven klarer å gjøre hjemme alene. Det er viktig med god dialog hjem – 
skole om dette.  
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Skolens uteområde og muligheten for aktiviteter:  
Det er positivt med ballbinge og Tuftepark. NB: Ballbingen må meldes inn til eiendom og 
infrastruktur pga vedlikeholdsbehov. 
 
Skolegården er fin om vinteren med mulighet for skøyter, aking og snøaktiviteter. Elevene 
mener at det er lettere å finne på aktiviteter om sommeren! 
 
Det er bra at 1. trinn er bak. Det skaper trygghet. Skolegården bak er fin med to store sandkasser 
og lekeapparater. 
 
Skolegården foran er en stor asfaltert plass, bra at vi har et klatrestativ og ei stor snurre. Det er 
ønskelig med mer tilrettelegging for lek her; både lekeapparater og benker/bord. 
 
Skogsområdene rundt skolen er fine. Hvordan kan vi legge til rette for at de brukes mer? 
Eks. hinderløype. 
 
Det er en felles oppfatning at gymsalen er for liten, både til gymtimer og sosiale arrangement. 
 
Uteområdet: 
FAU : 7 
Elevråd: 6 
Personalet: 5 
Snitt: 6 
 

 
 

Andre kommentarer: For eksempel angående skolens bygg og lokaler, uteområde, fysisk 
arbeidsmiljø for elever og ansatte ol: 
Gymsalen er for liten! 

 

De to viktigste tingene samarbeidsutvalget er fornøyd med på vår skole: 
1. Gode verktøy og rutiner for sosial kompetanse (PALS + plan for forebygging og håndtering) 
2. Generelt godt og gjensidig skolemiljø og foreldresamarbeid  

 

De to viktigste tingene samarbeidsutvalget vil utfordre vår egen skole på: 
1. Leksemengde på de ulike trinnene bør vurderes jevnlig. Hva kan forventes på de ulike 
trinnene? Viktig med godt samarbeid hjem – skole om enkelteleven.  
2. Opprettholde og holde fokus på gode tilsynsrutiner ute i friminuttene og på SFO. 
 
Det er viktig for SU å presisere at Grua skole ble utfordret på VFL også i siste tilstandsrapport. 
Dette arbeidet er nå i gang og må prioriteres høyt. (Elevundersøkelsen gjennom siste tre årene 
underbygger dette) 
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Vedlegg 3: Rapport fra samarbeidsutvalget for Lunner barneskole 
Samarbeidsutvalget har drøftet tilstanden ved skolen i 2017. Vi vil gjerne gi følgende 
kommentarer: 
 

Elev- og læringsmiljø:   
 
Foreldrene: Bekymret for en negativ utvikling i elevmiljøet som beskrives som tøffere og med 
grovere språkbruk enn før. Foreldrene er bekymret for at det er for liten voksentetthet/tilsyn i 
forhold til utformingen av skoleområdet. Kritiske arenaer og situasjoner er garderober, 
skolebakken og matpausene.   
Tiltak: Elever, foreldre og skole bør utarbeide noen regler for elevenes rettigheter/regler for 
trivsel. Lage noe konkret – f.eks en plakat. 
Skolen må prioritere tilsyn på kritiske arenaer. Enten må det settes inn mere ressurser på tilsyn 
eller så må områder for tilsyn reduseres. 
Skolen må kommunisere åpent om sine fokusområder, planer og tiltak rundt elevmiljøet og 
bemanningsutfordringer 
Elevråd, FAU og skole må sammen utforme forpliktende vedtekter om elevenes rettigheter. 
 Mangel på informasjon til foreldrene ved lærerfravær. Det er behov for å gjøre sårbare perioder 
mere forutsigbare ved god informasjon ut på forhånd. 
Det bør utarbeides rutiner for overgang 4.trinn/5. trinn. Det viser seg å være en stor overgang 
mellom paviljong  tilværelsen (1.-4. trinn) og skolebygget (5.-7. trinn). Det gjelder både det 
faglige og det sosiale. Det bes om at det utarbeides noen overgangsrutiner slik det er for 
overgang bhg/skole og barneskole/ungdomsskole. 
Når det gjelder lekser er det viktig å tydeliggjøre målet med leksene for å øke motivasjonen. Det 
er ønskelig med en kontaktkanal direkte til faglærer slik at dialogen med skolen blir enklere. 
 
Elevrådet: Elevmiljøet er ganske bra. Jenter og gutter finner på aktiviteter sammen, men 
elevmiljøet kan bli bedre. Eks: Tafsing/blæsting – hvor går grensen mellom fleip og alvor? Dette 
Elever ser ikke medelever som blir mobbet, er lei seg eller gråter. Kan bli bedre på dette. 
Læringsmiljø: Viktig å samarbeide med den du sitter med. For mye arbeid i boka. Elevene 
ønsker mere praktisk undervisning og variasjon i undervisningen. 
Viktig at lærerne vurderer en til en, muntlig, underveisvurdering. Større variasjon i 
arbeidsmetoder, mere praktisk rettet undervisning. Elevene kan også  bli flinkere til å rekke opp 
hånda. Dessuten er det viktig med  arbeidsro i timene  og at alle gjør det de skal. 
Elevrådet har ansvar for  «elev til elev» hvert år. Dette er et arrangement der elevene får vist 
fram sitt talent for resten av skolen. Det er stor interesse for å delta, og det gjennomføres 
audition og utvelgelse av deltakere på de enkelte trinn i forkant. I tillegg har elevrådet ansvar for 
aktivitetsledere, samt skolepatruljen som består av 7. trinns elever. Elevrådet har kakesalg før 
jul der deler av inntekten går til innkjøp av aktivitetsfremmende utstyr. 
 
Personalet: Enkeltelever som sliter setter sitt preg på miljøet. Atferdsteamet er viktig og gjør en 
god jobb, men de må ha mere tid for å ta hånd om elever som har store atferdsvansker. De 
bruker tid på veiledning av lærere og assistenter og sosial ferdighetstrening på 3. og 4. trinn, i 
tillegg til oppfølging av enkeltelever. 
Personalet erfarer at opplegg der elever og voksne går på tvers av trinn virker positivt på 
elevmiljøet. Eksempler på slike er: Mattedag på 5.-7. trinn, LUB-OL, månedlige fellessamlinger. 
Når det gjelder betydningen av lekser er det ulike oppfatninger om dette. Skolen er for utydelig 
på målet med leksene. Skolen må bli bedre på å tilpasse leksene og være tydelige på målet med 
leksene for å skape motivasjon . Viktig at leksene i større grad bærer preg av repetisjon og 
reflekterer trening av læringsstrategier. 

 

Læringsresultater:  
Personalet: Strukturplakaten fungerer godt som en mal for timen. Den sier noe om hvordan 
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timen skal gjennomføres for at læring skal skje.  Skolen har en positiv utvikling i resultater på 
Nasjonale prøver. Det er nærliggende å tenke at det er knyttet til skolens satsning på lese- og 
regneveiledere, samt at flere av skolens lærere har tatt videreutdanning i engelsk de senere 
årene. Skolen har også utarbeidet retningslinjer for oppfølging av kartleggingsprøver og 
nasjonale prøver. Det er en positiv holdning til videreutdanning ved skolen, og flere av skolens 
lærere har tatt videreutdanning i engelsk de senere årene. Det er 4 lærere som deltar på den 
regionale engelskutdanningen dette skoleåret. Lærere som har tatt videreutdanning tar i bruk 
nye undervisningsmetoder som de deler med kolleger. 

 

Skolens uteområde og muligheten for aktiviteter: 
Foreldrene: Fantastisk uteområde. Men det må i større grad være lekeapparater, soneinndeling 
for ulike aktiviteter. Foreldrene ønsker å tilrettelegge inkluderende lekesoner og muligheter for 
å aktivisere den enkelte, både på egenhånd eller i samhandling med andre. I dag er 
skoleområdet sårbart for elever som ikke er med i sosial lek.  
En faggruppe har utarbeidet en plan for oppgradering av uteområdet.  
Elevrådet: Fint, ganske mange muligheter, men litt lite lekeapparater. Ønske om tuftepark. 
Personalet: Savner ulike lekeapparater og tilrettelegging for mer rollelek i sentrale områder i 
skolegården. Godt samarbeid med nabogården i forhold til skolehagen er en styrke. Blir mye 
brukt i forb. med «Ut og lær» undervisningen. Stort område og for lite ressurser til å ha oversikt 
er utfordrende. Sårbarhet i forhold til elever som ikke er med i sosial lek. 
Muligheter: 10, tilrettelegging: 3. 

 

Andre kommentarer: 
Utfordring med stort og uoversiktlig uteområde og etter hvert mindre voksenressurser til å ha 
oversikt og trygge elevene. Utfordringer med sikkerhet; mørkt og glatt vinterstid.  
Utfordringer med bilkjøring på skoleområdet i skoletiden. 
Mindre vaktmesterressurs gir utfordringer på vedlikehold og forefallende arbeid. 
Flott å komme inn i nyrenovert hovedbygning igjen og ha et samlingsområde for de ansatte. 
Skolen skal jobbe med vurdering for læring neste skoleår, og ønsker bla. å jobbe med lekser, 
underveisvurdering og ulike alternativer til uketest. 

 

De to viktigste tingene samarbeidsutvalget er fornøyd med på vår skole: 
1. Spisskompetanse og ressursbruk på atferdsteam, leseveiledere og regneveileder, ressursteam. 
2. En god og innholdsrik aktivitetsplan hvor vi kan jobbe med VI-skolen gjennom fagfordypning 
og kreativitet på tvers av alderstrinn. 
 

 

De to viktigste tingene samarbeidsutvalget vil utfordre vår egen skole på: 
1. Bedre informasjon, tilgjengelighet og kommunikasjonsmulighet til foresatte på nett, 
foreldremøter, Visma 
2. Fortsatt utfordringer med uro og utrygghet på, til og fra bussen. Fokus på § 9A også på buss. 
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Vedlegg 4: Rapport fra samarbeidsutvalget for Lunner ungdomsskole 
Samarbeidsutvalget har drøftet tilstanden ved skolen i 2017. Vi vil gjerne gi følgende 
kommentarer: 
 

Elev- og læringsmiljø:  
Alle parter melder om et godt elev- og læringsmiljø ved skolen. Elever og lærere trives sammen, vil hverandre vel, tar 
hverandre på alvor og viser respekt Det positive miljøet mellom elever og lærer gjør at elevene føler seg sett og 
verdsatt både sosialt og i læringssituasjonen. Det er nærhet mellom elever og lærere og kort vei til voksne.  
Hendelse gripes fort tak i, tas på alvor og løses opp. Vi har gode planer for håndtering av ulike hendelser. Lærerne er 
tydelige ledere. Vi har engasjerte, stabile lærerkrefter og en god miks av kvinnelige og mannlige lærere og tror det 
påvirker miljøet på skolen. Det er fokus på den enkelte og på fysisk aktivitet og trivsel 
Elevene kjenner at de hører til et trinn mer enn en klasse, med et lite unntak for 10. trinn hvor klassetilhørighet er 
mer dominerende. Elevrådet melder om at en kan prate på tvers av trinn, at 8.trinn ikke er redde for å begynne på 
Lus. Mange av elevene er venner på fritiden noe som virker positivt inn i skolemiljøet.  
 
Skolen har ressursteam og godt samarbeid både med helsesøster og PPT. FAU nevner spesielt helsesøster/skolelege 
og prosjektet for 9. trinn der ulike aktuelle temaer tas opp. Helsesøstertjenesten kan med fordel økes. Flere elever 
sliter psykisk uten at dette er skolerelatert. Vi bekymrer oss for denne utviklingen 
Rektor informerer på hvert FAU-møte. Skolen er en IKO-skole slik at elever som kan være i en dårlig utvikling kan 
fanges opp. 
Foreldrene er godt fornøyd med utviklingssamtalen og Vismameldingene. Den nye læringsplattformen har skapt noe 
hodebry. Både opplæring og kjennskap til bruk har tatt tid og elever og foreldre kunne trolig fått bedre oppfølging om 
lærerne fått mer kunnskap om plattformen og hatt mer tid til opplæring i forkant.  Alle har imidlertid tatt dette imot 
på en positiv måte. INTERNETTET i deler av kommunen og dataparken på de ulike skolene, er en utfordring. 
 
Elevundersøkelsen viser at foreldrene viser interesse for elevens skolehverdag.  Det gjør foreldrene ved å spørre og 
vise interesse. Elevene rapporterer at de spørres om karakterer, men også om hva som er lært Deres råd til foresatte 
er å oppmuntre uansett karakter. De må spørre og samtale, være involvert, ikke dømme og ikke vise skuffelse. 
Elevene rapporterer at de er godt fornøyd med leksene som de stort sett greier på egenhånd. Lekser må ikke være for 
leksenes egen skyld. Det bør legges vekt på variasjon med drøfting og samtale-ikke oppramsing av fakta.  
I timene må en få varierte oppgaver som engasjerer, og varierende arbeidsformer for motivasjon. Enkeltelever bør få 
flere oppgaver så de ikke sitter uvirksomme Lærerne må være engasjerte og ta tak i ting før de kommer ut av kontroll. 
Elevene må kunne forstå og selv begrunne hvorfor de lærer de enkelte emnene og hva de kan benyttes til. Vikarer må 
få gode opplegg og gode oppgaver. De bør utrustes med ideer om hva som kan skje dersom man går tom for opplegg i 
slutten av timen. 
FAU mener at det er individuelt hva en mener er passe og riktig lekse og at dette spørsmålet vanskelig kan besvares 
generelt. De ser fortsatt et forbedringspotensial i forhold til ukeplaner/lekseplan som de mener kommer for sent i 
forhold til at mange elever trenger å planlegge arbeidet sitt. 
 
I elevundersøkelsen viser resultatet på arbeidsro i timene at den går opp og ned stort sett som i landet for øvrig. 
Elevene sier at arbeidsroen varierer fra lærer til lærer, fag til fag, arbeidsmåte til arbeidsmåte og avhenger av dagen 
for undersøkelsen. Engasjement i klassen kan oppfattes som dårlig arbeidsro av noen. I noen timer skaper 
arbeidsformene mer lyd uten at dette er dårlig arbeidsro. Behovet for arbeidsro varier fra elev til elev. Det kan være 
helt stille eller noen løper eller går i gangen eller banker på en dør. Det kan og være forstyrrende. 
Elevrådet er entydige på at de ønsker karakterer, men slik at de ikke skygger for utvikling. Karakterene er ikke målet. 
De ønsker karakterer og tilbakemeldinger som fører til utvikling. 
 
FAU arrangerer nyttårsball sammen med elevrådet og avslutningsfest som en del av arbeidet med elev -og 
læringsmiljøet. De bidrar også med penger når elevrådet/skolen ytrer ønsker om noe. 
Elevene engasjerer seg i Alternativt dagsverk (i stedet for Operasjon dagsverk) hvor pengene går til skolens tre 
PlanbarN og til lokale tiltak.  Elevrådet har blitt mer aktivt, og det er god samhandling mellom elever og lærere for å 
sette i gang ulike tiltak. Elevene opplever å bli hørt. Det å bidra til å hjelpe andre grupper skapE samhørighet og sosial 
kompetanse. Skolen har kantine tre dager i uka v/valgfaget ”Produksjon av varer og tjenester». 
 

 
Læringsresultater:  
Skolen har vært en del av UIU noe som har gjort at det har vært et variert og økt fokus på vurdering og 
vurderingsformer. Det øves ikke i forkant til NP. Variasjon i resultatene er naturlig. Vi ser etter hva som kan utvikles 
og arbeides videre med etter barneskolen og ser en god utvikling til 9. trinn. LUS inviterer hvert år LUB til 
fagsamarbeid i norsk, matematikk og engelsk etter at resultatene av nasjonale prøver er klare. 
Av betydning for god læring nevnes: Struktur på dagen, gode rammer rundt timene, legge tilrette for godt forberedte 
elever, øve på å lese på skjerm, motiverende voksne.  Varierende oppgaver, prøveformer og vurderingsformer.  
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Skolens uteområde og muligheten for aktiviteter:  
Skolen har ulike aktivitetsdager gjennom året etter plan for sosiale aktiviteter. I tillegg kommer ulike aktiviteter 
organisert på trinnene 
Skolen tilrettelegger for fysisk aktivitet både i uteområdene og inne i hallen på vinterstid. 4 dager i uken er hallen 
åpen siste del av storfri under tilsyn av lærer for dem som ønsker det. Enkeltlærere bruker fritid for å tilrettelegge for 
ski og skøyter. Skolen har løypenett like ved. Alle skolens uteområder brukes. Volleyball fotball og basket mest. Det 
settes opp nett for ulike ballaktiviteter, samt balanseliner og utesjakk vår, sommer og høst. Vi har Tuftepark og 
joggesti, samt ulike baner for ballspill.  Vi har bordtennisbord ute og inne. Det siste er nærmest i kontinuerlig bruk.  Vi 
har også sjakk i friminuttene inne.  Vi vurderer flere brettspill. Elever som venter på buss til barneskolen bruker 
bordtennisbordene i vestibylen mye. En fin vei inn til ungdomsskolen. 
Vi ønsker å utvide uteområdet mot vest, hugge trær og lage stier og bakker. 
Elevene ønsker flere organiserte aktiviteter som kan engasjere dem i friminutter som å gjenoppta Mesternes mester 
Turneringer som bordtennisturneringen ønskes det flere av. Vi tror det vil stimulere både læringslyst og trivsel. 
Uteområdet: 
FAU :9- Vi er veldig fornøyd med det som finnes 
Elevråd: 8 – Det kan alltid bli bedre, men er veldig bra 
Personalet/ledelsen: :9- Veldig bra, men vi ser alltid etter utviklingsmuligheter 
Totalt 8,66 

 
Gjennomføringsgrad:  
Skolen undrer seg over årets tall for gjennomføring av første år i videregående skole. Vi har hatt kontakt med 
videregående skole som sier at listene ikke gir et entydig bilde. Alle elever har en type skole/sysselsetting. Listene 
inneholder to elever fra det aktuelle kullet. Rådmannen har i en samling på fylket fått vite at det ikke er bekymring for 
Lunnerelevene. LUS har likevel bedt om et møte HVS med tanke på samarbeid.  
Aktuelle punkter som kan påvirke gjennomføringsgrad positivt: 
IKO er nytt i år i den formen det har. 
Bedre struktur på faget utdanningsvalg, Valgfaget ”Arbeidslivsfag” motiverer. God oppfølging i søkerprosessen Lærer 
og elever tar inn det de hører om matematikk og kroppsøving på vdg. skole. Elevene er  godt  skodd faglig. Tett 
oppfølging /begrensning av dem som ikke klarer stor grad av frihet Motiverende voksne som kjenner eleven –
Kontaktlærer har eleven mye.  Gode relasjoner i skolehverdagen, Arbeide for at eleven fullfører det som begynnes på 
Lav terskel i hjem – skolesamarbeidet. Ser ungdomsskolen som en et steg på veien - en forberedelse til videre 
skolegang 

 

 
Andre kommentarer:  
Skolebygningen og uteområdene fungerer fint. Litt små klasserom. Vi merker at hallen brukes av mange og mye. 
Utstyr og møbler i vestibylen slites ekstra av dette. 
Temperaturen i bygningen varierer for mye. Vi har for lite vaktmestertjeneste noe det er rapportert om hvert år uten 
at det skjer en positiv utvikling. Vi trenger en som går låse- og inspeksjonsrunde etter skoletid. 
Vi er bekymret over at det ikke kommer på plass et calling – eller varslingsanlegg. Skolen ligger utsatt til slik vi ser 
det. 
Økonomi.: Vi er bekymret over de lave budsjettrammene, og hva de store utfordringene med tilrettelegging gjør med 
skolens muligheter for øvrig. 

 
De to viktigste tingene samarbeidsutvalget er fornøyd med på vår skole: 
1. Fokus på aktiviteter og trivsel 
2. Faglige resultater på landsgjennomsnitt eller bedre 

 
 

De to viktigste tingene samarbeidsutvalget vil utfordre vår egen skole på: 
1. Ukeplan/Arbeidsplan. De må komme tidligere slik at elevene får planlagt uka 
2.  Synliggjøre utfordringene som lave budsjetter medfører. 

  



Rapport om kvalitet og utvikling i grunnskolen i Lunner 2017                                                      Side41 

 

Vedlegg 5: Plan for utearealet ved Lunner barneskole 

 

 


