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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Tranøy kommune har KomRev NORD gjennomført 

forvaltningsrevisjon av kommunens grunnskole. Kontrollutvalgets plikt til å påse at 

forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. 

(revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger 

av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Tranøy kommune, jf, kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften § 6. Vi kjenner ikke til 

forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 
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Sammendrag 

 

Våre analyser av KOSTRA-tall viser at Tranøy kommune prioriterte grunnskolen noe lavere i 

perioden 2010 til 2012, enn gjennomsnittlig i kommunegruppe 5.  Andel elever som mottok 

spesialundervisning gikk i samme periode betydelig ned og var i 2012 på 4,4 %. Videre 

kjennetegnes grunnskolen i Tranøy kommune av lav produktivitet sammenliknet med 

kommunegruppe 5, blant annet på grunn av høyere utgifter til skolelokaler pr. elev.  

 

Våre analyser og drøftinger av Tranøy kommunes grunnskole, viser at kommunen i hovedsak kan 

dokumentere at den sørger for at opplæringstilbudet er i henhold til regelverket. På grunn av 

mangelfull dokumentasjon fra kommunen på faktisk gitte undervisningstimer pr fag, har 

revisjonen ikke tilstrekkelig grunnlag for å konkludere på spørsmålet om Tranøy kommune i 

skoleåret 2012/2013 samlet sett oppfylte Læreplanverkets krav om antall undervisningstimer for 

elevene på de ulike årstrinnene. Kommunen oppfyller i hovedsak kravene til personalets 

kompetanse, system for kompetanseutvikling, lovlighetsvurderinger, tilstandsrapportering og 

resultatoppfølging i grunnskolen. Det fremkommer videre at kommunen i noe grad benytter 

ufaglærte vikarer. Tranøy kommune har etablert foreldresamarbeid som er i tråd med regelverket. 

 

I revisjonens spørreundersøkelse blant undervisningspersonalet svarer litt i underkant av 60 % av 

respondentene at elevenes utbytte av spesialundervisningen i “stor”/”svært stor” grad blir kartlagt, 

mens drøyt 14 % av respondentene svarer “vet ikke”. Om lag en tredel av respondentene synes 

“det som oftest er uproblematisk” å omsette sakkyndig vurdering til konkret 

undervisningsopplegg, og vel 40 % opplever det som “middels vanskelig/det varierer”. En andel 

på knapt 6 % opplever at dette “ofte er vanskelig”. 

 

Revidering av spesialpedagogisk håndbok som blant annet inneholder retningslinjer for 

tiltaksarbeidet i barnehage og skole, har vært en medvirkende årsak til nedgangen i andel elever 

som får spesialundervisning i grunnskolen i Tranøy kommune. PPT for Midt Troms opplyser at 

skolene skiller i større grad mellom hva som er tilpasset opplæring og spesialundervisning og er 

blitt flinkere til å prøve ut tiltak innafor tilpasset opplæring.  

 

Resultatene fra vår spørreundersøkelse blant undervisningspersonalet i Tranøy kommunes 

grunnskole om tilpasset opplæring viser at: 

 

 Litt over halvparten av respondentene opplever det som “middels vanskelig” å skulle 

tilpasse undervisningen til den enkelte elevs forutsetninger og behov, og om lag 40 % 

opplever at dette “stort sett går greit”. 

 Over halvparten av respondentene synes de i “middels grad” greier å ta hensyn til både 

enkeltelevens og gruppens evner og forutsetninger når de underviser. De øvrige synes at de 

i “stor” eller “svært stor” grad greier det. 

 Respondentene opplever at de i “svært stor”, “stor” eller “middels” grad klarer å gi elevene 

realistiske utfordringer som de kan mestre sammen med andre elever, enkeltvis på skolen 

og enkeltvis hjemme. 

 Respondentene opplever “i stor grad” at “deres” skole har ressurser i form av kompetanse, 

som muliggjør undervisning som er tilpasset enkelteleven. Respondentene opplever “i 

middels grad” at sin skole har ressurser i form av undervisningsmateriell, bemanning og 

skolelokaler og uteområder. 

 Flertallet av respondentene opplever i “stor” eller “svært stor” grad at elevenes utbytte av 

undervisningen blir kartlagt. 



 Halvparten av respondentene opplever i “middels grad” at undervisningstilbudets kvalitet 

blir drøftet ved “sin” skole. Nesten 30 % opplever det samme i “liten” eller “svært liten” 

grad.  

 Knapt 12 % av respondentene opplever i “stor” eller “svært stor” grad at ledelsen ved “sin” 

skole tar initiativ til diskusjon av kvaliteten i undervisningstilbudet. 

 Majoriteten av respondentene er “nokså” eller “svært” enig i påstanden “Totalt sett føler 

jeg meg trygg på at jobben jeg gjør tilfredsstiller kravene som stilles til den.” 
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1 INNLEDNING 

 
Kommunestyret i Tranøy kommune vedtok i sak 116/12, “Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 

2012-2016”. Det første prosjektet på planen ble “Kvalitet og ressursbruk i grunnskolene – med 

spesielt fokus på tilpasset opplæring og spesialundervisning.”  

 

Kontrollutvalget vedtok i sak 05/13 å bestille det nevnte prosjektet. I sak 13/13 den 31.5.2013 

vedtok kontrollutvalget revisjonens forslag til overordnet prosjektskisse.  I drøftingen av 

revisjonens prosjektskisse kom det frem at kontrollutvalget også ønsket kartlegging av hvordan 

tilpasset opplæring og spesialundervisning utøves. Dette framgikk ikke av bestillingen, men det 

ble avtalt at revisjonen skulle innarbeide innspillene i det videre arbeidet med prosjektet. 
 

 

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger 

 

Med utgangspunkt i kontrollutvalgets bestilling og drøfting av revisjonens prosjektskisse i 

kontrollutvalgets møte den 30.5.2013, er undersøkelsens problemstillinger følgende: 

 

1. Hvordan er ressursbruken innenfor grunnskolen i Tranøy kommune sammenliknet med 

andre kommuner, og hva er mulige forklaringer på eventuelle forskjeller? 

2. Oppfyller kommunen Læreplanverkets krav om antall undervisningstimer på de ulike 

hovedtrinnene? 

3. Oppfyller kommunen sentrale krav til personalets kompetanse og kompetanseutvikling i 

grunnskolen?    

a) I hvor stor grad benyttes ufaglærte vikarer?  

4. Har kommunen et forsvarlig system for vurderinger av grunnskoletilbudet?  

5. Har kommunen etablert foreldresamarbeid i tråd med regelverket?  

6. Hvordan ivaretas spesialundervisningen ved grunnskolene i Tranøy kommune? 

7. Hvordan ivaretas tilpasset opplæring ved grunnskolene i Tranøy kommune?  

 

2.2 Revisjonskriterier  

 

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte 

området skal vurderes i forhold til.  

 

Problemstilling 1, 6 og 7 er deskriptivt formulerte, som betyr at de besvares som rene beskrivelser 

av kartlagte fakta. For slike problemstillinger som ikke er normative, er det ikke relevant å utlede 

revisjonskriterier. Det følger av gjeldende standard at revisjonen ikke kan gjøre vurderinger uten 

revisjonskriterier. Vi gjør derfor ingen vurderinger eller konklusjoner på grunnlag av funnene i 

tilknytning til problemstilling 1, 6 og 7. Vi vil imidlertid analysere og drøfte talldata samt lage 

oppsummeringer av disse. 

 

 

For problemstillingene 2, 3, 4 og 5 har vi utledet revisjonskriterier fra følgende kilder: 
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 Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 

(opplæringslova) 

 Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven). 

 Forskrift 23. juni 2006 nr.724 til opplæringslova 

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

 Ot.prp. nr. 57 (2004-2005) om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova 

 Rundskriv Udir-01-2012, Kunnskapsløftet – fag- og timefordeling og tilbudsstruktur  
  

2.2.1 Utdyping av revisjonskriteriene 

 

Krav om antall undervisningstimer i året for elevene 

 

Av forskrift til opplæringslova § 1-1 fremgår det at opplæringen i grunnskolen skal være i 

samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet. I Rundskrivet Udir-01-2012 Kunnskapsløftet – 

fag og timefordeling og tilbudsstruktur, vedlegg 1, som inngår i nevnte læreplanverk, vises det til 

et “….fastsatt samlet minstetimetall for hovedtrinn i grunnskolen, med unntak av valgfag på 

ungdomstrinnet der timetallet er fastsatt per årstrinn. Minstetimetallet har elever rett til å få, og 

skoleeier har plikt til å gi dette timetallet” (Utdanningsdirektoratet, 2012:4). Dette 

minstetimetallet gjelder f.o.m. skoleåret 2012/2013, og fremkommer, slik det er fordelt på de ulike 

undervisningsfagene, i tabell 1. For alle fag unntatt norsk/samisk, matematikk og engelsk, er 

timetallet fastsatt for barnetrinnet (1.-7. årstrinn) og ungdomstrinnet (8.-10. årstrinn). For 

norsk/samisk, matematikk og engelsk er minstetimetallet på barnetrinnet ytterligere spesifisert; 

henholdsvis for 1. til 4. årstrinn og 5. til 7. årstrinn.  
 

Tabell 1. Ordinær fag- og timefordeling i grunnskolen 

Fag 1.-7. årstrinn 8.-10. årstrinn Sum grunnskole 

1.-4. 5.-7. Sum 

RLE                            427 153 584 

Norsk 931 441 1372 398 1770 

Matematikk 560 328 888 313 1201 

Naturfag   328 249 584 

Engelsk 138 228 366 222 593 

Fremmedspråk/ 
språklig fordypning 

0 222 227 

Samfunnsfag 385 249 641 

Kunst og håndverk 477 146 627 

Musikk 285 83 370 

Mat og helse 114 83 199 

Kroppsøving 478 223 706 

Valgfag  0 171  

Utdanningsvalg 0 110 113 

Fleksibel time 38 0 38 

Fysisk aktivitet 0 76 76 0 76 

Sum 5234 2622 7856 
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Krav til kompetanse og kompetanseutvikling blant grunnskolens personale 
 

Av forskrift til opplæringslova § 14-1 følger det at alle som skal tilsettes i undervisningsstilling, 

må ha pedagogisk bakgrunn i samsvar med kravene i rammeplanene for lærerutdanningene med 

forskrifter, jamfør universitets- og høyskoleloven § 3-2 andre ledd, eller ha tilsvarende pedagogisk 

kompetanse. 
  

I Forskrift til opplæringslova § 14-2 angis konkrete krav til ansettelse i grunnskolen, henholdsvis 

for 1. til 4. årstrinn, 5. til 7. årstrinn og 8. til 10. årstrinn. Vedlegg 1 viser oversikt over 

kompetansekravene til ansettelse i undervisningsstilling på de nevnte hovedtrinnene.  

 

Skoleeiers ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i virksomheten, fastslås i 

opplæringslova § 10-8. Her fremgår det at skoleeier er pålagt å ha et system som gir 

undervisningspersonale, skoleledere og personale med særoppgaver i skoleverket, anledning til 

nødvendig kompetanseutvikling. Kompetanseutviklingen skal være rettet mot å fornye og utvide 

den faglige og pedagogiske kunnskapen, og å holde seg orientert om og være på høyde med 

utviklinga i skolen og samfunnet. I Ot.prp. nr. 57, pkt. 8.4. fastslås det at etter- og videreutdanning 

av ansatt personale må betraktes som den vesentligste delen av denne kompetanseutviklingen.       

 

 

Krav om system for vurderinger av grunnskoletilbudet 
 

Av opplæringslova § 13-10 fremgår det at kommunen/fylkeskommunen, eller skoleeier for private 

skoler, har ansvar for at kravene i opplæringslova og dens forskrifter blir oppfylt. Dette ansvaret 

innebærer en plikt til å stille til disposisjon de nødvendige ressursene for oppfyllelse av disse 

kravene. Kommunen/fylkeskommunen, og skoleeier for private skoler, skal ha et forsvarlig system 

for vurdering av om kravene i opplæringslova og dens forskrifter blir oppfylt. Av samme paragraf 

fremgår det at kommunen/fylkeskommunen, og skoleeier for private skoler, skal ha et forsvarlig 

system for å følge opp resultatene fra slike vurderinger, og fra nasjonale kvalitetsvurderinger som 

departementet gjennomfører med hjemmel i opplæringslova § 14-1 fjerde ledd. Som en del av 

dette oppfølgingsansvaret skal det utarbeides en årlig rapport om tilstanden i 

grunnskoleopplæringen og den videregående opplæringen, tilknyttet læringsresultat, frafall og 

læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier, i dette tilfellet kommunen.  I Ot.prp. 

nr. 55 2003-2004 fremkommer det at skoleeier for øvrig står fritt til å forme sitt eget 

oppfølgingssystem, forutsatt at systemet er egnet til å avdekke og i tilstrekkelig grad rette opp i 

forhold som er i strid med lov og forskrift.  

 

 

Krav til samarbeid med hjemmet 

 

Formålet med opplæringa fremgår av opplæringslova § 1-1, og i første ledd heter det at 

“opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot 

verda….” Videre i opplæringslova § 13-3d fremkommer det at kommunen/fylkeskommunen har 

plikt til å sørge for foreldresamarbeid. Organiseringa av dette foreldresamarbeidet skal ta hensyn 

til lokale forhold. I forskrift til opplæringslova § 20-1 er det nærmere redegjort for formålet med 

foreldresamarbeidet. Her fremgår det at foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til 

eleven sin faglige og sosiale utvikling. Foreldresamarbeid trekkes frem som en viktig ressurs for 

skolen for å styrke utviklinga av gode læringsmiljø og skape læringsresultat.  
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Hvordan foreldresamarbeidet skal være, fremgår av § 20-3 i forskrift til opplæringslova. Gjennom 

opplæringsåret skal skolen holde kontakt med foreldrene. I starten av hvert opplæringsår skal 

skolen holde et foreldremøte der foreldrene informeres om skolen, innholdet i opplæringa, 

medvirkninga til foreldrene, rutiner og øvrig som er relevant for foreldrene. Minst to ganger i året 

skal foreldrene ha en planlagt og strukturert samtale med kontaktlæreren om hvordan eleven 

arbeider daglig, og eleven sin kompetanse i fagene. I tillegg skal kontaktlæreren samtale med 

foreldrene om utviklinga til eleven i lys av opplæringslova § 1-1, generell del og prinsipp for 

opplæringa i læreplanverket. Samtalen skal klargjøre hvordan eleven, skolen og foreldrene skal 

samarbeide for å legge til rette for læringa og utviklinga til eleven. Eleven kan vere med i 

samtalen med foreldrene. Når eleven har fylt 12 år, har han eller hun rett til å være med i samtalen.  

 

Revisjonskriteriene vi har utledet, oppgis i tekstboks innledningsvis i kapitlene de brukes i.  
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

I denne undersøkelsen har vi gjennomført dokumentanalyse, analyse av KOSTRA- og GSI-tall og 

spørreundersøkelse. I forbindelse med oppstartsmøte intervjuet vi rektorer og ass.rådmann. 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon
1
.  

 

Våre sammenlikninger av KOSTRA-tall for Tranøy, kommunegruppe 5 og landet utenom Oslo er 

avgrenset til perioden fra og med 2010 til og med 2012. Undersøkelsen gjelder kun kommunens 

grunnskole, noe som betyr at barnehage og skole-fritids-ordning er holdt utenfor undersøkelsen.  

 

3.1 Beskrivelse av ressursbruk  

 

I våre beskrivelser av Tranøy kommunes ressursbruk på grunnskole brukes kommunens 

registreringer i KOSTRA og Grunnskolens Informasjonssystem (GSI).  

 

3.1.1 KOSTRA  

 

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem, administrert av 

Statistisk Sentralbyrå (SSB). Systemet tilbyr styringsinformasjon om kommunal virksomhet. I 

KOSTRA har SSB sammenstilt innrapportert informasjon om kommunale tjenester og bruk av 

ressurser på ulike tjenesteområder, for å gi relevant informasjon til lokale og nasjonale 

beslutningstakere og øvrige interessenter. Elektronisk innrapportering fra kommunene til Statistisk 

sentralbyrå danner grunnlaget for KOSTRA.  

 

I fremstillingene i kapittel 5 sammenlikner vi Tranøy kommune med to sammenlikningsenheter, 

på utvalgte indikatorer for grunnskolen. SSB har gruppert kommunene på grunnlag av 

folkemengde, bundne kostnader per innbygger og frie disponible inntekter per innbygger. Tranøy 

kommune tilhører kommunegruppe 5 (heretter omtalt også med forkortelsen KG5). KG5 består av 

små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter. Vi 

sammenlikner Tranøy kommune i hovedsak med gjennomsnittet for KG5 men også med 

landsgjennomsnittet utenom Oslo. I noen diagrammer sammenlikner vi kun med KG5. Drøftingen 

og fremstillingen av KOSTRA-tallene dreier seg om dekningsgrader, prioritering og produktivitet 

i grunnskolen. 

 

Prioriteringsindikatorene 

Prioriteringsindikatorene i KOSTRA skal si noe om hvor mye av egne penger kommunen ”velger” 

å bruke på de enkelte tjenesteområdene. En tjeneste kan sies å være høyt prioritert når en 

kommune bruker en relativt stor andel av sine ressurser på den. Flere forhold kan bidra til å 

forklare eventuelle forskjeller mellom én kommune og andre kommuner:  

  

• Kommunen kan ha et relativt høyt utgiftsbehov knyttet til tjenesten, eksempelvis av 

demografiske eller sosiale årsaker. Dette blir det delvis korrigert for ved å se på utgifter per 

person i målgruppen. Men hvis målgruppen er heterogen (ulike brukere har forskjellige 

behov), blir ikke dette fullt ut fanget opp i KOSTRA.    

                                                 
1
 RSK 001Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorsforbunds styre 1. februar 2011 
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• Kommunen kan ha prioritert en tjeneste høyt på bekostning av andre tjenester. For å få 

informasjon om dette, kan det være interessant å se på hvor stor andel av utgiftene som går 

til ulike tjenester, eventuelt korrigert for utgiftsbehov.  

• Kommunen kan ha relativt høye inntekter som muliggjør høy ressursbruk  

 

Ulikheter som nevnt i første kulepunkt gjør at forskjeller i utgifter per person i målgruppen ikke 

bare kan tolkes som et resultat av bevisste prioriteringer på lokalt nivå.    

 

Dekningsgradsindikatorene i KOSTRA sier hvor stor andel av en tjenestes målgruppe som mottar 

denne tjenesten (Statistisk Sentralbyrå, 2013). 

 

Produktivitetsindikatorene   

Produktivitetsindikatorene skal si noe om hva det koster å produsere én enhet av tjenesten. 

Produktiviteten kan sies å være høy dersom ressursbruken er lav i forhold til produksjonen. Når 

produksjonen blir vurdert opp imot antall mottakere, blir det imidlertid ikke tatt hensyn til 

variasjoner i kvaliteten på tjenestene som brukerne mottar. Det blir heller ikke tatt hensyn til 

variasjoner i brukernes behov eller for eksempel pleietyngde. Det kan derfor være flere mulige 

forklaringer på hvorfor en kommune har høye utgifter per mottaker:   

 

• Produktiviteten er lav, dvs. at man får lite produksjon igjen i forhold til pengebruken   

• Kvaliteten er høy, dvs. at brukerne mottar relativt gode tjenester   

• Enhetskostnadene er høye, dvs. at det er relativt dyrt å produsere tjenester i den kommunen 

vi ser på, for eksempel pga. smådriftsulemper, en brukermasse med høy pleietyngde, lange 

reiseavstander eller et høyt lønnsnivå grunnet mangel på arbeidskraft.  

 

Kommunen skal rapportere til KOSTRA i henhold til en funksjonskontoplan. Eksempelvis skal 

utgifter som hører til grunnskoleopplæring, eller mer spesifikt skolelokaler, rapporteres på én 

bestemt funksjon slik at rapporteringen blir lik i alle kommuner. Følgende KOSTRA-funksjoner 

(Statistisk Sentralbyrå 2013) inngår i KOSTRA-indikatorene vi presenterer i kapittel 5:  

 

202 Grunnskole 

Undervisning i grunnskolen (all undervisning, inkl. delingstimer, spesialundervisning, vikarer 

m.m. og konverteringsressurser, jfr. GSI årstimer).  

 

214 Spesialskoler 

Samtlige utgifter knyttet til spesialundervisning etter enkeltvedtak i institusjoner utenfor den 

vanlige grunnskolen, evt. utgifter til elever i statlige kompetansesentre og til drift av 

institusjonsskoler som ikke (bare) driver spesialundervisning. Spesialskolebygg og 

internatbygninger tilknyttet spesialskoler.  

 

222 Skolelokaler 

Utgifter til drift og vedlikehold av skolelokaler, inkl. SFO-lokaler (med tilhørende anlegg og 

utendørsanlegg/skolegård). 

 

223 Skoleskyss 

Utgifter til skoleskyss (inkl. skyss som er en del av tilrettelegging av tilbudet for 

funksjonshemmede barn).   
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3.1.2 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) 

 

GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) er et åpent system for registrering av opplysninger om 

grunnskolen i Norge. Talldataene i GSI inkluderer elevtall, årstimeantall, og tall vedrørende 

ressursbruk, spesialundervisning, språklige minoriteter, målform, fremmedspråk, fysisk aktivitet, 

leksehjelp, skole-fritids-ordning og pedagogisk-psykologisk tjeneste. GSI forvaltes av 

Utdanningsdirektoratet.  

 

3.2 QuestBack2-undersøkelse 

 

Revisjonen gjennomførte en QuestBack-undersøkelse blant undervisningspersonalet i Tranøy 

kommunes to grunnskoler. Tema for undersøkelsen var tilpasset opplæring og 

spesialundervisning. Alle lærere og assistenter som er involvert i undervisning ved de to skolene, 

fikk 7.1.2014 tilsendt en epost med link til spørreundersøkelsen og med svarfrist 22.1.2014. 

Undersøkelsen ble avsluttet 21.2.2014 etter at fem påminnelser
3
 var sendt ut i perioden 16.1 – 

17.2. Av 29 ansatte (videre i rapporten omtalt som respondenter) svarte 17 på undersøkelsen, noe 

som gir en svarprosent på 58. Vi ville gjerne hatt høyere svarprosent, men lyktes ikke med det. 

Allikevel mener vi at resultatene kan brukes som indikasjon på hvordan temaet tilpasset opplæring 

oppleves blant lærerne ved grunnskolene i Tranøy kommune. Begge skolene er representert med 

over 50 % av lærerne. 

 

3.3 Gyldighet og pålitelighet  

 

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp i mot revisjonskriteriene og 

problemstillingene. Revisjonen mener at det datamaterialet som er presentert som «revisors funn» 

i rapporten, oppfyller dette gyldighetskravet. Vi regner tallmaterialet fra KOSTRA og GSI som å 

utgjøre et tilstrekkelig og relevant datamateriale sett i lys av formålet med problemstilling 1 om en 

analyse av ressursbruken i Tranøy kommunes grunnskole sett i forhold til sammenliknbare 

kommuner. Vi har ellers innhentet datamateriale fra ansatte i kommunen med kjennskap til og 

ansvar for de temaer undersøkelsen gjelder. 

 

Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. Revisjonen har vurdert 

eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet. Vi har brukt flere ulike datakilder og 

informanter, noe vi anser for å bidra til sikring av dataenes pålitelighet og har sammenliknet de 

ulike typene data med hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som 

fremkommer i dem. I tillegg har vi framlagt datamaterialet for kommunen og korrigert eventuelle 

faktafeil. På bakgrunn av forannevnte vurderinger, sammenlikninger og verifiseringer, forutsetter 

revisjonen at det ikke er vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i rapporten. 

 

Når det gjelder datamaterialets nøyaktighet, bruker vi KOSTRA-tall med forbehold om at tallene 

kan inneholde feil. Det kan være forskjeller mellom kommunene i kvaliteten på rapportering til 

KOSTRA. Generelt har kvaliteten på innrapporteringen i KOSTRA blitt bedre de senere årene. 

                                                 
2
 QuestBack er en leverandør av elektroniske spørreundersøkelser via internett. 

3
 Fem påminnelser på epost til de som ikke hadde svart, i tillegg ble rektorene orientert fortløpende om status, og de 

oppfordret lærerne til å svare.  
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Det er derfor generelt mindre feil i de nye tallene enn i de eldre. Det vil også kunne være 

diskusjon rundt og variasjon i hva som registreres på de ulike funksjonene, eksempelvis hvor mye 

av tjenesteproduksjonen en regner som «administrasjon».  Vi oppfordrer leseren til å ha disse 

forbeholdene med seg i lesning av kapittel 5 i rapporten.  

 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også sikret gjennom revisjonens 

interne kvalitetssystem.  
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4 GRUNNSKOLEN I TRANØY KOMMUNE  

 
Figur 1: Organisasjonskart for Tranøy kommune. Revidert av kommunestyre 21.2.12 i sak 4/12 

 
Kilde: Tranøy kommunes årsregnskap 2012 

 

Tranøy kommune er organisert som vist i figur 1 ovenfor. Grunnskolen i Tranøy består av to 

skoler slik det framkommer av organisasjonskartet, Vikstranda skole og Stonglandet skole. 

   

Vikstranda skole driver grunnskoleopplæring fra 1. 

til 10. årstrinn. Skolen er kommunens største målt 

etter antall elever og lærere, og har i skoleåret 

2013/2014 til sammen 113 elever og 15 lærere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stonglandet skole har i skoleåret 2013/2014 

tilsammen 53 elever fra 1. til10. årstrinn og 12 

lærere.  
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5 RESSURSBRUK  

Hvordan er ressursbruken innenfor grunnskolen i Tranøy kommune sammenliknet med 

andre kommuner, og hva er mulige forklaringer på eventuelle forskjeller? 

5.1 KOSTRA-indikatorer for prioritering, dekningsgrad og produktivitet 

5.1.1 Prioritering 

 

Prioriteringsindikatorene i KOSTRA skal som nevnt si noe om hvor mye penger kommunen 

«velger» å bruke på de enkelte tjenesteområdene. En tjeneste kan sies å være «høyt prioritert» når 

en kommune bruker relativt stor andel av sine ressurser på den (Statistisk Sentralbyrå, 2013). Det 

gjelder for alle KOSTRA-indikatorene at kommunegruppen er den mest egnede sammenliknings-

enheten
4
. Våre drøftinger kretser derfor i hovedsak rundt sammenlikninger mellom Tranøy 

kommune og gjennomsnittet for KG5.  

 
Tabell 2: Prioritering, grunnskole. Utvalgte nøkkeltall for 2010-2012 

D1. Konsern 
Grunnskoleopplæring - nivå 2 

Tranøy KG5 
Landet 
u/Oslo 

Prioriteringsindikatorer 2010 2010 2010 

Netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler (202, 214), i 
prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern 19,9 21,1 23,7 

Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), i prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 4,3 4,8 4,9 

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), i prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 0,7 0,9 0,6 

 2011 2011 2011 

Netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler (202, 214), i 
prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern 16,7 19,4 20,5 

Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), i prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 5,3 4,2 4,2 

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), i prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 0,6 0,9 0,5 

 2012 2012 2012 

Netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler (202, 214), i 
prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern 15,7 19 20 

Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), i prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 4,3 4,2 4 

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), i prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 0,6 0,9 0,5 

 

Tabell 2 viser at Tranøy kommunes netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskole, konsern, i 

prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter i alle tre årene var lavere enn gjennomsnittene 

for KG5 og landet utenom Oslo. Andelene netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler av 

kommunens samlede netto driftsutgifter, gikk ned i perioden 2010-2012. Tranøy kommunes netto 

driftsutgifter til skolelokaler i prosent av samlede driftsutgifter, konsern, var i 2012 tilnærmet lik 

gjennomsnittet for KG5, mens netto driftsutgifter til skoleskyss i prosent av samlede netto 

driftsutgifter, konsern, i samtlige tre år var marginalt lavere enn gjennomsnittet for KG5.  

                                                 
4
 Langøren, A., Galloway og R. Aaberge (2006): Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske 

rammebetingelser 2003. Rapporter 2006/8, Statistisk Sentralbyrå. 
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Diagram 1: Netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskole per innbygger 6-15 år, konsern.  

Utvalgte nøkkeltall, 2010-2012 

 
 

Det fremgår av diagram 1 at Tranøy kommunes netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler 

per innbygger 6-15 år, konsern, økte i perioden 2010-2012. I alle tre årene lå Tranøy kommune 

høyere enn KG5, men forskjellene mellom Tranøy og kommunegruppa er relativt små. For 

eksempel så viser tallene for 2012 at Tranøy kommunes netto driftsutgifter til grunnskole og 

spesialskoler per innbygger 6-15 år, konsern var kr. 2 927 høyere enn gjennomsnittet for KG5. 

 

Ifølge tabell 3 var andelen innbyggere i alderen 6-15 år i Tranøy kommune i årene 2010, 2011 og 

2012 lavere enn i KG5. I tillegg til at Tranøy hadde en relativt lav andel innbyggere i skolepliktig 

alder, sammenliknet med KG5, har andelen innbyggere i skolepliktig alder gått ned i de tre årene. 

Med lavere andel innbyggere i skolepliktig alder, hadde Tranøy kommune færre elever å dele 

driftsutgiftene på. Dette forklarer hvorfor kommunens netto driftsutgifter til grunnskole og 

spesialskoler per innbygger 6-15 år, konsern, var noe høyere enn gjennomsnittet i KG 5.  

 
Tabell 3: Andel innbyggere i skolepliktig alder, i prosent 

Andel innbyggere 6-15 år 2010 2011 2012 

Andel innbyggere i alderen 6-15 år i Tranøy kommune 11,6 11 10,7 

Andel innbyggere i alderen 6-15 år i kommunegruppe 5 13,1 12,8 12,4 

 

 

Ser vi videre på prioriteringsindikatorene for skolelokaler (diagram 2 på neste side), så var Tranøy 

kommunes netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger 6-15 år, konsern, på nivå med 

gjennomsnittet for KG5 i 2010 og høyere i 2011 og 2012. Tallet for 2010 er så mye lavere enn for 

2011 og 2012 at det kan tyde på feilrapportering. Regnskapstallene fra Tranøy for 2010, 2011 og 

2012 viser at deler av utgiftene til belysning og oppvarming var ført på feil funksjon, noe som er 

med på å forklare hvorfor 2010 tallene er vesentlig lavere enn tallene for 2011 og 2012.  
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Diagram 2: Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger 6-15 år, konsern. Utvalgte nøkkeltall, 2010-2012 

 
 

Det framgår videre av diagram 3 at Tranøy kommunes netto driftsutgifter til skoleskyss per 

innbygger 6-15 pr, konsern, var noe lavere enn gjennomsnittet for KG5 og høyere enn landet 

utenom Oslo i alle tre årene.  

 
Diagram 3: Netto driftsutgifter til skoleskyss per innbygger 6-15 år, konsern. Utvalgte nøkkeltall, 2010-2012 

 
 

Verdiene på prioriteringsindikatorene som er fremstilt i tabell 2 og diagram 1 til 3, indikerer 

samlet sett at Tranøy kommune fra 2010 til 2012 prioriterte grunnskolen noe lavere enn 

gjennomsnittet for KG5. Tranøy kommunes netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskole 

utgjorde i alle tre år en lavere andel av kommunens samlede netto driftsutgifter enn KG5-

gjennomsnittet. Samtidig var Tranøy kommunes netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler 

per innbygger 6-15 år, konsern marginalt høyere enn gjennomsnittet i KG5.  

20151 

30565 

28216 

20098 20290 
21983 

14543 14903 15431 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2010 2011 2012

Tranøy KG5 Landet u/Oslo

3128 
3286 

4056 

3656 

4188 

4562 

1688 1791 1911 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2010 2011 2012

Tranøy KG5 Landet u/Oslo



KomRev NORD IKS Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen  

 

Side:  

 

15 

5.1.2 Dekningsgrader 

 

Dekningsgradsindikatorene skal som tidligere nevnt, si noe om hvor stor andel av en tjenestes 

målgruppe som mottar denne tjenesten (Statistisk Sentralbyrå, 2013). 

 
Tabell 4: Dekningsgrader, grunnskole. Utvalgte nøkkeltall for 2010-2012 

D1. Konsern 
Grunnskoleopplæring - nivå 2 

Tranøy KG5 
Landet 
u/Oslo 

Dekningsgradindikatorer 2010 2010 2010 

Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 
6-15 år 101 98,9 97,6 

Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring 3,4 4,2 5,5 

Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss 62,3 58,8 24,7 

 
2011 2011 2011 

Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 
6-15 år 100,4 98,9 97,5 

Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring 3,1 4,4 5,5 

Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss 62,5 56,6 24,2 

 
2012 2012 2012 

Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 
6-15 år 98,5 99,3 97,3 

Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring 5,7 4,3 5,5 

Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss 64,2 58 24,1 

 

I tabell 4 ser vi at andel elever i kommunens grunnskoler av kommunens innbyggere 6-15 år, i 

Tranøy i 2010 og 2011 var over gjennomsnittet for KG5. I 2012 var denne andelen tilnærmet likt 

gjennomsnittet for kommunegruppa. Tall fra grunnskolens informasjonssystem (GSI) viser at det i 

skoleårene 2010 og 2011 var elever som mottok undervisning finansiert av andre kommuner. 

Dette forklarer hvorfor verdien var over 100 prosent. Videre ser vi at andelen elever i grunnskolen 

som får særskilt norskopplæring i 2010 og 2011, var lavere enn gjennomsnittet for KG5, og 

høyere enn KG5 i 2012. Andelen elever som får skoleskyss i Tranøy var i alle tre årene høyere enn 

gjennomsnittet for KG5 og gjennomsnittet for landet utenom Oslo.  

 

Av diagram 4 på neste side, fremgår det at andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 

i 2010 og 2011 var høyere i Tranøy enn gjennomsnittet for KG5. I 2012 gikk andelen markant ned 

og var langt under gjennomsnittet for kommunegruppa og landsgjennomsnittet.  Ser vi nærmere på 

andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt, så lå Tranøy kommune høyere i 2010 

og 2011 enn gjennomsnittet for KG 5, mens andelen i 2012 sank til under gjennomsnittet for 

kommunegruppa. 
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Diagram 4: Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt og andel elever som får 

spesialundervisning 

 
 
Diagram 5: Andel elever som får spesialundervisning fordelt på årstrinn 

 
 

Av diagram 5 fremgår andelen elever som får spesialundervisning 2010-2012 for Tranøy og KG5 

fordelt på årstrinn. Andelen gikk betydelig ned i perioden på både småtrinnet (1.-4. trinn) og 

mellomtrinnet (5.-7.trinn). I 2012 var andelen elever som får spesialundervisning på alle trinnene 

lavere i Tranøy kommune enn gjennomsnittet for KG5 og landet u/Oslo, og det året var det ingen 

elever på småtrinnet i Tranøy som fikk spesialundervisning.  
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5.1.3 Produktivitet/enhetskostnader  

 

Som tidligere redegjort for, skal produktivitetsindikatorene i KOSTRA si noe om hva det koster å 

produsere en enhet av tjenesten. Produktiviteten kan sies å være høy dersom ressursbruken er lav i 

forhold til produksjonen. (Statistisk Sentralbyrå, 2013). I diagram 6 er det en gjennomsnittlig 

enkeltelev som er enheten produksjonsutgiftene gjennom ulike indikatorer angis for. 

 
Diagram 6: Produktivitet grunnskole, utvalgte nøkkeltall for 2010 - 2012 

 
 

Av diagram 6 fremgår det at Tranøy kommunes brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og 

skoleskyss per elev, konsern for årene 2010, 2011 og 2012 var høyere enn gjennomsnittet for KG5. 

Tranøy kommunes brutto driftsutgifter til skolelokaler per elev, var i 2010 på nivå med 

kommunegruppa, mens i 2011 og 2012 var de høyere enn gjennomsnittet for KG5. Økningen i 

driftsutgifter på skolelokaler fra året 2010 til 2011 var på kr 10 428 per elev. Når det gjelder brutto 

driftsutgifter til skoleskyss per elev, så var disse lavere i Tranøy kommune enn kommunegruppa. 
 

Samlet indikerer indikatorene i diagram 6 at grunnskoledriften i Tranøy kommune var under 

gjennomsnittlig produktiv i de tre årene fremstillingen gjelder.   
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5.1.4 Utdypende tjenesteindikatorer  

 

Tabell 5: Utdypende tjenesteindikatorer, utvalgte nøkkeltall for 2010 - 2012 

Utdypende tjenesteindikatorer for 
grunnskolen 

Tranøy 
kommune 

KG5 
Landet 
u/Oslo 

 2010 2010 2010 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 
1.-4 årstrinn. 13,4 9,7 13 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 
1.-10. årstrinn 11,5 10,2 13,6 

Andel lærere med universitets-
/høgskoleutdanning og 
pedagogisk utdanning 77,1 85,6 86,9 

Andel lærere med videregående 
utdanning eller lavere 20 9 7,7 

 2011 2011 2011 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 
1.-4 årstrinn. 8,4 9,3 12,9 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 
1.-10. årstrinn 9,6 10 13,4 

Andel lærere med universitets-
/høgskoleutdanning og 
pedagogisk utdanning 81,5 85,3 87 

Andel lærere med videregående 
utdanning eller lavere 14,8 8,4 7,5 

 2012 2012 2012 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 
1.-4 årstrinn. 9,6 9,7 13,1 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 
1.-10. årstrinn 9,9 10,2 13,5 

Andel lærere med universitets-
/høgskoleutdanning og 
pedagogisk utdanning 82,1 85,6 87,4 

Andel lærere med videregående 
utdanning eller lavere 14,3 7,8 6,9 

 

Tabell 5 viser verdier på fire utvalgte utdypende tjenesteindikatorer for grunnskolen i Tranøy 

kommune, KG5 og landet utenom Oslo. Indikatoren gjennomsnittlig gruppestørrelse synliggjør 

lærertettheten i grunnskolen. På indikatoren som spesifikt tar for seg 1. til 4. trinn
5
, viser tabellen 

at lærertettheten på disse trinnene ved grunnskolen i Tranøy kommune i 2010 var lavere enn i 

både KG5 og landet utenom Oslo. I 2011 var lærertettheten betydelig økt og var da høyere enn 

begge sammenligningsenhetene. I 2012 var lærertettheten ved 1. til 4. trinn i Tranøy på nivå med 

KG5 og høyere enn landet utenom Oslo. Ser vi nærmere på lærertettheten på 1. til 10. trinn, så var 

den i Tranøy kommunes grunnskoler lavere enn i KG5 og tilnærmet på nivå med landet utenom 

Oslo i 2010, mens den i 2012 var på nivå med KG5 og høyere enn landet utenom Oslo.  

 

Av Tranøy kommunes rapport “Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy – 

Kvalitetsmelding 2013”, fremgår det at kommunen har lokale mål for lærertettheten. De lokale 

målene for lærertetthet er ti elever pr. lærer for 1. til 7. trinn og elleve elever pr. lærer for 8. til 10. 

                                                 
5
 Denne indikatoren er dermed relevant med hensyn til opplæringslova § 1-3 og kravet om særlig høy lærertetthet. 
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trinn. Det ser dermed ut til at kommunen har nådd sine målsettinger for lærertetthet ved barne- og 

ungdomstrinnet.  
 

Videre i tabell 5 fremkommer det at andelen lærere med universitets-/høyskoleutdanning og 

pedagogisk utdanning i Tranøy kommune i årene 2010 til 2012 var lavere enn KG5 og landet 

utenom Oslo. Imidlertid steg andelen med fem prosentpoeng fra 2010 til 2012, slik at forskjellen 

mellom Tranøy kommune og de to sammenligningsenhetene har blitt mindre med hensyn til andel 

lærere med universitets-/høyskoleutdanning og pedagogisk utdanning. Andel lærere med 

videregående utdanning eller lavere, sank i perioden 2010-2012 men var i 2012 nesten dobbel så 

stor som i KG5. 

 

5.2 Oppsummering 

 

Sammenlikning av verdiene på KOSTRA-indikatorer for grunnskoledriften i Tranøy kommune og 

KG5 viser at: 

 

 Sammenliknet med KG5 prioriterte Tranøy kommune grunnskolen noe lavere i perioden 

2010-2012  

 Tranøy kommune brukte mer ressurser på skolelokaler enn KG5 

 Tranøy kommune hadde i 2010 og 2011 høyere andel elever som mottok 

spesialundervisning enn gjennomsnittet for KG5. I 2012 var andelen betydelig lavere enn 

KG 5. Andelen sank fra 12 % i 2010 til 4,4 % i 2012 

 Andel timer spesialundervisning har gått fra å være høyere i 2010 og 2011 enn KG5, til 

lavere i 2012 

 Grunnskolen i Tranøy kommune sammenliknet med KG5 kjennetegnes av lav 

produktivitet i årene 2010 til 2012 

 Lærertettheten økte i perioden 2010-2012, og Tranøy kommune ser ut til å ha nådd sine 

mål for småtrinnet og ungdomstrinnet 

 Grunnskolen i Tranøy kommune har i perioden 2010-2012 økt andelen med fagutdannede 

lærere og redusert andelen ufaglærte, men andelen ufaglærte var i 2012 fortsatt høyere i 

Tranøy kommune enn KG 5 
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5.3 Mulige årsaker til forskjeller som framkommer i KOSTRA-sammenlikningene 

 

En viktig årsak til at Tranøy kommune skårer lavere på prioriteringsindikatoren “andel av totale 

netto driftsutgifter”, er at kommunen har færre innbyggere i skolepliktig alder enn hva som er 

gjennomsnittet for KG5. Færre skolelever gir mindre behov for å bruke ressurser på skole samt 

mindre behov for undervisningsmateriell. Hvis derimot en kommune har mange innbyggere i 

skolepliktig alder, vil de være nødt til å bruke en større andel av sine ressurser på grunnskole, altså 

prioritere grunnskolen høyt. 

 

Tranøy kommunes netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år var noe høyere enn gjennomsnittet for 

KG5, men forskjellene er blitt mindre de siste årene. At Tranøy kommune har høyere netto 

driftsutgifter pr innbygger 6-15 år enn kommunegruppa, skyldes først og fremst at kommunen har 

lavere andel innbyggere i skolepliktig alder, altså færre skolepliktige innbyggere å dele utgiftene 

på. I Utdanningsspeilet
6
 2013 redegjør Utdanningsdirektoratet for variasjonen i ressursbruk per 

elev: ”Kostnadene per elev minsker som regel med økt elevtall på skolene. Det er blant annet fordi 

skolene har en rekke faste kostnader, og når disse kostnadene fordeles på antall elever, gir det 

høye kostnader per elev. (…) Kommuner med små skoler bruker langt mer per elev enn kommune 

med store skoler. Forskjellene i kostnader er særlig stor mellom de minste skolene med under 150 

elever og de øvrige skolene” (Utdanningsdirektoratet 2013: 31-32). 

 

Tranøy kommune bruker mer ressurser per elev på skolelokaler enn KG5. Rådmannen opplyste i 

oppstartsmøte med revisjonen at kommunen har to skolebygg som er relativt romslige. I tillegg 

har begge skolene svømmebasseng som naturlig nok gir store driftsutgifter spesielt på strøm og 

vedlikehold. I tillegg har som nevnt Tranøy kommune færre elever enn KG5 å fordele utgiftene 

på, og samlet sett gjør dette at Tranøy bruker mer ressurser til skolelokaler per elev enn 

kommunegruppa.  

 

Når det gjelder den betydelige nedgangen i andel elever i Tranøy som får spesialundervisning, så 

er dette nærmere omtalt i kapittel 10. I løpet av høsten 2011 ble det avsluttet en større revidering 

av “Spesialpedagogisk håndbok for regionen Ytre Midt-Troms”, som er et verktøy for å kvalitets-

sikre det spesialpedagogiske arbeidet i barnehager og skoler i kommunene Berg, Lenvik, Torsken, 

Tranøy og Sørreisa Dette førte til større fokus på tilpasset opplæring jf. opplæringslova § 1-3. PPT 

Midt Troms forklarer at dette bidro til en naturlig nedgang for skolene i bruk av 

spesialundervisning, noe som var merkbart umiddelbart da det også gjaldt elever som inntil 

endringen kom, hadde hatt vedtak om spesialundervisning. Dette er for øvrig grundigere omtalt i 

kapittel 10.1.2.  

 

 

  

                                                 
6
 Utdanningsdirektoratet presenterer tall og analyser av barnehager og grunnopplæringen i Norge. 
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6 ANTALL UNDERVISNINGSTIMER 

Oppfyller kommunen Læreplanverkets krav om antall undervisningstimer på de ulike 

årstrinnene? 
 

 
 

6.1 Revisors funn 

 

Revisor har blitt forelagt kommunens fag- og timefordelingsplan. Barnetrinnets fag- og 

timefordelingsplan ble vedtatt i komite for oppvekst, kultur og helse i sak 36/10. Ved innføring av 

valgfag for 8. årstrinn i 2012 ble fag- og timefordelingsplanen utvidet, og ny fag- og 

timefordelingsplan for ungdomstrinnet ble vedtatt i sak 49/2 i utvalg for oppvekst, kultur og 

omsorg. I tabellene 6 og 7 på neste side, fremstilles denne oversikten for Tranøy kommune. Når 

det gjelder fag- og timefordelingsplanen, opplyser ass. rådmann at kommunen følger 

minimumskravet med hensyn til antallet undervisningstimer og at de som skoleeier forventer at 

Revisjonskriterier: 

 

Forskrift til opplæringslova 

§ 1-1. Opplæringa i grunnskolen 

 

I grunnskolen skal opplæringa vere i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet. 

Læreplanverket for Kunnskapsløftet omfattar den generelle delen av læreplanen, prinsipp for 

opplæringa, læreplanane for faga og fag- og timefordelinga. 

 

Rundskriv Udir-01-2012 
Fag- og timefordelingen for skoleåret 2012/2013 skal minimum følge slik det er gjengitt i 

vedlegg 1, Fag- og timefordeling i grunnopplæringen,  

 
Ordinær fag- og timefordeling i grunnskolen 

Fag 1.-7. årstrinn 8.-10. årstrinn Sum grunnskole 

1.-4. 5.-7. Sum 

RLE                            427 153 584 

Norsk 931 441 1372 398 1770 

Matematikk 560 328 888 313 1201 

Naturfag   328 249 584 

Engelsk 138 228 366 222 593 

Fremmedspråk / 
språklig fordypning 

0 222 227 

Samfunnsfag 385 249 641 

Kunst og håndverk 477 146 627 

Musikk 285 83 370 

Mat og helse 114 83 199 

Kroppsøving 478 223 706 

Valgfag  0 171  

Utdanningsvalg 0 110 113 

Fleksibel time 38 0 38 

Fysisk aktivitet 0 76 76 0 76 

Sum 5234 2622 7856 
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skolene følger fag- og timefordelingsplanen som er lovpålagt. Kommunen har ikke faste rutiner på 

at skolene skal dokumentere eller rapportere antallet gitte timer pr fag til skoleeier og kan derfor 

ikke dokumentere hvor mange timer skolene faktisk har gitt i det enkelte fag på de ulike 

årstrinnene. 

 
Tabell 6: Fag- og timefordelingsplan på barnetrinnet i Tranøy kommune 

  Årstimer (60 min) 

 Grunnskoleopplæring - Trinn Trinn Trinn Trinn Trinn Trinn Trinn Trinn 
  1 2 3 4 5 6 7  1 - 7 

RLE 57 57 57 57 85 57 57 427 
Norsk 266 266 209 190 152 152 137 1372 
Matematikk 132 132 148 148 110 109 109 888 
Naturfag 38 38 31 38 57 50 76 328 
Engelsk 34 34 35 35 76 76 76 366 
Samfunnsfag 25 38 57 66 66 67 66 385 
Kunst og håndverk 49 29 57 84 107 67 84 477 
Musikk 29 29 28 28 57 57 57 285 
Mat og helse      38  76  114 
Kroppsøving 50 57 58 95 63 63 92 478 
Fleksibel time      19    19 38 
Fysisk aktivitet        25 25 26 76 

Sum 680 680 680 798 798 799 799 5234 

 

 
Tabell 7: Fag og timefordelingsplan på ungdomstrinnet i Tranøy kommune 

Årstrinn 8 9 10  8-10 
Innføres skoleåret 2012/13 2013/14 2014/15 

 RLE 51 51 51 153 
Norsk 142 114 142 398 
Matematikk 114 85 114 313 
Naturfag 83 83 83 249 
Engelsk 74 74 74 222 
Fremmedspråk/språklig fordypning 74 74 74 222 
Samfunnsfag 83 83 83 249 
Kunst og håndverk 57 32 57 146 
Musikk 28 28 27 83 
Mat og helse   83   83 
Kroppsøving 74 74 75 223 
Elevrådsarbeid 0 0 0 0 
Utdanningsvalg 37 36 37 110 
Valgfag 57 57 57 171 

Sum 874 874 874 2622 
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6.2 Revisors vurdering 

 

På grunn av manglende dokumentasjon av hvor mange timer grunnskolen i Tranøy faktisk har gitt 

i det enkelte fag på de enkelte årstrinn, kan revisjonen ikke vurdere om kommunen i skoleåret 

2012/2013 har gitt opplæring i samsvar med fag- og timefordeling som er bestemt i 

Læreplanverket for Kunnskapsløftet, jf. vedlegg 1 Rundskriv Udir-01-2012. 

 

6.3 Revisors konklusjon 

 

Revisors funn og vurderinger gir ikke grunnlag for å trekke noen konklusjon med hensyn til 

spørsmålet om Tranøy kommunen oppfyller Læreplanverkets krav om antall undervisningstimer 

på de ulike årstrinnene. 
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7 UNDERVISNINGSPERSONALETS KOMPETANSE 

Oppfyller kommunen sentrale krav til personalets kompetanse og kompetanseutvikling i 

grunnskolen, og i hvor stor grad benyttes ufaglærte vikarer?  

7.1 Kompetansekrav 

 

 

 

7.1.1 Revisors funn 

 

Revisjonen har innhentet tall fra GSI som viser antall årsverk undervisning som ble gjennomført 

av personer med og uten godkjent utdanning
7
 ved skolene i Tranøy. Tallene fremstilles i tabell 8, 9 

og 10 og viser antall utførte årsverk undervisning ved grunnskolene i Tranøy kommune i 

skoleårene 11/12 og 12/13, på de ulike hovedtrinnene.  

 
Tabell 8: Grunnskolen i Tranøy, 1. til 4. årstrinn. Antall årsverk undervisning utført av personale med og uten 

godkjent utdanning.  

Skole Stonglandet skole Vikstranda skole 

Skoleår 11/12 12/13 11/12 12/13 

Totalt antall årsverk 2,8 2,22 3,32 2,74 

Antall årsverk utført av 
personer med godkjent 
utdanning 

2,8 2,07 3,32 2,74 

Antall årsverk utført av 
personer uten godkjent 
utdanning 

0 0,15 0 0 

 

Det fremgår av tabell 8 at det ved Stonglandet skole i skoleåret 11/12 ble brukt 2,8 årsverk på 

undervisning på 1. til 4. årstrinn (småtrinnet) og at samtlige årsverk var utført av personer med 

godkjent utdanning. For skoleåret 12/13 ble det totalt brukt 2,22 årsverk hvorav 2,07 årsverk ble 

utført av personer med godkjent utdanning og 0,15 årsverk av personer uten godkjent utdanning.  

 

                                                 
7
 I følge GSI inkluderer kategorien “personer uten godkjent undervisningskompetanse for de trinnene de underviser 

på” også assistenter som utfører undervisningsoppgaver. 

Revisjonskriterier: 

Utledet av forskrift til opplæringslova §§ 14-1 og 14-2 første ledd (se vedlegg 1 for 

konkrete krav): 

 Kommunen skal oppfylle kompetansekravene for undervisningspersonale på 1. til 4. 

årstrinn 

 Kommunen skal oppfylle kompetansekravene for undervisningspersonale på 5. til 7. 

årstrinn 

 Kommunen skal oppfylle kompetansekravene for undervisningspersonale på 8. til 10. 

årstrinn  
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Ved Vikstranda skole ble det i skoleåret 11/12 brukt 3,32 årsverk på småtrinnet og 2,74 årsverk i 

skoleåret 12/13. Samtlige årsverk i skoleårene 11/12 og 12/13 ved Vikstranda skole ble utført av 

personer med godkjent utdanning.  
 

Tabell 9: Grunnskolen i Tranøy, 5. til 7. årstrinn. Antall årsverk undervisning utført av personale med og uten 

godkjent utdanning.  
Skole Stonglandet skole Vikstranda skole 

Skoleår 11/12 12/13 11/12 12/13 

Totalt antall årsverk 1,7 2 3,15 4,06 

Antall årsverk utført av 
personer med godkjent 
utdanning 

0,80 1,62 3,15 4,06 

Antall årsverk utført av 
personer uten godkjent 
utdanning 

0,90 0,38 0 0 

 

Tabell 9 viser at det ved Stonglandet skole i skoleåret 11/12 ble brukt 1,7 årsverk på undervisning 

på 5. til 7. årstrinn (mellomtrinnet). Her ble undervisningen utført av 0,8 årsverk med godkjent 

utdanning og 0,9 årsverk uten godkjent utdanning. I skoleåret 12/13 ble undervisningen utført av 

totalt 2 årsverk hvorav 1,62 årsverk med godkjent utdanning og 0,38 årsverk uten godkjent 

utdanning.  

 

Ved Vikstranda skole ble det i skoleåret 11/12 brukt 3,15 årsverk på undervisningen på 

mellomtrinnet. Samtlige årsverk ble utført av personer med godkjent utdanning. Det ble brukt 4,06 

årsverk totalt på undervisning i skoleåret 12/13, og samtlige årsverk var utført av personer med 

godkjent utdanning.  

 
Tabell 10: Grunnskolen i Tranøy, 8. til 10. årstrinn. Antall årsverk undervisning utført av personale med og 

uten godkjent utdanning.  
Skole Stonglandet skole Vikstranda skole 

Skoleår 11/12 12/13 11/12 12/13 

Totalt antall årsverk 4,43 4,02 3,26 2,95 

Antall årsverk utført av 
personer med godkjent 
utdanning 

3,79 3,67 3,26 2,95 

Antall årsverk utført av 
personer uten godkjent 
utdanning 

0,64 0,35 0 0 

 

Når det gjelder 8. til 10. trinn (ungdomstrinnet) ble undervisningen i skoleåret 11/12 ved 

Stonglandet skole utført av totalt 4,43 årsverk. Av disse ble 3,79 årsverk utført av personer med 

godkjent utdanning, mens 0,64 årsverk ble utført av personer uten godkjent utdanning. I skoleåret 

12/13 ble totalt 4,02 årsverk brukt på undervisning hvorav 3,67 årsverk var personer med godkjent 

utdanning og 0,35 årsverk var personer uten godkjent utdanning.  Administrasjonen opplyser at de 

oppgitte årsverk ved Stonglandet skole som er utført av personer uten godkjent utdanning, er 

vikarer som ikke oppfyller utdanningskravene. 
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Ved Vikstranda skole ble det i skoleåret 11/12 brukt 3,26 årsverk på undervisningen på 

ungdomstrinnet, og samtlige utført av personer med godkjent utdanning. I skoleåret 12/13 ble det 

brukt 2,95 årsverk på undervisning. Også i dette skoleåret ble samtlige årsverk utført av personer 

med godkjent utdanning.  

 

Ass. rådmann opplyser at kommunen generelt ikke har store problemer med å skaffe faglærte i 

faste stillinger med tiltredelse i august (ved skoleårets begynnelse), men får sjeldent tak i faglærte 

vikarer for et skoleår eller midt i et skoleår. Kommunen må i slike tilfeller vanligvis tilsette 

ufaglærte. Bruk av ufaglærte vikarer i undervisninger har ikke vært nødvendig ved Vikstranda 

skole. 

 

7.1.2 Revisors vurdering 

 

Tranøy kommune oppfylte i skoleåret 11/12 kompetansekravene for ansatte i undervisnings-

stillinger på 1. til 4. årstrinn jamfør opplæringslova § 14-2 bokstav a første ledd, og i skoleåret 

12/13 oppfylte kommunen kompetansekravene i all hovedsak. 

 

I skoleårene 11/12 og 12/13 oppfylte kommunen i hovedsak kompetansekravene til ansatte i 

undervisningsstilling på 5. til 7. årstrinn, jamfør forskrift til opplæringslova § 14-2 bokstav a andre 

ledd. Avviket ved Stonglandet skole i skoleåret 11/12 var imidlertid relativt stort, da over 

halvparten av årsverkene ble utført av personer uten godkjent utdanning.  

 

I skoleårene 11/12 og 12/13 oppfylte Tranøy kommune i hovedsak kompetansekravene for ansatte 

i undervisningsstilling på 8. til og med 10. årstrinn, jamfør forskrift til opplæringslova § 14-2 

bokstav b. 

 

Der kommunen ikke oppfyller kompetansekravene fullt ut, er ved Stonglandet skole hvor deler av 

årsverk er utført av ufaglærte vikarer. 

 

7.2 Kompetanseutvikling 

 

 
 

7.2.1 Revisors funn 

 

Rektorene har tilsendt revisjonen dokumentasjon
8
 som viser lærernes kompetanse. Revisor har 

også blitt forelagt kommunens plan for kompetanseutvikling av lærere og skoleledere. Planen 

gjelder for perioden 2012-2015 og er godkjent av Utdanningsforbundet i Tranøy. Planen vedrører 

videreutdanning og etterutdanning for lærere og skoleledere i Tranøy kommune. Med 

                                                 
8
 Kompetansenøkkelen – gir oversikt over den undervisningskompetanse lærere har. 

Revisjonskriterier: 

Utledet av opplæringslova § 10-8: 

 Kommunen har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i virksomheten 

 Kommunen skal ha et system som gir de ansatte i skoleverket anledning til nødvendig 

kompetanseutvikling 
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videreutdanning menes all planlagt og systematisk kompetanseutvikling som gir 15 studiepoeng 

eller mer. Med etterutdanning menes all planlagt og systematisk kompetanseutvikling som ikke gir 

studiepoeng eller mindre enn 15 studiepoeng.  

 

Kommunen er med i “Vi løfter i flokk”
9
 som er tidlig og forebyggende språkstimulering og 

fagsatsing i barnehager og skoler i Midt-Troms 2013-2016.  

 

Ass. rådmann opplyser at kommunen godkjente flere studieplasser for skoleåret 2012/2013 enn de 

hadde budsjettert, med den følge at budsjett 2013 til dette formålet var brukt opp i vårhalvåret. De 

største utgiftene gikk til å dekke vikar for lærere på videreutdanning. Rådmannen ga deretter 

beskjed om at de ikke hadde budsjett til videreutdanning for lærere i skoleåret 2013/2014.  

 

Etterutdanning er gjennomført som planlagt og styres i stor grad av planer utarbeidet sammen med 

Pedagogisk Senter for Midt-Troms. Disse planene er forelagt revisjonen og er “Strategisk plan for 

kompetanseheving 2013-2016 for barnehageledere, skoleledere og pedagogisk personale” samt 

tiltaksplaner for høst 2013 og vår 2014 som er aktivitetsplaner som inneholder kurs og 

nettverkstilbud til ansatte i barnehage og skole.  

 

7.2.2 Revisors vurdering 

 

Kompetansenøkkelen som gir oversikt over lærernes kompetanse samt revisors funn og vurdering 

i kapittel 7.1, viser etter revisors vurdering at Tranøy kommune i hovedsak har den riktige og 

nødvendige kompetansen som kreves slik det følger av Opplæringslova § 10-8 om at kommunen 

har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i virksomheten. 

 

Revisors vurdering er at Tranøy kommune oppfyller kravene til system for kompetanseutvikling 

som følger av Opplæringslova § 10-8. Vurderingen bygger på at kommunen har redegjort for, og 

dokumentert, at etterutdanning gjennomføres blant personale i grunnskolen, at det foreligger en 

plan for arbeidet med kompetanseutviklingen, og at kommunen holder oversikt over personalets 

kompetanse.  

 

7.3 Revisors konklusjon 

 

Med bakgrunn i revisors funn og vurderinger, konkluderer vi med at Tranøy kommune i hovedsak 

oppfyller sentrale krav til personalets kompetanse og kompetanseutvikling i grunnskolen. 

Stonglandet skole brukte i noen utstrekning ufaglærte vikarer både i 11/12 og 12/13. 

  

                                                 
9
 I regi av StatPed 
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8 SYSTEMER FOR VURDERING OG OPPFØLGING 

Har kommunen et forsvarlig system for vurderinger av grunnskoletilbudet? 

 

 
 

8.1 Revisors funn 

 

Revisor har blitt forelagt dokumentet “System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter 

opplæringsloven, revidert januar 2013 (Tranøy kommune). I dokumentet inngår en innledende 

presentasjon av hjemmelen for kravet til et system for kvalitetsvurdering og en oversikt over 

aktuelle styringsdokument med tilhørende ansvarsfordeling. Videre inneholder dokumentet 

kapitler om verktøy for å vurdere om opplæringslova følges og verktøy for å vurdere kvaliteten på 

opplæringen. Det følger en sjekkliste som verktøy for å vurdere om kommunen følger 

opplæringslova. Sjekklista inneholder en oversikt over bestemmelser i lov og forskrift med 

tilhørende sjekkpunkt og beskrivelse av kommunens praksis på området, hvilke interne rutiner 

eller dokumenter som ligger til grunn samt hvem som er ansvarlig for oppfølgingen. Kommunens 

kvalitetsvurderingssystem inneholder også en årsplan for hvordan kvalitetsvurderingen skal gjøres 

og hvem som er ansvarlig. 

 

I kommunens kvalitetsvurderingssystem er det redegjort for at skolebasert vurdering og resultater 

fra nasjonale prøver skal drøftes og rapporteres. Revisjonen har etterspurt dokumentasjon på dette. 

Ass. rådmann opplyser at de ikke har noen dokumentasjon på oppfølging av nasjonale prøver og 

skolebasert vurdering. Han forklarer følgende: “Vi har ikke klart å følge opp pkt 4.2 Årsplan på en 

skikkelig måte. Nasjonale prøver og kartleggingsprøver er rapportert og diskutert slik de skal, 

men skolebasert vurdering er ikke gjennomført i henhold til årsplanen” 
 

Revisor har videre blitt forelagt dokumentet Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i 

Tranøy – Kvalitetsmelding 2013 (Tranøy kommune). Tilstandsrapporten inneholder kartlegginger 

og vurderinger av årsverk, lærertetthet, spesialundervisning, ressursbruk, læringsmiljø og 

overgang til videregående opplæring. I tillegg inneholder tilstandsrapporten en redegjørelse av 

systemet for kvalitetsvurdering og voksenopplæringstilbudet som er gitt. Tilstandsrapporten for 

grunnskolen ble behandlet i kommunestyret 17.12.2013.  

 

  

Revisjonskriterier: 

Utledet fra opplæringslova § 13-10, annet ledd: 

 Kommunen skal ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i opplæringslova og 

forskriftene til lova blir fulgt. Et forsvarlig system er et system som er egnet til å avdekke 

og rette opp eventuelle forhold som er i strid med lov og forskrift 

 Kommunen skal ha et forsvarlig system for å følge opp resultatene fra slike vurderinger og 

fra nasjonale kvalitetsvurderinger 

 Kommunen skal utarbeide en årlig rapport om tilstanden til grunnskolen som skal 

behandles i kommunestyret 
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8.2 Revisors vurdering 

 

Revisors vurdering er at Tranøy kommune har et forsvarlig system for vurdering av om kravene i 

opplæringslova og tilhørende forskrifter blir oppfylte jamfør opplæringslova § 13-10. Vurderingen 

bygger på at kommunen har utarbeidet et kvalitetssystem som er egnet til å avdekke og rette opp 

eventuelle avvik i forhold til lov og forskrift og at den sist ble revidert januar 2013.  

 

Basert på framlagt dokumentasjon er revisors vurdering videre at Tranøy kommune har et system 

for oppfølging av nasjonale kvalitetsvurderinger. Da kommunen ikke dokumenterer oppfølgingen 

skriftlig, vurderer vi at dette systemet ikke er fullt ut forsvarlig, jamfør opplæringslova § 13-10. 

   

Revisor vurderer, på bakgrunn av forelagt dokumentasjon, at Tranøy kommune oppfyller kravet 

om en årlig rapport til kommunestyret om tilstanden i grunnskoleopplæringa, jamfør 

opplæringslova § 13-10.  

 

8.3 Revisors konklusjon 

 

Med henvisning til revisors funn og vurderinger, konkluderer vi med at Tranøy kommune har et 

forsvarlig system for vurderinger av grunnskoletilbudet.   
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9 FORELDRESAMARBEID 

Har kommunen etablert foreldresamarbeid i tråd med regelverket?  
 

 

9.1 Revisors funn 

 

I sjekklisten i Tranøy kommunes kvalitetsvurderingssystem står blant annet samarbeid med hjem 

som et tema. Her inngår det som sjekkpunkt/kommunens praksis at: “skolen har rutiner som sikrer 

godt samarbeid mellom skolen og heimen”. Dette skal skje gjennom foreldresamtaler, 

foreldremøter og gjennom FAU
10

. I tillegg står samarbeidsutvalg (SU), skolemiljøutvalg og 

foreldreråd som tema. 

 

Rektorene opplyser at de ikke har et kommunalt foreldreutvalg, men at det på hver enkelt skole 

finnes aktive FAU, SU og skolemiljøutvalg. Hver klasse har to foreldre som klassekontakter, og 

kontaktlærer har nært samarbeid med disse. Hver høst i forbindelse med skolestart holdes det 

foreldremøter. Ytterligere foreldremøter gjennomføres etter behov, ved f.eks spesielle temaer som 

nettvett og rus. Foreldrene har på eget initiativ satt i verk aktiviteter for elever, lærere og foreldre 

både i og utenfor skoletiden, f. eks. fjelltur, «kosekveld», jakt, isfiske og fluebinding. 

 

Videre opplyser rektorene at det gjennomføres to konferansetimer for hver av elevene i året, der 

kontaktlærer snakker med foreldre og elev. 

 

9.2 Revisors vurdering 

 

Revisors vurdering er at Tranøy kommune sørger for og gjennomfører foreldresamarbeid jamfør 

opplæringslova § 13-3d samt forskrift til opplæringslova §§ 20-1 og 20-3. Vurderingen bygger på 

opplysninger fra rektorene om at det er etablert FAU, SU og skolemiljøutvalg ved grunnskolene, 

samt at det gjennomføres foreldremøter og samtaler med foreldre og elev.  

   

9.3 Revisors konklusjon 

 

Med henvisning til revisors funn og vurdering konkluderer vi med at Tranøy kommune har 

etablert foreldresamarbeid som er i tråd med regelverket.  

                                                 
10

 Foreldrenes arbeidsutvalg 

Revisjonskriterier: 

Utledet fra opplæringslova § 13-3d samt forskrift til opplæringslova § 20-1 og § 20-3: 

 Kommunen skal sørge for samarbeid med foreldre 

 Skolen skal holde et foreldremøte i starten av hvert opplæringsår samt holde kontakt med 

foreldrene gjennom opplæringsåret 

 Foreldre og elev har rett til samtale med kontaktlæreren minst to ganger i året  
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10 SPESIALUNDERVISNING 

Hvordan ivaretas spesialundervisningen ved grunnskolene i Tranøy kommune? 
 

10.1 Revisors funn 

10.1.1 Organisering og gjennomføring av spesialundervisning 

 

Diagram 7, 8 og 9 nedenfor, viser Tranøy kommunes GSI-registreringer med hensyn til hvordan 

spesialundervisningen i kommunens grunnskoler ble organisert i skoleårene 11/12, 12/13 og 

13/14. Kategoriene er ikke helt like i GSI for disse skoleårene. Fra 12/13 til 13/14 ble kategorien 

“organisert på annen måte” erstattet med “i klassen”. Diagrammene viser at et stort flertall av 

elevene med enkeltvedtak fikk sin spesialundervisning i grupper på to til fem elever i skoleåret 

11/12 og 13/14. I skoleåret 12/13 var det ingen i gruppe. Antall elever som fikk sin 

spesialundervisning alene (utenfor klassen), ble redusert fra fire i skoleåret 11/12 til én i skoleåret 

13/14. Vi ser også den store nedgangen i antallet elever som fikk/får spesialundervisning, som 

tidligere er omtalt i kapittel 5.2.2 i KOSTRA-tall gjennomgangen  

 
Diagram 7 og 8: Organisering av spesialundervisning i Tranøy-skolene, skoleårene 11/12, 12/13  

 
 
Diagram 9: Organisering av spesialundervisning i Tranøy-skolene, skoleåret 13/14 
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De lærerne som i revisjonens spørreundersøkelse opplyste at de gir spesialundervisning, fikk 

spørsmålet “I hvor stor grad blir elevenes utbytte av din spesialundervisning/den 

spesialundervisningen du er involvert i kartlagt?” Svarfordelingen vises i diagram 10, der det 

framgår at 14,3 % av respondentene “vet ikke”, mens alle de andre som svarte på dette spørsmålet, 

velger alternativene at elevenes utbytte av spesialundervisningen blir kartlagt i middels, stor eller 

svært stor grad.  

 
Diagram 10: I hvor stor grad blir elevenes utbytte av din spesialundervisning / den spesialundervisningen du er 

involvert i kartlagt? Dette spørsmålet gjelder utelukkende spesialundervisning (N=7)  

 
 

Respondentene fikk videre spørsmålet “Hvordan brukes resultatene fra disse kartleggingene?” 

Svarene på dette er at resultatene brukes som grunnlag for utarbeidelse av IOP, som grunnlag for 

det videre arbeidet og oppfølging og om det er fremgang i forhold til målene i IOP.  

 

 
Diagram 11: Hvordan opplever du å skulle omsette sakkyndig vurdering og rådene fra PPT til et konkret 

undervisningsopplegg? (N=17) 
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Diagram 11 på forrige side viser at ingen av respondentene opplever det som “alltid 

uproblematisk” eller “alltid vanskelig” å omsette sakkyndig vurdering og rådene fra PPT 

(Pedagogisk Psykologisk Tjeneste) til et konkret undervisningsopplegg.  Videre viser diagrammet 

at ca. en tredel synes “det som oftest er uproblematisk”, mens vel 40 % opplever det som “middels 

vanskelig/det varierer”. Kun en andel på 5,9 % opplever at det “ofte er vanskelig”. Respondentene 

ble bedt om å utdype sine svar, og følgende to kommentarer ble gitt: 

 

“De tar ikke hensyn til den tid man har til rådighet til for og etterarbeidet. Og dessuten tas det 

ikke hensyn til voksen tettheten.” 

 

“De sakkyndige vurderingene er blitt mye tydeligere på hva en bør jobbe med. Dette medfører at 

det er lettere å lage konkrete undervisningsopplegg.” 

 

I tillegg kom det en avsluttende kommentar vedr spesialundervisning fra en av respondentene som 

“ønsker mer tid til å planlegge spesialundervisning.” 

 

10.1.2 Spesialpedagogisk håndbok og PPT 

 

Når det gjelder spesialpedagogiske tiltak 

for førskolebarn og elever i grunn-

skolen, har kommunene Berg, Lenvik, 

Torsken, Tranøy og Sørreisa ei felles 

spesialpedagogisk håndbok, utarbeidet 

av PPT for Midt-Troms sammen med 

ledere og lærere i skole og barnehage. 

Håndboka er et verktøy for å kvalitets-

sikre det spesialpedagogiske arbeidet i 

barnehage og skole, og består blant 

annet av retningslinjer for tiltaksarbeidet 

og en egen del for barnehage og skole. 

Som svar på henvendelse fra revisjonen 

har PPT for Midt-Troms redegjort 

skriftlig om arbeidet med revidering av 

spesialpedagogisk håndbok og om 

nedgangen i spesialundervisning i 

Tranøy kommune. PPT skriver at i løpet 

av høsten 2011 ble det avsluttet en 

større revidering av håndboken. Dette 

førte til større fokus på tilpasset 

opplæring jf. opplæringslova § 1-3. PPT 

forklarer at dette bidro til en naturlig 

nedgang for skolene i bruk av 

spesialundervisning, noe som var 

merkbart umiddelbart da det også gjaldt 

elever som inntil endringen kom, hadde 

hatt vedtak om spesialundervisning.  
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Med revideringen av håndboka ble rutinene for henvisning til PPT endret og det ble innført et 

handlingshjul
11

, se figur 2 nedenfor. Handlingshjulet vedrører retningslinjer for saksgangen til 

skolene ved etablering av spesialpedagogiske tiltak. Hensikten er å tydeliggjøre skillet mellom 

tilpasset opplæring og spesialundervisning samt synliggjøre skolenes og PPT sitt ansvar og arbeid. 

PPT opplyser at deres saksbehandler for Tranøy kommune gjennomgikk den reviderte håndboka 

med personalet ved begge grunnskolene i skoleåret 2011/2012.  
 

 

Figur 2: Handlingshjulet. Retningslinjer for saksgang ved etablering av spesialpedagogiske tiltak i skolen. 

 
 

PPT opplyser videre at skolene nå i større grad skiller på hva som er tilpasset opplæring og hva 

som er spesialundervisning. Dette skyldes endringer i henvisningsrutiner og at det er blitt flere 

henvisningskategorier. Når det gjelder elever med fagvansker, følger skolene handlingshjulet for 

de elever de er bekymret for, og de er også etter hvert blitt flinkere til å prøve ut tiltak innafor 

tilpasset opplæring,  

 

10.2 Oppsummering 

 

Spesialundervisning i Tranøy kommune har de siste tre årene variert med hensyn til organisering. 

Litt i underkant av 60 % av respondentene (undervisningspersonalet som deltok i revisjonens 

spørreundersøkelse) svarer at elevenes utbytte av spesialundervisningen i stor/svært stor grad blir 

kartlagt mens 14,3 % av respondentene svarer vet ikke. Om lag en tredel av respondentene synes 

“det som oftest er uproblematisk” å omsette sakkyndig vurdering til konkret 

                                                 
11

 Det er ett handlingshjul for barnehager og ett for skoler. 
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undervisningsopplegg, mens vel 40 % opplever det som “middels vanskelig/det varierer”. Kun en 

andel på 5,9 % opplever at det “ofte er vanskelig”.  

 

Revidering av “Spesialpedagogisk håndbok for Ytre Midt-Troms” som blant annet inneholder 

retningslinjer for tiltaksarbeidet i barnehage og skole, har vært en medvirkende årsak til lavere 

andel elever som får spesialundervisning i grunnskolen i Tranøy kommune. PPT opplyser at 

skolene i større grad enn tidligere skiller mellom hva som er tilpasset opplæring og 

spesialundervisning og er blitt flinkere til å prøve ut tiltak innafor tilpasset opplæring.  
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11 TILPASSET OPPLÆRING 

Hvordan ivaretas tilpasset opplæring ved grunnskolene i Tranøy kommune? 

 
Revisors funn består her av resultater fra spørreundersøkelsen revisjonen gjennomførte med bruk 

av QuestBack blant undervisningspersonalet (lærere og assistenter) ved de to grunnskolene i 

Tranøy kommune. De som svarte på spørreundersøkelsen fordeler seg slik: 

 

 Vikstranda skole; 10 av 18 mulige respondenter svarte (55 %) 

 Stonglandet skole; 7 av 11 mulige respondenter (63 %) 

 Alle oppgir å være lærer/pedagog/spesialpedagog 

 88,2 % av respondentene underviser på 1. til 7. klassetrinn 

 64,7 % av respondentene underviser på 8. til 10. klassetrinn 

 88,2 % av respondentene har undervist “i over fem år”, 11,8 % har undervist “ i ett til fem år” 

 58,8 % gir ikke eller er ikke involvert i spesialundervisning som gis  

 

11.1 Revisors funn 

 

Tilpasning av undervisningen til den enkelte elevs forutsetninger og behov 

 

Diagram 12 nedenfor viser at over halvparten av respondentene opplever det som middels 

vanskelig å tilpasse undervisningen til den enkelte elevs forutsetninger og behov. Omlag 40 % 

opplever at det stort sett går greit. Gjennomsnittsscoren på 2,65 ligger mellom “stort sett greit” og 

“middels”, men noe nærmere middels som de fleste av respondentene har svart. 
 

Diagram 12: Hvordan opplever du det å skulle tilpasse undervisningen til den enkelte elevs forutsetninger og 

behov? Når du besvarer spørsmålet, se bort fra eventuell spesialundervisning du gir.  (N=17) Gj.snitt 2,65 

 
Svaralternativer:   
1: Jeg opplever at det alltid går greit  

2: Jeg opplever at det stort sett går greit  

3: Jeg opplever det som middels vanskelig  

4: Ofte synes jeg det er vanskelig  

5: Jeg opplever at det alltid er vanskelig 
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I utfyllende kommentarer skriver flere av respondentene at tilpasning av undervisningen er 

utfordrende på grunn av mangel på tid til planlegging og forberedelser. Flere respondenter 

opplever det utfordrende å tilpasse undervisningen til fremmedspråklige elever. Noen trekker også 

frem at ulike behov hos elevene gjør det vanskelig å tilpasse til alle.  

 

 

Hensynet til både enkeltelevens og gruppens evner og forutsetninger i undervisningen 

 

Av diagram 13 fremgår det at over halvparten av respondentene synes de i middels grad greier å ta 

hensyn til både enkeltelevens og gruppens evner og forutsetninger når de underviser. De øvrige 

47,1 % av respondentene synes de greier det i stor eller i svært stor grad. Gjennomsnittsscoren på 

3,53 ligger ca. midt imellom svaralternativene “3 i middels grad” og “4 i stor grad” 

 
Diagram 13: I hvor stor grad greier du å ta hensyn til både enkeltelevens og gruppens evner og forutsetninger 

når du underviser? Når du besvarer spørsmålet, se bort fra eventuell spesialundervisning du gir.  (N=17) 

Gj.snitt 3,53 

 
Svaralternativer:  

1: I svært liten grad  

2: I liten grad  

3: I middels grad  

4: I stor grad  

5: I svært stor grad 

 

Flere av respondentene kommenterer at de varierer selve undervisningen for å ta hensyn til 

enkeltelevens og gruppens behov. Også her trekker flere respondenter frem behovet for tid til 

planlegging og forberedelser. En respondent skriver: “Utfordrende å ha nok tid til faglig 

fordypning for de flinke elevene i sammenslåtte klasser”. En annen respondent kommenterer at det 

avhenger av fag og tema om en lykkes å ta hensyn til alle i klassen.  
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Realistiske utfordringer til elevene 

 
Diagram 14: I hvor stor grad opplever du at du klarer å gi elevene realistiske utfordringer som de kan mestre... 

(N=17) 

  
Svaralternativer:  

1: I svært liten grad  

2: I liten grad  

3: I middels grad  

4: I stor grad  

5: I svært stor grad 

 

Diagram 14 viser at alle respondentene opplever at de i “svært stor”, “stor” eller “middels” grad 

klarer å gi elevene realistiske utfordringer som de kan mestre sammen med andre elever, enkeltvis 

på skolen og enkeltvis hjemme. Svarene i spørreundersøkelsen indikerer for øvrig at 

respondentene i større grad opplever at de klarer å gi elevene realistiske utfordringer som de kan 

mestre enkeltvis på skolen enn sammen med andre og enkeltvis hjemme. Samtlige av de tre 

gjennomsnittsscorene vist i diagrammets høyre side, kan tolkes som å uttrykke en opplevelse av at 

man “i stor grad” klarer å gi elevene slike realistiske utfordringer. 

 

Én av respondentene kommenterer at det er vanskelig å vurdere hvor mye hjelp elevene får 

hjemme og an annen sier at alle elever får tilpasset undervisning og tilpasset lekser. Én forklarer at 

vedkommende bruker individuelle arbeidsplaner der tilpasning blir gjort med hensyn til både på 

nivå og mengde. 
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Ressurser til undervisning som er tilpasset enkelteleven 
 

Diagram 15: I hvor stor grad opplever du at din skole innenfor følgende områder har ressurser som muliggjør 

undervisning som er tilpasset enkelteleven? (N=17) 

  
Svaralternativer:  

1: I svært liten grad  

2: I liten grad  

3: I middels grad  

4: I stor grad  

5: I svært stor grad 

 

Diagram 15 viser at litt over 40 % av respondentene opplever at de i stor eller i svært stor grad har 

“undervisningsmateriell” som muliggjør tilpasset opplæring til den enkelte elev. Like stor andel 

synes at de i middels grad har “undervisningsmateriell” for å tilpasse undervisninga. Når det 

gjelder ressurser i form av “bemanning” som muliggjør tilpasning av undervisningen, viser 

resultatene at omlag en tredjedel av respondentene i liten eller i svært liten grad opplever at skolen 

deres har denne “bemanningen”. Det er videre to tredjedeler som i middels, stor eller i svært stor 

grad opplever at skolen har “bemanning” som muliggjør undervisning tilpasset enkelteleven. Til 

sammen drøyt 80 % av respondentene synes at deres skole i stor eller svært stor grad har 

“kompetanse i kollegiet” som muliggjør undervisning tilpasset den enkelte elev. Et lite mindretall 

svarer at de i svært liten eller liten grad opplever at “skolens lokaler og uteområder” muliggjør 

undervisning som er tilpasset enkelteleven. Nesten 95 % av respondentene opplever at de i stor 

eller i svært stor grad har “skolelokaler og uteområder” som muliggjør tilpasset undervisning til 

den enkelte.  

 

Blant de utdypende kommentarene til dette spørsmålet varierer det om respondentene synes de har 

tilfredsstillende bemanningstetthet eller ikke. Andre kommentarer gjelder mangel på materiell, 

men også at de har tilgjengelig materiell som f.eks. smartboard og pc til elevene. 

 

Gjennomsnittsscoren er vist i diagrammets høyre side. Respondentenes svar ga samlet den høyeste 

gjennomsnittlige scoren med hensyn til ressursvariabelen “kompetanse i kollegiet” (3,88 ≈ “i stor 

grad”). Lavest gjennomsnittsscore fikk “bemanning” (2,82 ≈ “i middels grad”). Vi ser også at 

“undervisningsmateriell” og “skolelokaler og uteområde” fikk gjennomsnittsscorer på henholdsvis 

3,29 og 3,18, som begge kan tolkes som å uttrykke opplevelser av “i middels grad” å ha nok 

ressurser av disse typene til å muliggjøre undervisning som er tilpasset enkelteleven. 
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Kartlegging av elevens utbytte av undervisningen 
 

Diagram 16: I hvor stor grad blir elevenes utbytte av din undervisning / den undervisningen du er involvert i 

kartlagt? (N=17) Gj.snitt 3,63 

 
Svaralternativer:  

1: I svært liten grad  

2: I liten grad  

3: I middels grad  

4: I stor grad  

5: I svært stor grad 

 
Diagram 16 viser at til sammen om lag 88 % av respondentene svarer at i “middels”, “stor” eller 

“svært stor grad” blir elevenes utbytte av undervisningen kartlagt. Ingen mener at dette skjer i 

“svært liten grad”, mens et lite mindretall svarer “vet ikke” på spørsmålet om kartlegging av 

elevens utbytte av undervisningen. Den totale gjennomsnittsscoren viser som flertallet har svart, at 

elevenes utbytte av undervisningen i “stor grad” blir kartlagt. 
 

På spørsmål om hvordan denne kartleggingen brukes, svarer et flertall av respondentene at 

kartleggingen brukes til å synliggjøre hva som trengs å øves mere på, behovet for utfordringer og 

for å tilpasse undervisningen. En trekker frem at kartleggingen bl.a. er grunnlag for 

foreldresamtaler.  

 

 

Drøfting av undervisningstilbudets kvalitet 

 

Av diagram 17 på neste side fremgår det at drøyt halvparten av respondentene i middels grad 

opplever at undervisningstilbudets kvalitet blir drøftet ved sin skole. Til sammen 11,8 % svarer de 

i stor eller i svært stor grad opplever at undervisningstilbudets kvalitet blir drøftet ved sin skole, 

mens 29,4 % av respondentene i liten eller i svært liten grad opplever det samme. 

Gjennomsnittscoren var tilnærmet i middels grad. 
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Diagram 17: I hvor stor grad opplever du at undervisningstilbudets kvalitet blir drøftet ved din skole? (N=17) 

Gj.snitt 2,81  

 
Svaralternativer:  

1: I svært liten grad  

2: I liten grad  

3: I middels grad  

4: I stor grad  

5: I svært stor grad 

 

 

Skoleledelsens initiativ til diskusjon av kvaliteten i undervisningstilbudet 
 

Diagram 18: I hvor stor grad opplever du at ledelsen ved din skole tar initiativ til diskusjon av kvaliteten i 

undervisningstilbudet? Gj.snitt 2,5

 
Svaralternativer:  

1: I svært liten grad  

2: I liten grad  

3: I middels grad  

4: I stor grad  

5: I svært stor grad 
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Resultatene fremstilt i diagram 18 på forrige side kan sies å indikere relativt liten opplevelse blant 

respondentene, med hensyn til hvorvidt ledelsen ved skolen de er ansatt ved tar initiativ til 

diskusjon av kvaliteten i undervisningstilbudet. Om lag en tredjedel av respondentene opplever at 

ledelsen ved deres skole i middels grad tar slike initiativ. Til sammen 47 % av respondentene har 

svart at ledelsen ved deres skole i liten eller svært liten grad tar initiativ til diskusjon av kvaliteten 

i undervisningstilbudet. Et fåtall opplever at ledelsen tar slike initiativ i stor eller svært stor grad. 

Gjennomsnittscoren på 2,5 som er midt mellom i liten grad og i middels grad, indikerer et 

forbedringspotensial på dette området.  

 

Respondenter som valgte å utdype sine svar, nevner det at de gjennomgår og diskuterer resultatene 

fra nasjonale prøver. Øvrige svar går på at dette i større grad må planlegges og styres fra ledelsen.  

 

 

Opplevelse av mestring i jobben 
 

Diagram 19: Angi hvorvidt du er enig eller uenig i følgende påstand om din opplevelse av egen 

arbeidsutførelse: "Totalt sett føler jeg meg trygg på at jobben jeg gjør tilfredsstiller kravene som stilles til 

den." (N=17) Gj.snitt 4,06

 
Svaralternativer:  

1: Svært uenig 

2: Nokså uenig 

3: Verken uenig eller enig  

4: Nokså enig 

5: Svært enig 

 

I diagram 19 presenteres fordelingen av respondentenes svar på hvor enig/uenig de er i påstanden 

“Totalt sett føler jeg meg trygg på at jobben jeg gjør tilfredsstiller kravene som stilles til den.” 

Majoriteten av respondentenes er nokså og svært enige i påstanden, mens en liten minoritet svarte 

verken enig eller uenig. Det totale gjennomsnittet ligger på 4,06, som kan tolkes at respondentene 

er nokså enig i påstanden om at de totalt sett føler seg trygg på at jobben de gjør tilfredsstiller 

kravene som stilles til den. 
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11.2 Oppsummering 

 
Resultatene fra vår spørreundersøkelse blant undervisningspersonalet i Tranøy kommunes 

grunnskole om tilpasset opplæring viser at: 

 

 Litt over halvparten av respondentene opplever det som “middels vanskelig” å skulle 

tilpasse undervisningen til den enkelte elevs forutsetninger og behov, og om lag 40 % 

opplever at dette “stort sett går greit”. 

 Over halvparten av respondentene synes de i “middels grad” greier å ta hensyn til både 

enkeltelevens og gruppens evner og forutsetninger når de underviser. De øvrige synes at de 

i “stor” eller “svært stor” grad greier det. 

 Respondentene opplever at de i “svært stor”, “stor” eller “middels” grad klarer å gi elevene 

realistiske utfordringer som de kan mestre sammen med andre elever, enkeltvis på skolen 

og enkeltvis hjemme. 

 Respondentene opplever “i stor grad” at “deres” skole har ressurser i form av kompetanse, 

som muliggjør undervisning som er tilpasset enkelteleven. Respondentene opplever “i 

middels grad” at sin skole har ressurser i form av undervisningsmateriell, bemanning og 

skolelokaler og uteområder. 

 Flertallet av respondentene opplever i “stor” eller “svært stor” grad at elevenes utbytte av 

undervisningen blir kartlagt. 

 Halvparten av respondentene opplever i “middels grad” at undervisningstilbudets kvalitet 

blir drøftet ved “sin” skole. Nesten 30 % opplever det samme i “liten” eller “svært liten” 

grad.  

 Knapt 12 % av respondentene opplever i “stor” eller “svært stor” grad at ledelsen ved “sin” 

skole tar initiativ til diskusjon av kvaliteten i undervisningstilbudet. 

 Majoriteten av respondentene er “nokså” eller “svært” enig i påstanden “Totalt sett føler 

jeg meg trygg på at jobben jeg gjør tilfredsstiller kravene som stilles til den.” 

 

 

 

 

 

 

 

  



KomRev NORD IKS Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen  

 

Side:  

 

44 

12 OPPSUMMERING OG SAMLET KONKLUSJON 

 

Våre analyser av KOSTRA-tall viser at Tranøy kommune prioriterte grunnskolen noe lavere i 

perioden 2010 til 2012, enn gjennomsnittlig i kommunegruppe 5.  Andel elever som mottok 

spesialundervisning gikk i samme periode betydelig ned og var i 2012 på 4,4 %. Videre 

kjennetegnes grunnskolen i Tranøy kommune av lav produktivitet sammenliknet med 

kommunegruppe 5, blant annet på grunn av høyere utgifter til skolelokaler pr. elev.  

 

Våre analyser og drøftinger av Tranøy kommunes grunnskole, viser at kommunen i hovedsak kan 

dokumentere at den sørger for at opplæringstilbudet er i henhold til regelverket. På grunn av 

mangelfull dokumentasjon fra kommunen på faktisk gitte undervisningstimer pr fag, har 

revisjonen ikke tilstrekkelig grunnlag for å konkludere på spørsmålet om Tranøy kommune i 

skoleåret 2012/2013 samlet sett oppfylte Læreplanverkets krav om antall undervisningstimer for 

elevene på de ulike årstrinnene. Kommunen oppfyller i hovedsak kravene til personalets 

kompetanse, system for kompetanseutvikling, lovlighetsvurderinger, tilstandsrapportering og 

resultatoppfølging i grunnskolen. Det fremkommer videre at kommunen i noe grad benytter 

ufaglærte vikarer. Tranøy kommune har etablert foreldresamarbeid som er i tråd med regelverket. 

 

I revisjonens spørreundersøkelse blant undervisningspersonalet svarer litt i underkant av 60 % av 

respondentene at elevenes utbytte av spesialundervisningen i “stor”/”svært stor” grad blir kartlagt, 

mens drøyt 14 % av respondentene svarer “vet ikke”. Om lag en tredel av respondentene synes 

“det som oftest er uproblematisk” å omsette sakkyndig vurdering til konkret 

undervisningsopplegg, og vel 40 % opplever det som “middels vanskelig/det varierer”. En andel 

på knapt 6 % opplever at dette “ofte er vanskelig”. 

 

Revidering av spesialpedagogisk håndbok som blant annet inneholder retningslinjer for 

tiltaksarbeidet i barnehage og skole, har vært en medvirkende årsak til nedgangen i andel elever 

som får spesialundervisning i grunnskolen i Tranøy kommune. PPT for Midt Troms opplyser at 

skolene skiller i større grad mellom hva som er tilpasset opplæring og spesialundervisning og er 

blitt flinkere til å prøve ut tiltak innafor tilpasset opplæring.  

 

Resultatene fra vår spørreundersøkelse blant undervisningspersonalet i Tranøy kommunes 

grunnskole om tilpasset opplæring viser at: 

 

 Litt over halvparten av respondentene opplever det som “middels vanskelig” å skulle 

tilpasse undervisningen til den enkelte elevs forutsetninger og behov, og om lag 40 % 

opplever at dette “stort sett går greit”. 

 Over halvparten av respondentene synes de i “middels grad” greier å ta hensyn til både 

enkeltelevens og gruppens evner og forutsetninger når de underviser. De øvrige synes at de 

i “stor” eller “svært stor” grad greier det. 

 Respondentene opplever at de i “svært stor”, “stor” eller “middels” grad klarer å gi elevene 

realistiske utfordringer som de kan mestre sammen med andre elever, enkeltvis på skolen 

og enkeltvis hjemme. 

 Respondentene opplever “i stor grad” at “deres” skole har ressurser i form av kompetanse, 

som muliggjør undervisning som er tilpasset enkelteleven. Respondentene opplever “i 

middels grad” at sin skole har ressurser i form av undervisningsmateriell, bemanning og 

skolelokaler og uteområder. 

 Flertallet av respondentene opplever i “stor” eller “svært stor” grad at elevenes utbytte av 

undervisningen blir kartlagt. 
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 Halvparten av respondentene opplever i “middels grad” at undervisningstilbudets kvalitet 

blir drøftet ved “sin” skole. Nesten 30 % opplever det samme i “liten” eller “svært liten” 

grad.  

 Knapt 12 % av respondentene opplever i “stor” eller “svært stor” grad at ledelsen ved “sin” 

skole tar initiativ til diskusjon av kvaliteten i undervisningstilbudet. 

 Majoriteten av respondentene er “nokså” eller “svært” enig i påstanden “Totalt sett føler 

jeg meg trygg på at jobben jeg gjør tilfredsstiller kravene som stilles til den.” 

 

 

13 ANBEFALINGER 

 

På bakgrunn av våre konklusjoner anbefaler vi at kommunen for ettertiden dokumenterer hvor 

mange timer som faktisk er gitt pr. fag på de ulike hovedtrinnene. 
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14 HØRING 

 

Revisjonen sendte rapporten på høring til Tranøy kommune, ved rådmannen den 22.4.2014. 

Høringsuttalelsen fra kommunen, ved ass.rådmann kom pr. epost den 9.5.2014, og er gjengitt i sin 

helhet nedenfor. 

 

 

Det vises til brev av 22.04.2014, hvor KomRev Nord ber om uttalelse fra rådmannen i forhold til 

kontrollutvalgets utkast til rapport. 

Rådmannen har ingen kommentar til opplysningene som framkommer og de funn som er påvist i 

høringsutkastet. 

  

Med hilsen 

Tranøy kommune 

  

Eigil Andreassen 

ass rådmann 
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16 VEDLEGG 

Vedlegg 1: 
 

FOR 2006-06-23 nr. 724: Forskrift til opplæringslova 

 

Kapittel 14. Krav til kompetanse ved tilsetjing i undervisningsstilling 

§ 14-1. Krav til pedagogisk kompetanse  

       Alle som skal tilsetjast i undervisningsstilling, må ha pedagogisk bakgrunn i samsvar med 

krava i rammeplanane for lærarutdanningane med forskrifter, jf. lov 1. april 2005 nr. 15 om 

universiteter og høyskoler § 3-2 andre ledd, eller ha tilsvarande pedagogisk kompetanse.  

       Til opplæring av vaksne etter opplæringslova kapittel 4A kan det også tilsetjast personar utan 

formell pedagogisk kompetanse etter første ledd. Føresetnaden er at vedkommande har vesentleg 

erfaring med opplæring av vaksne og er eigna til undervisning av vaksne.  

§ 14-2. Krav for tilsetjing i grunnskolen  

a) Tilsetjing i undervisningsstilling på barnetrinnet i grunnskolen  

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

- Førskolelærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan, og minst 60 studiepoeng vidareutdanning 

innretta på undervisning på barnetrinnet  

- Førskolelærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan, med spesialpedagogisk utdanning 

tilsvarande minst 60 studiepoeng, dersom hovudoppgåva er spesialundervisning eller behova 

til elevane gjer slik utdanning ønskeleg  

- Allmennlærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan  

- Faglærarutdanning i praktiske og/eller estetiske fag, jf. nasjonale rammeplanar, eller 

tilsvarande kompetanse i desse faga. Tilsetjing kan skje for undervisning i fag/på fagområde 

der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning  

- 3-årig faglærarutdanning for tospråklege, jf. godkjent plan. Tilsetjing kan skje for 

undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant 

utdanning.  

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

- Allmennlærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan  

- Faglærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, for undervisning i fag/på fagområde der 

vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning  

- Yrkesfaglærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, for undervisning i fag/på fagområde der 

vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning  

- Universitets- og/eller høgskoleutdanning som samla utgjer minst 240 studiepoeng, inklusive 

pedagogisk utdanning etter § 14-1, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har 

minst 30 studiepoeng relevant utdanning  



KomRev NORD IKS Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen  

 

Side:  

 

49 

- Førskolelærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan, med spesialpedagogisk utdanning 

tilsvarende minst 60 studiepoeng, dersom hovudoppgåva er spesialundervisning eller behova 

til elevane gjer slik utdanning ønskeleg.  

- 3-årig faglærarutdanning for tospråklege, jf. godkjent plan. Tilsetjing kan skje for 

undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant 

utdanning.  

b) Tilsetjing i undervisningsstilling på ungdomstrinnet i grunnskolen  

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

- Allmennlærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan. Ved tilsetjing for undervisning i faga norsk, 

matematikk eller engelsk må vedkommande ha minst 60 studiepoeng relevant utdanning for 

tilsetjingsfaget  

- Faglærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, for undervisning i fag/på fagområde der 

vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning  

- Yrkesfaglærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, for undervisning i fag/på fagområde der 

vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning  

- Universitets- og/eller høgskoleutdanning som samla utgjer minst 240 studiepoeng, inklusive 

pedagogisk utdanning etter § 14-1, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har 

minst 30 studiepoeng relevant utdanning. Ved tilsetjing for undervisning i faga norsk, 

matematikk eller engelsk må vedkommande likevel ha minst 60 studiepoeng relevant 

utdanning for faget  

- Førskolelærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan, med spesialpedagogisk utdanning 

tilsvarande minst 60 studiepoeng, dersom hovudoppgåva er spesialundervisning eller behova 

til elevane gjer slik utdanning ønskeleg  

- 3-årig faglærarutdanning for tospråklege, jf. godkjent plan. Tilsetjing kan skje for 

undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant 

utdanning.  

 

Endra ved forskrift 12 sep 2008 nr. 1070 (i kraft 3 okt 2008, tidlegare § 14-9). 
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Vedlegg 2: 
 

 

  

 Spørreundersøkelse om tilpasset opplæring i grunnskolen i Tranøy kommune  
  

KomRev NORD IKS har fått i oppdrag av kontrollutvalget i Tranøy kommune å gjennomføre en forvaltningsrevisjon 

av kommunens grunnskole. I den forbindelse sendes denne spørreundersøkelsen ut til alle som underviser/er involvert 

i undervisning ved grunnskolen i Tranøy kommune. Undersøkelsen gjelder i hovedsak tilpasset opplæring gitt 

innenfor ordinær undervisning, men berører også enkelte tema innen spesialundervisning.  

Dine svar blir behandlet konfidensielt av oss, og i publiseringen av resultatene blir du avidentifisert. Dette vil si at 

funnene blir rapportert på en slik måte at du som respondent ikke blir identifiserbar.  

Vi håper du tar deg tid til å besvare spørsmålene nedenfor innen 22. januar Vi beregner at det tar omtrent 15 minutter 

å svare på hele spørreskjemaet.  

Dersom du har spørsmål om undersøkelsen, ta kontakt.  

Med vennlig hilsen  

 

Truls Siri 

Forvaltningsrevisor i KomRev NORD IKS 

E-post:tsi@komrevnord.no 

Tlf: 77 85 11 23 

Din identitet vil holdes skjult. 

Les om retningslinjer for personvern. (Åpnes i nytt vindu) 

 

1) * Hvilken type stilling har du?  

Jeg er lærer/pedagog/spesialpedagog  

Jeg er assistent/Jeg har annen stilling som gjør at jeg er involvert i undervisningen  

Hvis du har ansettelsesforhold ved flere skoler: Kryss av for den skolen der ditt ansettelsesforhold er størst eller for 

den skolen du føler du kjenner best.  

2) * Ved hvilken skole er du ansatt?  

Vikstranda skole  

Stonglandet skole  

 

3) * Hvor lenge har du undervist/vært involvert i undervisning i grunnskolen (medregnet eventuell 

undervisning i andre kommuners grunnskoler)?  

Under 1 år  

1 til 5 år  

https://www.questback.com/no/ressurssenter/hvordan-questback-handterer-respondentenes-anonymitet/
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Over 5 år  

Her kan du krysse av for flere alternativer 

4) * På hvilket/hvilke klassetrinn underviser du/er du involvert i undervisning?  

1. til 7. klassetrinn  

8. til 10. klassetrinn  

På dette spørsmålet ønsker vi også at assistenter - og ikke bare lærere - som gir/er involvert i spesialundervisning 

svarer med ett av de to ja-alternativene nedenfor.  

 

5) * Gir du/er du involvert i spesialundervisning?  

Ja, noe  

Ja, utelukkende  

Nei  

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

o Hvis Hvilken type stilling har du? er lik Jeg er lærer/pedagog/spesialpedagog 

 og  

o Hvis Gir du/er du involvert i spesialundervisning? er lik Nei 

o eller 

o Hvis Gir du/er du involvert i spesialundervisning? er lik Ja, noe 

Når du besvarer spørsmålet, se bort fra eventuell spesialundervisning du gir  

6) * Hvordan opplever du det å skulle tilpasse undervisningen til den enkelte elevs forutsetninger og behov?  

Jeg opplever at det alltid går greit  

Jeg opplever at det stort sett går greit  

Jeg opplever det som middels vanskelig  

Ofte synes jeg det er vanskelig  

Jeg opplever at det alltid er vanskelig  

Vet ikke  

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

o Hvis Hvilken type stilling har du? er lik Jeg er lærer/pedagog/spesialpedagog 

 og  

o Hvis Gir du/er du involvert i spesialundervisning? er lik Nei 

 eller 

o Hvis Gir du/er du involvert i spesialundervisning? er lik Ja, noe 

7) Her kan du kortfattet utdype svaret ditt fra forrige spørsmål: 
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Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

o Hvis Hvilken type stilling har du? er lik Jeg er lærer/pedagog/spesialpedagog 

Vi ber deg se bort fra eventuell spesialundervisning du gir, når du besvarer dette spørsmålet.  

8) * I hvor stor grad greier du å ta hensyn til både enkeltelevens og gruppens evner og forutsetninger når du 

underviser?  

I svært liten grad  

I liten grad  

I middels grad  

I stor grad  

I svært stor grad  

Vet ikke  

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

o Hvis Hvilken type stilling har du? er lik Jeg er lærer/pedagog/spesialpedagog 

9) * Vi vil gjerne at du utdyper svaret ditt fra forrige spørsmål her: 

 
 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten 

o Hvis Hvilken type stilling har du? er lik Jeg er lærer/pedagog/spesialpedagog 

 og  

o Hvis Gir du/er du involvert i spesialundervisning? er lik Nei 

 eller 

o Hvis Gir du/er du involvert i spesialundervisning? er lik Ja, noe 

Når du besvarer spørsmålet, se bort fra eventuell spesialundervisning som du gir 

10) * I hvor stor grad opplever du at du klarer å gi elevene realistiske utfordringer som de kan mestre...  

 

I svært 

liten 

grad 

I liten 

grad 

I 

middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor 

grad 

Vet 

ikke 

sammen med andre elever? 
      

enkeltvis på skolen? 
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enkeltvis hjemme? 
      

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

o Hvis Hvilken type stilling har du? er lik Jeg er lærer/pedagog/spesialpedagog 

 og  

o Hvis Gir du/er du involvert i spesialundervisning? er lik Nei 

 eller 

o Hvis Gir du/er du involvert i spesialundervisning? er lik Ja, noe 

11) Her kan du kortfattet utdype svaret ditt fra forrige spørsmål: 

 
 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

o Hvis Gir du/er du involvert i spesialundervisning? er lik Nei 

 eller 

o Hvis Gir du/er du involvert i spesialundervisning? er lik Ja, noe 

Når du besvarer spørsmålet, se bort fra eventuell spesialundervisning som du gir 

12) * I hvor stor grad opplever du at din skole innenfor følgende områder har ressurser som muliggjør 

undervisning som er tilpasset enkelteleven?  

 

I svært 

liten 

grad 

I liten 

grad 

I 

middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor 

grad 

Vet 

ikke 

Undervisningsmateriell 
      

Bemanning (tetthet av undervisningspersonell) 
      

Kompetanse i kollegiet 
      

Skolelokaler og uteområder 
      

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

o Hvis Gir du/er du involvert i spesialundervisning? er lik Nei 

 eller 

o Hvis Gir du/er du involvert i spesialundervisning? er lik Ja, noe 

13) Her kan du utdype svaret ditt fra forrige spørsmål:  
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Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

o Hvis Gir du/er du involvert i spesialundervisning? er lik Nei 

 eller 

o Hvis Gir du/er du involvert i spesialundervisning? er lik Ja, noe 

Når du besvarer spørsmålet, se bort fra eventuell spesialundervisning som du gir 

14) * I hvor stor grad blir elevenes utbytte av din undervisning / den undervisningen du er involvert i kartlagt?  

I svært liten grad  

I liten grad  

I middels grad  

I stor grad  

I svært stor grad  

Vet ikke  

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

o Hvis Gir du/er du involvert i spesialundervisning? er lik Nei 

 eller 

o Hvis Gir du/er du involvert i spesialundervisning? er lik Ja, noe 

15) Hvordan brukes resultatene fra disse kartleggingene?  

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

o Hvis Gir du/er du involvert i spesialundervisning? er lik Ja, utelukkende 

 eller 

o Hvis Gir du/er du involvert i spesialundervisning? er lik Ja, noe 

Dette spørsmålet gjelder utelukkende spesialundervisning 

16) * I hvor stor grad blir elevenes utbytte av din spesialundervisning / den spesialundervisningen du er 

involvert i kartlagt?  

I svært liten grad  
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I liten grad  

I middels grad  

I stor grad  

I svært stor grad  

Vet ikke  

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

o Hvis Gir du/er du involvert i spesialundervisning? er lik Ja, utelukkende 

o eller 

o Hvis Gir du/er du involvert i spesialundervisning? er lik Ja, noe 

17) Hvordan brukes resultatene fra disse kartleggingene?  

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten 

o Hvis Gir du/er du involvert i spesialundervisning? er lik Nei 

 eller 

o Hvis Gir du/er du involvert i spesialundervisning? er lik Ja, noe 

Når du besvarer spørsmålet, se bort fra eventuell spesialundervisning som du gir 

18) * I hvor stor grad opplever du at undervisningstilbudets kvalitet blir drøftet ved din skole?  

I svært liten grad  

I liten grad  

I middels grad  

I stor grad  

I svært stor grad  

Vet ikke  

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

o Hvis Gir du/er du involvert i spesialundervisning? er lik Nei 

 eller 
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o Hvis Gir du/er du involvert i spesialundervisning? er lik Ja, noe 

Når du besvarer spørsmålet, se bort fra eventuell spesialundervisning som du gir  

19) * I hvor stor grad opplever du at ledelsen ved din skole tar initiativ til diskusjon av kvaliteten i 

undervisningstilbudet?  

I svært liten grad  

I liten grad  

I middels grad  

I stor grad  

I svært stor grad  

Vet ikke  

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

o Hvis Gir du/er du involvert i spesialundervisning? er lik Nei 

 eller 

o Hvis Gir du/er du involvert i spesialundervisning? er lik Ja, noe 

20) Vil du utdype svarene dine fra de to forrige spørsmålene, kan du gjøre det her:

 
 

21) * Hvordan opplever du å skulle omsette sakkyndig vurdering og rådene fra PPT til et konkret 

undervisningsopplegg?  

Det er alltid uproblematisk  

Jeg synes som oftest det er uproblematisk  

Det er middels vanskelig / det varierer  

Ofte er det vanskelig  

Jeg synes alltid det er veldig vanskelig  

Vet ikke/Dette spørsmålet er ikke relevant for meg  

22) Vil du utdype svaret ditt fra forrige spørsmål, kan du gjøre det her:
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23) * Angi hvorvidt du er enig eller uenig i følgende påstand om din opplevelse av egen arbeidsutførelse: 

"Totalt sett føler jeg meg trygg på at jobben jeg gjør tilfredsstiller kravene som stilles til den."  

Svært uenig  

Nokså uenig  

Verken uenig eller enig  

Nokså enig  

Svært enig  

Vet ikke  

24) Her kan du kortfattet utdype svaret ditt fra forrige spørsmål: 

 
 

25) Har du mer du ønsker å formidle til oss, tilknyttet tilpasset opplæring og spesialundervisning? I så fall kan 

du gjøre det her: 
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Tranøy kommune: 

 

Offentlige anskaffelser   2004 

 

Økonomistyring    2006 

 

Oppfølging politiske vedtak   2007 

 

Selvkost VAR - området   2008 

 

Barnevernet     2009 

 

Selvkost - Senja avfall   2010 

  

Sykefravær og arbeidsmiljø     

i pleie og omsorg    2011 

 

Kvalitet og ressursbruk i psykiatritjenesten 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, 17 

kommuner i Troms og åtte kommuner i 

Nordland.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og 

vi har avdelingskontorer i Tromsø, 

Narvik, Sortland, Finnsnes og Storslett.  

 

Vi har 30 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av åtte medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

 Administrasjons- og 

organisasjonsvitenskap   

 Juss 

 Pedagogikk 

 Samfunnsplanlegging 

 Sosiologi 

 Statsvitenskap 

 Økonomi 
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