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SAMMENDRAG 
 
Tilstandsrapport 2020 viser at elever og foreldre stort sett er fornøyd med opplæringstilbudet 
og fortsatt godt fornøyd med skolefritidsordningen (SFO). Det er bekymringsfullt at mange 
elever fortsatt melder om mobbing. Det er viktig å følge opp disse tallene i lys av 
opplæringsloven kap. 9 og skolenes aktivitetsplikt, og videreføre systemarbeidet på dette 
området. 
 
Det er positiv utvikling i tallene for lærertetthet i forhold til fjoråret. Dette har sammenheng 
med krav til lærernorm, og skolenes prioriteringer for å oppfylle denne i størst mulig grad.  
Lærertettheten er lavere enn på nasjonalt nivå og i Akershus fylke. Krav til lærernorm 
kombinert med et økende antall assistenter (barneveiledere) i skolen de siste årene krever 
god styring og dialog på skoleeier- og skoleledernivå.  
 
Total andel spesialundervisning pr. juni 2019 er 4,6 %. Rælingen ligger dermed fortsatt lavt 
sammenliknet med nasjonalt nivå, men omfanget er økende. Det er også økende omfang 
vedtak særskilt språkopplæring.   
 
For avgangselevene i 2009 - 2014 foreligger tall for fullført og bestått videregående 
opplæring innen fem år etter avsluttet grunnskole. Rælingen ligger lavere enn Akershus 
fylke, slik vi med unntak av 2017 har gjort de siste fem årene. Tendensen for Rælingen viser 
positiv utvikling når man ser de siste 6 årene samlet.  
 
Nasjonale kartleggingsprøver 1.-4. trinn viser betydelige forskjeller mellom skolene og fra år 
til år på den enkelte skole. Dette skyldes bl.a. små kull ved enkeltskoler, noe som gir store 
utslag. Resultatene i 2019 kan ikke sammenlignes direkte med tidligere år pga nye prøver og 
ny fremstilling av rapportene. Fra 2020 kan man igjen se kullets utvikling over tid. 
 
Selv om man over tid har sett en relativt høy andel elever ligge på og under 
bekymringsgrensen på nasjonale kartleggingsprøver, ser man at en langsiktig satsing på 
grunnleggende ferdigheter på disse trinnene har hatt effekt. Trenden på nasjonale prøver på 
5. trinn er at et minkende antall elever er på laveste mestringsnivå i både lesing, engelsk og 
regning, og årets resultater var svært gode. 
 
Avgangselevene får standpunktkarakterer på nivå med nasjonalt snitt eller over. 
Eksamenskarakterene er i 2019 noe lavere enn Akershus og nasjonalt. Det er forskjell 
mellom gutter og jenters grunnskolepoeng i favør jentene. 
 
Hovedutfordringen er å løfte enkeltelever til neste mestringsnivå i grunnleggende ferdigheter 
gjennom hele grunnskoleløpet og å skape stabilt gode resultater over tid i rælingsskolen. Å 
løfte elever til høyere mestringsnivå i grunnleggende ferdigheter og i fag krever målrettet 
arbeid på individ-, gruppe- og systemnivå på den enkelte skole og riktig faglig innretning og 
satsning fra skoleeier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. OM TILSTANDSRAPPORTEN 
  

Tilstandsrapportens oppbygging 
Tilstandsrapport 2020 består av 5 kapitler i tillegg til sammendraget. Kapittel 2 viser hvilke 
sammenhenger dokumentet inngår i. I kapittel 3 og 4 presenteres viktige resultater for 
rælingssskolen i 2019. Data fra Kostra er basert på foreløpige tall fra SSB. I kapittel 5 
oppsummeres tilstanden gjennom rådmannens vurderinger og prioriteringer for videre 
kvalitetsutvikling av rælingsskolen.   
 
Nøkkeltall og oversikter skolevis følger som vedlegg til rapporten.   
 

 

Tilstandsrapportens funksjon 
Tilstandsrapporten er et element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og inngår i 
grunnlaget for skoleeiers oppfølgingsansvar jf. opplæringsloven § 13-10:  
 

 
 
Tilstandsrapporten er bakoverskuende og følger kalenderåret, dvs. at tilstandsrapport 2020 
inneholder framstilling og vurdering av rælingsskolens resultater i kalenderåret 2019.  
 
Tilstandsrapporten er skoleeiers verktøy og grunnlag for  

• Analyse og kvalitetsvurdering 

• Dialog om kvalitetsutvikling 

• Prioriteringer knyttet til Strategi for skoleeier 2019-2022 

 
Tilstandsrapporten inneholder både en kontroll- og en utviklingsdimensjon. I 
kontrolldimensjonen vurderer skoleeier tilstanden, mens utviklingsdimensjonen handler om 
den oppfølgingen som skjer på bakgrunn av vurderingene. Gjennom vurderingen av 
rælingsskolens styrker og utfordringer legges grunnlaget for prioritering av utviklingsområder 
i kommende handlingsprogram. Disse finnes igjen som punkter i første års oppfølging av 
Strategi for skoleeier 2019-2022. 
 
Tilstandsrapporten har dermed en annen funksjon enn ståstedsanalysen som er skolenes 
interne refleksjons- og prosessverktøy for kvalitetsvurdering og grunnlag for videre 
kvalitetsutvikling. Kravet til denne skolebaserte vurderingen følger forskrift til 
opplæringsloven § 2-1: 
 

Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og 
gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i 
Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at 
vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene                                                                          

 
Tilstandsrapporten inngår i Rælingen kommunes styringssystem som vist i modellen under.   

(…). Kommunen skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til 

lova blir oppfylte. Kommunen skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane 

og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-4. Som ein del av 

oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa, knytt til 

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

                                                                                                                                                         Opplæringsloven § 13-10 



Modellen viser hvordan arbeidsprosessene for skoleeier og skolene har ulike løp, men er 
ment å fungere i et sammenhengende og helhetlig kvalitetsarbeid. 
 
 

 

 

Grunnlag og arbeidsform 
 

Strategi for skoleeier 2019-2022 har en ambisjon som er forankret i skolens brede 

samfunnsmandat, i sentrale og lokale føringer, i forskning på hva som har effekt, samt i 

rælingsskolens utfordringsbilde. Ambisjonen er videreført fra Strategi for skoleeier 2015-

2018, men er utvidet for å gi plass til et elev- og læringssyn tydelig formidlet i overordnet del i 

ny læreplan fra august 2020 (fagfornyelsen). 

 

Rælingsskolens ambisjon (endring fra Strategi for skoleeier 2015-2018 er uthevet): 

 

«Skoleeiers ambisjoner er at rælingsskolen utgjør en stor forskjell for elevenes læring og 

utvikling ved å utjevne for ulike forutsetninger gjennom inkluderende læringsfellesskap, ved 

å utvikle et tankesett som gir motivasjon og utholdenhet i læringsarbeidet og ved å 

møte hver og en med respekt, tillit og utfordringer som stimulerer til utvikling og vekst.» 

 

I tilknytning til ambisjonene ble det utformet et sett med kjennetegn på positiv utvikling i 

perioden 2019-2022. I denne perioden vil skoleeiers kvalitetsvurdering av grunnskolen i de 

årlige tilstandsrapportene blant annet baseres på disse kjennetegnene.  

 

 

 

 

Kjennetegn på positiv utvikling 2019-2022 
 
I tilknytning til skoleeiers ambisjoner er det utformet et sett med kjennetegn på positiv 
utvikling fra 2019 til 2022. I denne perioden vil skoleeiers kvalitetsvurdering av grunnskolen i 



de årlige tilstandsrapportene blant annet baseres på disse kjennetegnene. Det legges opp til 
fornyelse av kjennetegn når Strategi for skoleeier revideres.  

• Økt gjennomføring av videregående opplæring (VGO) 

o Økning i andel elever som gjennomfører første år  

o Økning i andel elever som har gjennomført VGO etter fem år 

• Reell faglig framgang for det enkelte årskull 

o Økning i gjennomsnittlige skalapoeng og økt andel elever på høyere 

mestringsnivåer - nasjonale prøver fra 8. – 9. trinn 

o Nedgang i andel elever på og under bekymringsgrense – nasjonale 

kartleggingsprøver fra 1. til 3. trinn, lesing og regning 

• Relativ faglig framgang  

o Økning i gjennomsnittlige skalapoeng fra år til år – nasjonale prøver 5., 8. og 

9. trinn 

o Nedgang i andel elever på og under bekymringsgrensene - nasjonale 

kartleggingsprøver 1.- 4. trinn  

o Gjennomsnittlig læringsutbytte jevnt over landssnittet og snittet i 

kommunegruppe 7 – nasjonale prøver 5., 8. og 9. trinn, standpunkt- og 

eksamenskarakterer i norsk, matematikk og engelsk og grunnskolepoeng 

• God elevtilfredshet med læringsmiljø og læringskultur  

o Gjennomsnittlig resultat jevnt over landssnittet og snittet i kommunegruppe 7 

på temaene trivsel, støtte fra lærerne, vurdering for læring, læringskultur og 

mobbing på skolen – elevundersøkelsen 5.-10. trinn 

• God foreldretilfredshet med skolen  

o Gjennomsnittlig resultat jevnt over landssnittet og snittet i kommunegruppe 7 

på temaene støtte fra lærerne, vurdering for læring, mobbing på skolen, 

læring og utvikling og SFO – foreldreundersøkelsen 1.-10. trinn 

 

I Strategi for skoleeier 2019-2022 er det valgt ut tre hovedstrategier som hver for seg og 
sammen skal gi kraft og kontinuitet i skoleeiers innsats de tre årene. Videre skal de bidra til 
langsiktighet, fellesskap og fokus for aktørenes videre arbeid med kvalitetsutvikling i 
rælingsskolen.  
 
De tre hovedstrategiene er 

• Tidlig innsats 

• En aktiv og utviklingsorientert skoleeier 

• Skolene som organisasjoner 
 
Hovedstrategien Tidlig innsats handler om å forebygge og fange opp vansker, og å følge opp 
med rask hjelp – både på de laveste trinnene, men også gjennom hele skoleløpet. Sammen 
med god tilpasset opplæring skal tidlig innsats bidra til at hver enkelt elev strekker seg lengst 
mulig for å utvikle sitt læringspotensial. Tidlig innsats gjelder også utfordringer i 
læringsmiljøet som både har stor betydning for elevenes trivsel og for deres læringsutbytte.  
 
Hovedstrategien En aktiv og utviklingsorientert skoleeier er en naturlig følge av Prosjekt 
rælingsskolen der skoleeiers bidrag og deltakelse i utviklingen av skolen økte og 
erkjennelsen av behovet for å sikre et overordnet faglig utviklingstrykk ble forsterket. Videre 
har nasjonale myndigheter de seinere årene gitt skoleeier et utvidet ansvar for kvaliteten på 
opplæringen og en tydeligere plassering i styringslinja mellom nasjonale myndigheter og 
skolene.  



 
Hovedstrategien skolene som organisasjoner er basert på forskning som viser at kollektivt 
orienterte skolekulturer ser ut til å oppnå det beste læringsutbyttet. Sterke samarbeids-
kulturer gir bedre kvalitet på pedagogisk praksis. Det må etableres en resultatorientert kultur 
for å få nok kunnskap om elevene har et tilfredsstillende utbytte av skolens pedagogiske 
praksis (Nordahl, 2012). Skoler som fungerer godt som lærende profesjonsfellesskap, har 
også bedre forutsetninger for å forstå og iverksette endringer og tiltak fra myndighetene på 
en god måte (Meld. St. 20 På rett vei, Meld. St. 21 Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i 
skolen og Meld. St. Fag – Fordypning - Fornyelse). 
 
Rådmannens analyse av skolenes resultater og måloppnåelse skjer fortløpende gjennom 
året. Arbeidet med tilstandsrapporten gir anledning til å gjennomføre prosesser som ivaretar 
kontroll- og utviklingsdimensjonene, i forkant av dialog med politisk ledelse.  
 
Det gjennomføres kvalitetsdialoger vår og høst med hver enkelt skole som et ledd i 
rådmannens analyse og kvalitetsvurdering. Disse dialogene har både en kontroll- og en 
utviklingsdimensjon og danner en del av grunnlaget for denne rapporten. 
 
Kvalitetsdialogene er forberedte samtaler med følgende temaer: 
 

o Strategiske prioriteringer i Strategi for skoleeier 2019-2022 

o Skolens prioriterte utviklingsområder – HP / VP 

o Skolens resultatutvikling 

o Skolens læringsmiljø 

o Skolens regelverksetterlevelse 

 

Høstens kvalitetsdialoger gjennomføres som besøk fra skoleeier ut til skolene, hvor 
personalet selv bidrar til å legge frem resultater, analyser og vurderinger av status, 
utfordringer og prioriteringer på de ulike områdene. Dette opplevdes som en meget god 
ivaretakelse av utviklingsdimensjonen i kvalitetsdialogen. 
 
Regelverksetterlevelse omhandler hvordan skoleeier og skolens ledelse opererer i tråd med 
sitt ansvar om å drive forsvarlig etter lovverk, forskrifter, retningslinjer og kommunale 
standarder på opplæringsområdet. Regelverksetterlevelse på opplæringsområdet inngår i 
skolenes system for internkontroll. 
 
Tilstandsrapporten skal som et minimum omhandle de nasjonalt fastsatte fokusområdene 
læringsmiljø (dvs. elevundersøkelsen), læringsresultater og gjennomføring av videregående 
opplæring. I Rælingen er det gjort kommunestyrevedtak om at tilstandsrapporten i tillegg skal 
omtale nasjonale kartleggingsprøver på 1.– 4. trinn og spesialundervisning. 
 
Elevundersøkelsen er obligatorisk for alle elever i landet på 7. og 10. trinn. Den er gjort 
obligatorisk for alle elever i Rælingen på 5.–10. trinn. Samtidig er det bestemt at samtlige 
foreldre i rælingsskolen skal inviteres til å delta i foreldreundersøkelsen hvert år, og at denne 
undersøkelsen også skal omfatte spørsmål om skolefritidsordningen for de aktuelle 
foreldrene.  
 
I tilstandsrapporten presenteres data fra Grunnskolens informasjonssystem), Skoleporten, 
rapportportalen for brukerundersøkelser og data basert på skolenes rapportering til skoleeier. 
 

Om personvern 
For små enheter kan resultatoversiktene inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. 
Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller 
personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Disse opplysningene skal 
behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller personopplysningslovens bestemmelser. 



 

2. NØKKELTALL  
 

Nøkkeltallskapittelet viser nøkkeltall innenfor kategoriene tjenestemottakere, bemanning, 
kostnadsnivå og kvalitet. Nøkkeltallene er for 2019, og data fra Kostra er basert på foreløpige 
tall fra SSB.  
 
Enkelte rapporter er generert med nye Oslo og Viken som angitt område, mens andre er 
angitt med Akershus.  

 

 
 

Elevtall og årsverk (lærertetthet) 
På grunn av innføring av lærernorm, oppgis tallene f.o.m. 2018 i tilstandsrapporten for hvert 
av hovedtrinnene. Normen som ble innført fra skolestart i 2018 tilsa at det i gjennomsnitt 
skulle være maksimalt 16 elever for hver lærer fra 1. til 4. trinn, og 21 elever for hver lærer på 
5. til 10. trinn i ordinær undervisning (dvs at timer til spesialundervisning og særskilt 
språkopplæring ikke regnes med). Fra august 2019 ble normen skjerpet ytterligeremed 
maksimalt 15 elever for hver lærer på 1.–4. trinn, og 20 elever per lærer fra 5.–10. trinn.  

 

Normen styrer hvor høy lærertettheten skal være på hovedtrinnene, det vil si 1. til 4. trinn sett 
under ett, 5. til 7. trinn sett under ett og 8. - 10. trinn sett under ett. Organiseringen av selve 
undervisningen er imidlertid opp til skolen. Det betyr at det for eksempel på 1.- 4. trinn kan 
være flere enn 16 elever i timene noen ganger, og færre elever andre ganger. 

 

Årsverk – utvikling over tid 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Antall elever 2 152 2163 2273 2352 2399 2396 

 Antall kontaktlærere  116 119 104 134 131 123 

 
Årsverk 
undervisningspersonale 

155 162 165 174 166 152 

 Lærertetthet 1.-10. trinn 19,0 18,6 18,9 19,0 16,2 15,8 

 Lærertetthet 1.-7. trinn 15,9 15,9 16,4 16,6   

 Lærertetthet 1.-4. trinn     17,1 15,4 

HOVEDTREKK NØKKELTALL 

 

• Elevtallet er økende. 

• Lærertettheten er noe høyere enn på nasjonalt nivå og i Akershus fylke  

• Total andel spesialundervisning pr. juni 2019 er 4,6%. Rælingen ligger dermed 
fortsatt lavt sammenliknet med nasjonalt nivå. 

• Andelen spesialundervisning er økende. 

• Andelen vedtak om særskilt norskopplæring §2-8 har økt jevnt. Skoleåret 
2018/2019 får 6,9% av Rælingens elever denne opplæringen.   

 



  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Lærertetthet 5.-7. trinn     17,4 16,7 

 Lærertetthet 8.-10. trinn 19,6 18,3 17.8 18,0 14,2 15,5 

 Assistentårsverk  15 20 23 29 31 31 

 

Lærertetthet 2020 - geografisk sammenligning  
 Rælingen  Akershus  Nasjonalt 

Antall elever per årsverk til undervisning* 13,7 12,8 11,6 

Assistentårsverk per hundre lærerårsverk til u.visn. 17,8 15,5 18,2 

Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-10. trinn** 15,8 16,0 14,9 

* all undervisning samlet, inkl. spesialundervisning og særskilt språkopplæring 
** all undervisning unntatt spesialundervisning og særskilt språkopplæring 
 

Spesialundervisning og særskilt språkopplæring 
Retten til spesialundervisning er regulert i opplæringsloven § 5-1. Vilkåret for at en elev har 
rett til spesialundervisning, er at hun/han ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av den 
ordinære opplæringen. Behovet for spesialundervisning er dermed både avhengig av forhold 
knyttet til den enkelte elev og til ulike forhold ved det ordinære opplæringstilbudet.  
Vurderingene av elevens behov gjøres av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). 
 

Andel spesialundervisning geografisk sammenligning 

Andel i prosent 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Rælingen 3,4 3,6 3,7 2,9 3,5 3,6 4,0 4,6 

Nasjonalt 8,6 8,3 8,0 8,8 7,9 7,5 7,8 7,7 

 

Andel spesialundervisning på hovedtrinn 2014 - 2019  

Andel i prosent 
 

1.- 4. trinn 
 

5.-7. trinn 
 

8.-10. trinn 

Rælingen 2019 3,3 4,9 6,4 

Nasjonalt 2019 5,0 9,1 9,8 

Rælingen 2018 2,2 4,4 3,5 

Nasjonalt 2018 6,9 9,9 

Rælingen 2017 1,8 4,2 3,3 

Nasjonalt 2017 6,9 10,0 

Rælingen 2016 1,8 3,7 3,5 

Nasjonalt 2016 7,9 12,1 

Rælingen 2015 2,5 2,6 3,5 

Nasjonalt 2015 6,9 10,8 

Rælingen 2014 2,6 2,5 5,3 

Nasjonalt 2014 6,9 10,5 

 
Særskilt språkopplæring 

 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

Totalt 6,9 % 6,44 % 6,02 %  5,90 %  4,2 %  3,7 % 
 



Øvrige nøkkeltall 

 
Kilde: Foreløpige Kostratall fra SSB 
 

Tjenestemottakere 
 

Antall barn  

  

År 

Elever i 
kommunale 
grunnskoler 

Elever i 
kommunal 
SFO 

2006  1 886   529  

2007  1 869   521  

2008  1 866   525  

2009  1 934   578  

2010  1 931   552  

2011  1 946   543  

2012  2 007   573  

2013  2 076   593  

2014  2 152   645  

2015  2 163   656  

2016  2 273   724  

2017  2 352   753  

2018  2 399   690  

2019  2 396   695  

 
 
 
 
Skolestørrelse - antall elever pr. skole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rælingen har 6 barneskoler og 2 
ungdomsskoler, med til sammen 2 396 
elever ved utgangen av 2019. Elevtallet 
stiger i takt med befolkningsveksten, og 
for å håndtere elevtallsveksten i 
eksisterende skolebygg er det tatt i bruk 
paviljonger på Løvenstad, samt at 
Smestad skole er utvidet. Bygging av ny 
skole på Fjerdingby er vedtatt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utvikling i antall elever 
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Tilstandsrapport grunnskole 

Befolkningsprofil 
Andel innbyggere 6-15 år  
 

 
 
 

 

Kostnadsnivå    

      

Prioritering     
Netto driftsutgifter grunnskolesektor i % av 
samlede netto driftsutgifter 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andelen innbyggere i skolealder er ved 
utgangen av 2019 13,4 - omtrent på 
samme nivå som 
Akershusgjennomsnittet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denne faktoren sier hvordan skolesektoren 
utvikler seg sammenlignet med de andre 
sektorene i kommunen. 
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Tilstandsrapport grunnskole  

 
Produktivitet  

 
 

Brutto driftsutgifter pr. elev 

 
 

 
 
 

I år er Kommunebarometeret forsinket, og det foreligger derfor ikke tall herfra som viser 
rælingsskolens relative plassering nasjonalt innenfor ulike kvalitetsindikatorer. Dette vil bli 
presentert senere. 
 

 

3. LÆRINGSUTBYTTE 
 

Nasjonale kartleggingsprøver 1.–4. trinn 
 
På samme måte som nasjonale prøver, har nasjonale kartleggingsprøver 
grunnleggende ferdigheter i lesing og regning som vurderingsgrunnlag mens 
kartleggingsprøven i engelsk baseres på deler av målene for faget. 
Kartleggingsprøvene er utviklet i tråd med mål i læreplanen og gjennomføres på våren. 
 
Obligatoriske kartleggingsprøver for kommunene er lesing på 1., 2. og 3. trinn og 
regning på 2. trinn. I tillegg gjennomfører Rælingen frivillige kartleggingsprøver i 
regning på 1. og 3. trinn, engelsk på 3. trinn samt digitale ferdigheter på 4. trinn.  
 
Hensikten med prøvene er å identifisere elever som trenger ekstra oppfølging slik at 
konkrete pedagogiske tiltak kan iverksettes så tidlig som mulig i opplæringsløpet. 
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Resultatene på nasjonale kartlegginger gir derfor bare god informasjon om elever som 
ligger rundt eller under de definerte bekymringsgrensene. Prøvene er ikke egnet for å 
finne ut av gruppers gjennomsnitt osv. Det foreligger heller ikke definerte normeringer, 
men det gis en pekepinn i det faktum at bekymringsgrensen settes ved de 20 % 
svakeste resultatene på landsbasis ved første års gjennomføring.  
 
Resultatene er ment for skoleinternt bruk og skal ikke rapporteres til 
Utdanningsdirektoratet. Dette innebærer at det ikke foreligger sammenligningstall på 
fylkes- og landsnivå. Prøvene er ikke utviklet for å sammenstille resultatene. Derfor 
egner resultatene seg ikke som styringsinformasjon, og de kan ikke brukes til å 
sammenligne skoler, kommuner eller fylker. (udir.no)  
 
Oversikten under viser prosentandel elever på og under bekymringsgrensen.  
 
Prøvene ble endret skoleåret 2018-2019, og det kan derfor ikke sammenstilles 
resultater fra skoleeiers side som viser kullenes utvikling fra ett trinn til et annet før 
resultatene fra våren 2020 foreligger.  
 
Resultater for 1. trinn kunne ikke genereres i rapportmodulen.  
 
 

Lesing 
 1. trinn 2. trinn 3. trinn 
Å lese ord  18,3 20,6 

Å stave ord  17,1 15,3 
Å lese er å forstå   19,7 16,8 

 

Regning 

 1. trinn 2. trinn 3. trinn 

Hele prøven 28,2 28,0  28,0  

 

Engelsk 
 3. trinn 
Lytting 18,1 

Lesing 20,2 
 

Digitale ferdigheter 
 4. trinn 
Hele prøven 14,8 
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Nasjonale prøver  
 
Nasjonale prøver i lesing og i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter 
er i samsvar med mål for de grunnleggende ferdighetene lesing og regning, slik de er 
integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i læreplanen, Kunnskapsløftet (LK06). 
Engelsk er ikke en av de grunnleggende ferdighetene, og prøvene tar utgangspunkt i 
kompetansemål i faget engelsk. Det gjennomføres prøver i lesing og regning på 5., 8. 
og 9. trinn, og i engelsk på 5. og 8. trinn. 
 
Resultatene vises i gjennomsnittlige såkalte skalapoeng. Gjennomsnittlige skalapoeng 
er 50. Prøvene på 8. og 9. trinn er de samme, og ett års forventet progresjon tilsier en 
fremgang på 3-4 skalapoeng fra 8. til 9. trinn.  
 

Det er tre mestringsnivåer på 5. trinn, og 5 mestringsnivåer på 8. og 9. trinn. Med lavt 
mestringsnivå menes nivå 1 på 5. trinn og nivå 1 og 2 på ungdomstrinnet. Med høyt 
mestringsnivå menes nivå 3 på 5. trinn og nivå 4 og 5 på ungdomstrinnet.   
     
 

Skoleeiers ambisjoner  
Skoleeiers ambisjoner framkommer i Strategi for skoleeier 2019-2022. Ambisjonene 
knyttes til rælingsskolens arbeid og de ønskede effekter arbeidet har for individ og 
samfunn.   
I tilknytning til skoleeiers ambisjoner er det utformet et sett med kjennetegn på positiv 
utvikling fra 2019 til 2022:  

 
• Reell faglig fremgang for det enkelte årskull  

o Økning i gjennomsnittlige skalapoeng og økt andel elever på høyere 

mestringsnivåer (utvikling nasjonale prøver fra 8. til 9. trinn).  

• Relativ faglig fremgang   

o Økning i gjennomsnittlige skalapoeng fra år til år (nasjonale prøver 5., 8. og 

9. trinn)  

o Gjennomsnittlig læringsutbytte jevnt over landssnittet og snittet i 

kommunegruppe 7 (nasjonale prøver 5., 8. og 9. trinn, standpunkt- og 

eksamenskarakterer i norsk, matematikk og engelsk og grunnskolepoeng)  
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HOVEDTREKK I RÆLINGSSKOLEN – NASJONALE PRØVER 
 

 

5. trinn: 

• Resultatene på 5. trinn er meget positive, og ligger over resultatene nasjonalt 

og for kommunegruppe 7 og likt med/over resultatene for Akershus. 

• Vi kan for Rælingen samlet sett lese ut en trend som bekrefter en positiv 

utvikling over tid. 

• Det er stor differanse mellom de ulike skolenes resultater. Skoler med små kull 

har større utslag i resultatene.  

• Guttene gjør det bedre i engelsk og regning, mens jentene gjøre det noe bedre 

i lesing. 

8. trinn: 

• 8. trinn i Rælingen scorer likt med/noe under nasjonalt snitt på prøvene. 

• Både på 5. og 9. trinn ser vi en trend hvor andel elever på laveste 

mestringsnivå reduseres, mens denne andelen er stigende de siste fem årene 

for 8. trinn. Resultatene gjenspeiler utfordringer på kommunenivå med å løfte 

elevene gjennom mellomtrinnet.  

• Guttene gjør det bedre i engelsk og regning, jentene gjør det bedre i lesing. 

9. trinn: 

• Resultatene for årets 9. trinn er 1 skalapoeng bedre enn nasjonalt snitt i lesing, 

og 1 poeng svakere enn nasjonalt snitt i regning. Resultatene er betydelig 

bedre enn 9. trinns resultater i fjor, og samlet sett har elevene forbedret seg 5 

skalapoeng i både lesing og regning, noe som er et meget godt resultat. 

• Det er variasjon mellom skolene, og på Marikollen har elevene forbedret sin 

ferdigheter i lesing med 8 skalapoeng, noe som er et oppsiktsvekkende godt 

resultat. Progresjonen for guttene og jentene er hhv 9 og 6 skalapoeng. 

• Guttene gjør det bedre i engelsk og regning, jentene gjør det bedre i lesing. 
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Relativ utvikling 
 

5. trinn  2015 2016 2017 2018 2019 

Engelsk   

Rælingen 50 50 49 51 52 

Akershus 51 51 51 51 51 

Nasjonalt 50 50 50 50 50 

Lesing   

Rælingen 50 51 50 52 52  

Akershus 51 51 51 51 51 

Nasjonalt 50 50 50 50 50 

Regning  

Rælingen 50 50 49 51 51 

Akershus 51 51 50 51 51 

Nasjonalt 50 50 50 50 50 

 

8. trinn  2015 2016 2017 2018 2019 

Engelsk   

Rælingen 50 50 49 50 50 

Akershus 51 51 51 51 51 

Nasjonalt 50 50 50 50 50 

Lesing   

Rælingen 51 50 50 50 51 

Akershus 51 51 51 51 51 

Nasjonalt 50 50 50 50 50 

Regning  

Rælingen 50 49 49 48 50 

Akershus 51 51 51 51 51 

Nasjonalt 50 50 50 50 50 

 

9. trinn  2015 2016 2017 2018 2019 

Lesing   

Rælingen 52 54 55 52 55 

Akershus 55 55 55 55 55 

Nasjonalt 53 54 54 53 54 

Regning  

Rælingen 51 53 53 51 53 

Akershus 55 55 55 55 54 

Nasjonalt 54 54 54 54 54 
 

Det har vært knyttet bekymring til begynneropplæringen i rælingsskolen på bakgrunn 
av svake resultater på nasjonale kartleggingsprøver over flere år. Det er derfor 
interessant å se på utviklingen på nasjonale prøver på 5. trinn over flere år, og om 
resultatene på 1.-3. trinn manifesterer seg i svake resultater ved starten av 
mellomtrinnet. Vi ser imidlertid at resultatene her viser jevn positiv utvikling over de 
siste fem årene:        
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Reell utvikling 
 

Gjennomsnittlige skalapoeng er 50, og med stabil utvikling vil tallene være de samme 
for 5. og 8. trinn. Med utvikling ut over forventet progresjon ville vi sett en økning i 
skalapoeng fra 5. til 8. trinn, mens en svakere progresjon vises i nedgang på 
skalapoeng. Vi ser for 2006-kullet at progresjonen i regning har vært svakere enn 
forventet gjennom mellomtrinnet. For 2005-kullet har progresjonen vært noe svak i 
regning gjennom mellomtrinnet, mens de har vist meget god fremgang fra 8. til 9. trinn.  

 

Kull 2009 – årets 5. trinn 

Prosentandel elever på og 
under bekymringsgrense 
på kartleggingsprøver – 3. 
trinn 

Prosentandel elever på 
mestringsnivå 1 på nasjonale 
prøver – 5. trinn 

Lesing 44 19,4 
Regning 14,4 16,8 

Engelsk 21,3 17,4 
  
 

Kull 2006 – årets 8. trinn engelsk lesing regning 

5. trinn 2016 50 51 50 

8. trinn 2019 50 49 49 

 

Kull 2005 – årets 9. trinn engelsk lesing regning 

5. trinn 2015 50 50 50 

8. trinn 2018 50 50 48 

9. trinn 2019  55 53 

 

Fordeling på mestringsnivåer - utvikling over tid 
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2015-2016
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5. trinn - engelsk
Mestringsnivå over tid

Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3
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Grunnskolepoeng, standpunktkarakterer og eksamen 
 

Om grunnskolepoeng 

• Grunnskolepoeng er summen av elevenes avsluttende karakterer (eksamens- 
og standpunktkarakterer), delt på antall karakterer og ganget med 10. Dersom 
det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut 
poeng for eleven. Grunnskolepoeng er grunnlag for opptak til videregående 
opplæring. 
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5. trinn - lesing
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Om standpunktkarakterer 

• Standpunktkarakterer er karakterer som blir gitt ved avslutningen av 
opplæringen i fag, og den baseres på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet 
viser den kompetansen eleven har i faget. 

 
Om eksamen 

• Skriftlig eksamen organiseres ved at ca. 1/3 av elevene kommer opp i engelsk, 
1/3 i matematikk og 1/3 i norsk.  

• Ved muntlig eksamen tilstrebes det å dekke hele bredden av fag. Ca 10 elever 
kommer opp i hvert enkelt fag per skole. 

• Fordi gjennomsnittet for eksamensresultater er basert på relativt små 
elevgrupper på skole- og kommunenivå i Rælingen, kan enkeltelevers 
karakterer derfor gi store utslag på snittresultatet. 

 
Om utvalg av resultater  
Det kan sammenstilles resultater periodisk og geografisk fordelt på kjønn og skoler i en 
mengde ulike former – for standpunktkarakterer, grunnskolepoeng og 
eksamensresultater muntlig og skriftlig. Utvalget gir et godt overblikk over de viktigste 
funnene. Muntlig eksamen gjelder for ca 10 elever i hvert fag per skole. Det er et for lite 
utvalg elever til å kunne si noe sikkert om kvalitetsutviklingen i et enkelt fag fra ett år til 
et annet, og er derfor ikke tatt med her.    
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HOVEDTREKK – GRUNNSKOLEPOENG, STANDPUNKTKARAKTERER OG 

EKSAMEN 

 
Grunnskolepoeng 2019 

• Grunnskolepoeng i Rælingen har i perioden 2015-2019 gjennomgående ligget over 
nasjonalt snitt og over kommunegruppe 7. I 2019 lå Rælingen kommune 0,7 poeng 
over snittet nasjonalt 0,9 over kom.gr. 7, og likt med Akershus fylke.  

• Differansen mellom mellom jenter og gutter i Rælingen var i 2018 betydelig mindre 
enn tallene nasjonalt, for Akershus fylke og kom.gr. 7. I 2019 er differansen igjen 
tilsvarende den man ser i fylket, kom. gr. 7 og nasjonalt. Differansen mellom 
jentene og guttene i Rælingen er på 4,5 poeng.    

• Det har vært en positiv utvikling i Rælingen fra 2014. Resultatene er likt med 
fjoråret samlet sett, og differansen mellom skolene er i 2019 redusert betraktelig.  

 
Standpunktkarakterer 2019 

• Standpunktkarakterer i norsk, engelsk og matematikk i 2019 er noe lavere i 
matermatikk og engelsk sammenlignet med Akershus, kom.gr. 7 og nasjonalt, og 
noe høyere i norsk hovedmål og norsk sidemål. 

• Snittet på standpunktskarakterer i Rælingen lå flere år betydelig høyere enn både 
nasjonalt, Akershus fylke og kom.gr. 7 i flere fag, primært i praktisk-estetiske fag, 
men også i naturfag og KRLE. Denne trenden var avtagende i 2018, og i 2019 er 
resultatene marginalt over/under Akershus, kom. gr. 7 og nasjonalt. 
Resultatutviklingen synliggjøres her for eksamensfagene og standpunktkarakterer i 
eksamensfag.   

• Som i nasjonal statistikk er karaktersnittet for jenter gjennomgående høyere. I 2018 
gjorde guttene det bedre enn jentene i seks fag. I 2019 gjorde guttene det bedre 
enn jentene kun i kroppsøving, og det er slik fordelingen på kjønn var i 2017 og 
tidligere år. Det er grunn til å tro at 2018 var et unntaksår på dette området.  

 
Eksamenskarakterer 2019 

• I matematikk skriftlig ligger Rælingens resultat 0,1-0,3 karakter under kom.gr. 7, 
Akershus og nasjonalt. Resultatet er likt med 2018. Det har vært en markant 
forbedring av eksamensresultatene i matematikk fra 2017. Dette er også en 
nasjonal trend i faget. 

• I norsk skriftlig hovedmål og sidemål ligger Rælingens resultater noe under de 
andre gruppene, og slik har det vært de siste fem årene.  

• I engelsk ligger resultatene 0,1-0,4 under de andre gruppene, men det kan ikke 
leses ut som er trend over tid i faget ettersom det også har vært bedre resultater 
andre år.  

• Det har tidligere år vært svært stor differanse mellom standpunktkarakterer og 
eksamenskarakterer i matematikk, men denne differansen er nærmest borte de tre 
siste årene.  
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Grunnskolepoeng 2015-2019 - geografisk sammenligning 

 

 

Grunnskolepoeng 2019 - fordeling kjønn 
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Standpunktkarakter norsk, matematikk og engelsk - geografisk sammenligning 

 2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Engelsk skriftlig standpunkt - Rælingen  4,1 4,2 4,1 4,0 3,9 

Engelsk skriftlig standpunkt - Akershus  4,1 4,0 4,0 4,1 4,1 

Engelsk skriftlig standpunkt - Nasjonalt 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 

Matematikk standpunkt - Rælingen  3,4 3,7 3,5 3,6 3,5 

Matematikk standpunkt - Akershus  3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 

Matematikk standpunkt - Nasjonalt 3,5 3,5 3,6 3,7 3,7 

Norsk hovedmål standpunkt - Rælingen  3,8 4,3 3,8 3,9 4,1 

Norsk hovedmål standpunkt - Akershus  3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 

Norsk hovedmål standpunkt - Nasjonalt 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 

Norsk sidemål standpunkt - Rælingen  3,7 4,2 3,7 3,8 3,9 

Norsk sidemål standpunkt - Akershus  3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 

Norsk sidemål standpunkt - Nasjonalt 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8 

 
 

Eksamenskarakter norsk, engelsk og matematikk – geografisk sammenligning 

 2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Engelsk skriftlig eksamen - Rælingen  3,7 3,4 3,7 3,9 3,5 

Engelsk skriftlig eksamen - Akershus  3,8 3,7 3,9 3,8 3,9 

Engelsk skriftlig eksamen - Nasjonalt 3,7 3,6 3,8 3,7 3,7 

Matematikk skriftlig eksamen - Rælingen  2,6 2,9 3,4 3,5 3,5 

Matematikk skriftlig eksamen - Akershus  3,1 3,4 3,6 3,8 3,8 

Matematikk skriftlig eksamen - Nasjonalt 2,9 3,3 3,4 3,6 3,6 

Norsk hovedmål skriftlig eksamen - Rælingen 3,2 3,2 3,0 3,5 3,3 

Norsk hovedmål skriftlig eksamen - Akershus  3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 

Norsk hovedmål skriftlig eksamen - Nasjonalt 3,4 3,5 3,4 3,5 3,4 

Norsk sidemål skriftlig eksamen - Rælingen 2,6 2,9 3,1 3,3 2,9 

Norsk sidemål skriftlig eksamen - Akershus  3,1 3,3 3,3 3,4 3,2 

Norsk sidemål skriftlig eksamen - Nasjonalt 3,1 3,2 3,3 3,4 3,1 
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Gjennomføring av videregående opplæring 
Et av hovedmålene for grunnopplæringen i Norge er at alle som er i stand til det, 
oppnår kompetanse for arbeidsliv eller studier gjennom videregående opplæring. Det 
ble utarbeidet nasjonale mål med tilhørende indikatorer. Indikatorene er både knyttet til 
gjennomføring år for år i VGO, men også andel fullført og bestått 5 år etter 10. trinn. I 
Strategi for skoleeier 2019-2022 er det angitt følgende kjennetegn på positiv utvikling: 
 

• Økt gjennomføring av videregående opplæring (VGO) 
o Økning i andel elever som gjennomfører første år  
o Økning i andel elever som har gjennomført VGO etter fem år 

 

Den totale andelen som oppnår kompetanse på videregående nivå, er høyere enn 
denne statistikken viser fordi en del fullfører opplæringa ut over den femårsperioden 
det er satt mål for.  
 
Fylkeskommuen har ikke utarbeidet oversikt over gjennomføring i 2019. Statistikk for 
gjennomført første år er derfor ikke med i årets rapport. Gjennomføring etter 5 år er 
hentet ut fra tilgjengelig informasjon hos Statistisk Sentralbyrå.  
 

Andel gjennomført opplæring 5 år etter avsluttet grunnskole 
 

Årskull 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Rælingen 75,3 71,5 81,1 72,4 70,3 70,9 

Akershus 80,4 77,8 77,3 75,0 74,5 72,6 

 
 
Tendensen viser positiv utvikling når man ser de siste 6 årene samlet, men det er 
færre som gjennomfører i Rælingen enn for fylket samlet.  
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4. BRUKERUNDERSØKELSER 

 

 
 

 

Brukerundersøkelser  
Elevundersøkelsen er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. 
Lovgrunnlaget for elevundersøkelsen ligger i forskrift til opplæringsloven: 
 

§ 2-3. Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for elevane 
Skoleeigaren skal sørgje for at nasjonale undersøkingar om motivasjon, trivsel, 

mobbing, elevmedverknad, elevdemokrati og det fysiske miljøet blir 

gjennomførte og følgde opp lokalt. 

 
Det nasjonale kravet er at elevundersøkelsen gjennomføres hvert år på 7. og 10. trinn. 
I Rælingen gjennomføres den årlig på 5.- 10.trinn. Foreldreundersøkelsen er ikke 
obligatorisk etter nasjonale føringer, men i Rælingen inviteres alle foreldre på 1.-10. 
trinn hvert år til å delta for å komme med sine synspunkter og tilbakemeldinger. Begge 
undersøkelsene inngår i grunnlaget for skolebasert vurdering (ståstedsanalysen) og i 
skoleeiers kvalitetsvurdering av rælingsskolen (tilstandsrapporten).  
 
FINE gjennomfører en tilpasset foreldreundersøkelse med relevante temaer.  
 
Spørsmålene i undersøkelsene endres noe med jevne mellomrom.  
 
 

HOVEDTREKK I RÆLINGSSKOLEN – BRUKERUNDERSØKELSER 

Elevundersøkelsen:  

• Elevene på 5.-10. trinn 2019 skårer likt eller noe lavere sammenlignet med Oslo 
og Viken og nasjonalt på de fleste indekser  

• Resultatene i kommunen er stabile på indeksnivå over tid.  

• Til dels store forskjeller mellom skolene. Små kull gir større utslag.  
 

Foreldreundersøkelsen: 

• Svarprosenten er 52,5 % - stabilt på dette nivået over mange år. 

• Foreldre i rælingsskolen skårer gjennomgående på snitt med nasjonalt nivå og 
resultatene er stabile sammenliknet med 2018.  

• Foreldrene gir høyere skår på SFO-tilbudet i Rælingen sammenliknet med 
nasjonalt nivå 
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Skoleeiers ambisjoner 
 
Skoleeiers ambisjoner framkommer i Strategi for skoleeier 2019-2022. Ambisjonene 
knyttes til rælingsskolens arbeid og de ønskede effekter arbeidet har for individ og 
samfunn. I tilknytning til skoleeiers ambisjoner er det utformet et sett med kjennetegn 
på positiv utvikling fra 2019 til 2022: 

• God elevtilfredshet med læringsmiljø og læringskultur  

o Gjennomsnittlig resultat jevnt over landssnittet og snittet i kommunegruppe 

7 * på temaene trivsel, støtte fra lærerne, vurdering for læring, læringskultur 

og mobbing på skolen – elevundersøkelsen 5.-10. trinn. 

(* fra 2019 genereres rapporter med sammenligning med Oslo og Viken) 
 
 
 

Elevundersøkelsen 5.-10. trinn 
 

Geografisk sammenligning Rælingen  
Oslo og 
Viken  

Nasjonalt  

Trivsel  4,2 4,3 4,2 

Støtte fra lærer 4,2 4,2 4,2 

Støtte hjemmefra 4,3 4,2 4,2 

Vurdering for læring 3,6 3,6 3,6 

Læringskultur  3,9 4 4 

Mestring 3,9 4 4 

Motivasjon 3,6 3,7 3,7 

Elevdemokrati og medvirkning 3,6 3,6 3,6 

Felles regler 4,2 4,2 4,2 

Mobbet av andre elever på skolen 4,6 4,7 4,7 

Utdanning og yrkesveiledning (ungdomsskolen) 3,5 3,6 3,7 

Praktisk opplæring 3,1 3,3 3,3 

Variert opplæring  3,6 3,8 3,8 

Relevant opplæring  3,4 3,5 3,6 

Innsats 4 4 4 

Faglig utfordring 4 4,2 4,2 
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Utvikling over tid 2019 2018 2017 2016 2015 

Trivsel  4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 

Støtte fra lærer 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 

Støtte hjemmefra 4,3 4,3 4,3 4,4 4,3 

Vurdering for læring 3,6 3,6 3,7 3,8 3,8 

Læringskultur  3,9 3,9 3,9 4 4 

Mestring 3,9 4 4 4 4 

Motivasjon 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 

Elevdemokrati og medvirkning 3,6 3,7 3,8 3,9 3,8 

Felles regler 4,2 4,2 4,1 4,2 4,2 

Mobbet av andre elever på skolen 4,6 4,6 4,6 4,6 - 

Utdanning og yrkesveiledning  3,5 3,4 3,5 3,5 3,6 

Praktisk opplæring 3,1 3,3 3,3 3,3 3,2 

Variert opplæring  3,6 3,7 3,8 3,8 3,8 

Relevant opplæring  3,4 3,6 3,7 3,9 3,9 

Innsats 4 4,1 4,1 4,2 4,2 

Faglig utfordring 4 4 4,1 4,2 4,1 

 
 

 

Mobbing - utvikling over tid 
 
Rapporten inneholder resultatene fra de fem spørsmålene om mobbing i Elevundersøkelsen.  

 
Med utgangspunkt i gjensidig utelukkende kategorier har vi beregnet andelen elever som 

oppgir at de i en eller annen kombinasjon er mobbet.  

 

Spørsmål Andel År 

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste 
månedene? 

7,1% 2019 

8,7% 2018 

7,2% 2017 

7,5% 2016 

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste 
månedene? 

2,7% 2019 

2,8% 2018 

2,0% 2017 

2,4% 2016 

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene? 

2,4% 2019 

2,6% 2018 

2,4% 2017 
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Spørsmål Andel År 

1,2% 2016 

Andel elever som oppgir at de i en eller annen 
kombinasjon er mobbet av medelever, digitalt mobbet 
av noen på skolen eller mobbet av voksne på skolen 2-3 
ganger i måneden eller oftere 

9,6% 2019 

10,4% 2018 

8,7% 2017 

8,2% 2016 

Har du selv vært med på å mobbe en eller flere elever på 
skolen de siste månedene? 

0,6% 2019 

1,1% 2018 

0,9% 2017 

1,0% 2016 

Har du mobbet andre digitalt (mobil, iPad, PC) de siste 
månedene? 

0,5% 2019 

0,7% 2018 

0,7% 2017 

0,5% 2016 

 

Mobbing – geografisk sammenligning 
 

Utvalg Spørsmål Andel 

Rælingen  
Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste 
månedene? 

7,1% 

Oslo og Viken  5,1% 

Nasjonalt   4,7% 

Rælingen  
Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste 
månedene? 

2,7% 

Oslo og Viken  2,1% 

Nasjonalt   2,0% 

Rælingen  
Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste 
månedene? 

2,4% 

Oslo og Viken  1,9% 

Nasjonalt   1,7% 

Rælingen  Andel elever som oppgir at de i en eller annen 
kombinasjon er mobbet av medelever, digitalt 
mobbet av noen på skolen eller mobbet av voksne 
på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere 

9,6% 

Oslo og Viken  6,7% 

Nasjonalt   6,2% 

Rælingen  
Har du selv vært med på å mobbe en eller flere elever 
på skolen de siste månedene? 

0,6% 

Oslo og Viken  1,1% 

Nasjonalt   1,0% 

Rælingen  
Har du mobbet andre digitalt (mobil, iPad, PC) de siste 
månedene? 

0,5% 

Oslo og Viken  0,7% 

Nasjonalt   0,7% 

 
 

Vi beregner andelen som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden for ulike former for 



 
 

 28 

Tilstandsrapport grunnskole 2019 
 

mobbing ved å summere andelene i svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 
1 gang i uken» og «Flere ganger i uken».  

 

Av og til prikkes/skjules andelen som opplever mobbing selv om fem eller flere elever har svart. 
I slike tilfeller er kun ett av de tre svaralternativene som er definert som mobbing prikket. Hvis 

vi i slike tilfeller publiserer summen av andelene på de tre svaralternativene vil vi samtidig 
avsløre andelen som er prikket i det ene svaralternativet .  

 

 

Foreldreundersøkelsen 
 

 
Geografisk sammenligning 

 
Rælingen  

Oslo og 
Viken 

Nasjonalt 

Motivasjon 4,1 4,3 4,3 

Støtte fra lærerne 4,5 4,6 4,6 

Trygt miljø 4,3 4,4 4,4 

Dialog og medvirkning  4,5 4,5 4,5 

Informasjon fra skolen 4,2 4,1 4,2 

Kjennskap og forventning  4 4,1 4,2 

FAU og SU 4,4 4,3 4,3 

SFO 1 4,4 4,2 4,3 

SFO 2 4,6 4,4 4,4 

Læring og utvikling 4 4,2 4,1 

Utviklingssamtalene 4,5 4,5 4,5 

 

 
 

Utvikling over tid 2019 2018 2017 2016 2015 

Motivasjon 4,1 4,2 4,3 4,3 4,3 

Støtte fra lærerne 4,5 4,5 - 4,5 4,4 

Trygt miljø 4,3 4,2 - 4,3 4,3 

Dialog og medvirkning  4,5 4,5 4,4 4,5 4,6 

Informasjon fra skolen 4,2 4,1 4 4,1 4,1 

Kjennskap og 
forventning  

4 3,9 3,9 4,1 3,8 

FAU og SU 4,4 4,4 4,2 4 4,3 

SFO 1 4,4 4,5 4,2 4,4 4,4 

SFO 2 4,6 4,6 - 4,6 4,5 

Læring og utvikling 4 4 4 4 4 

Utviklingssamtalene 4,5 4,6 - 4,5 - 
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5. VURDERING OG GRUNNLAG FOR 
VIDERE ARBEID 
 

Bildet av tilstanden i rælingsskolen er basert på et bredt analysegrunnlag. Skoleeier og 
skolene følger elevenes læringsresultater tett. Det foregår både gjennom skoleeiers 
fortløpende analyser, i skoleeiers løpende dialog med rektorene, i den enkelte skoles 
oppfølging av resultatene og i kvalitetsdialogene hvor skolens ledergruppe legger frem 
sine ambisjoner knyttet til resultatutviklingen.  
 
Rælingsskolens elever avslutter grunnskolen med et gjennomsnittlig læringsutbytte på 
nasjonalt snitt, men det er fortsatt mye variasjon i elevresultatene fra år til år og mellom 
skoler. Variasjoner må også tilskrives forholdsvis lave elevtall samlet på 10. trinn.  
 
Andelen elever som melder om at de blir mobbet på skolen er bekymringsfull. 
Skoleeier har god oversikt over skolene. Det har vært jobbet mye med dette i 2019, og 
arbeidet vil fortsatt være høyt prioritert i 2020.  
 
Brukerundersøkelsene viser på andre områder at elever og foreldre gjennomgående er 
fornøyd med opplæringstilbudet og spesielt godt fornøyd med skolefritidsordningen 
(SFO).  
 
Kartleggingsprøvene for 1.-4. trinn er endret både i prøveform og rapportmodul, og kan 
ikke sammenlignes med tidligere år på samme måte i 2019. Prøvene er utformet for å 
finne elever som trenger ekstra hjelp og oppfølging, og resultatene skal ikke 
rapporteres til Utdanningsdirektoratet. De sier ikke noe om kvaliteten på opplæringen, 
og kan ikke brukes til å sammenligne skoler og kommuner. De er imidlertid nyttig 
styringsinformasjon for skoleeier med tanke på oppfølging av skolenes prioriteringer og 
innretting av arbeidet.  
 
Vi ser en tydelig positiv trend i resultatene på nasjonale prøver på 5. trinn. Disse 
prøvene tester grunnleggende ferdigheter hos elevene etter fire års skolegang, og må 
ses i sammenheng med den opplæringen de får på småtrinnet. Vi må derfor anta at 
selv om kartleggingsprøvene fremdeles viser at mange elever har ferdigheter på og 
under bekymringsgrensen, så har de tiltakene som settes inn en positiv effekt på 
elevenes videre læring og oppnådde ferdigheter. 
 
5. trinn har meget gode resultater i 2019 innen alle tre prøveområder. Skolenes 
resultater varierer til dels mye, men flere skoler har svært positive resultater. 
resultatene på 8. trinn er ikke like gode, og tilsier at det må gis ekstra oppmerksomhet 
til mellomtrinnet. 9. trinns resultater er ikke spesielt gode isolert sett, men den reelle 
fremgangen for dette kullet har vært meget god.  
 
Tendensen viser også at stadig færre elever er på laveste mestringsnivå på de 
nasjonale prøvene, mens flere er på de høyeste nivåene.  
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Rælingsskolen har fortsatt en lav prosentandel spesialundervisning sammenliknet med 
nasjonalt snitt, men det er et økende omfang. Det er viktig å sikre at så mange elever 
som mulig får dekket sine faglige behov og sine rettigheter innenfor den ordinære 
undervisningen, og kommunen jobber med å sikre en god praksis rundt dette. 
Systemsamarbeidet med PPT og fokus på ressurslærerfunksjonene i lesing og regning 
skal bidra til å fange opp elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av 
det ordinære opplæringstilbudet (Oppl.§5-1).       
                                
Kompetansearbeidet i rælingsskolen har i hovedsak prioritert lærere og 
enhetsledere/rektorer, men har nå blitt utvidet til å omfatte flere nøkkelroller og 
ansattgrupper i rælingskolen. I 2019 har kompetansearbeidet i stor grad vært knyttet til 
fagfornyelsen og nye læreplaner som gjelder fra 1. august 2020. 
 
Hovedutfordringen er fortsatt å oppnå mer stabilt gode resultater i hele 
grunnskoleløpet, og løfte enkeltelever til neste mestringsnivå i grunnleggende 
ferdigheter og fag.  
 

Status for prioriterte områder  
 
Noen prioriterte strategielementer fra Strategi for skoleeier 2019-2022 har i 2019 vært:  

 

Tidlig innsats: 

• Videreutvikle skolenes systemarbeid og praksis for sikring av elevenes rett til et 

trygt og godt skolemiljø (opplæringsloven § 9A) 

 

Gjennomførte tiltak og aktiviteter: 

• Videreutviklet kommunale rutiner og retningslinjer for saksbehandling i 9A-saker 

• Kompetanseheving gjennom «Smart Oppvekst» – heldagskurs og 

kompetanseprogram for barneskolene 

• Dialogmøte med Fylkesmannen om arbeid med § 9A-saker  

• Videreføre ressurslærerfunksjon skolemiljø 

• Trygg oppvekst – mestre hele livet. Pilotere modell for å etablere og videreutvikle 

kompetansen hos ansatte slik at de er trygge voksne i relasjon til elevene.  

• Tilsyn fra Fylkesmannen høsten 2019 og etterarbeid (videreføres i 2020) 

• Revidering av skoleeiers forsvarlige system for internkontroll, jfr. opplæringsloven § 

13-10  

 

Skolene som organisasjoner: 

• Styrke lederkompetansen generelt og ledernes evne til å lede utviklingsarbeid 

spesielt 

 

Gjennomførte tiltak og aktiviteter: 

• Lærende ledernettverk for alle skoleledere 
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• Overføre ansvar for Fagforum til avdelingsledernettverket 

• Lederseminar for alle skoleledere 

• Tema i kvalitetsdialogene våren 2020 

• Sikre god forvaltningspraksis ved vedtaksfatting 

• Gjennomføre workshops i viktige saksbehandlingsregler og -prinsipper 

• Ledelse av utviklingsarbeid på agendaen i skoleeiers møter 

 

En aktiv og utviklingsorientert skoleeier 

• Videreutvikle skolefaglige og tverrfaglige dialog- og møteplasser på tvers av 

skolene 

 

Gjennomførte tiltak og aktiviteter: 

• Lærende ledernettverk for alle skoleledere 

• Fagforum videreutvikles 

• Lærende nettverk matematikk for matematikklærere på mellom- og 

ungdomstrinn videreutvikles og videreføres (i samarbeid med OsloMet og 

Lørenskog kommune) 

• Teams og OneNote brukes som dialogverktøy og arena for erfaringsutveksling 

og -deling innenfor skoleutvikling 

 

Videre arbeid og prioriteringer 
På bakgrunn av tilstanden som den er presentert i denne rapporten vurderer 

rådmannen følgende områder som sentrale for den videre kvalitetsutviklingen av 

rælingsskolen. Disse angis som 2. års oppfølging av Strategi for skoleeier 2019-2022.  

 

Tidlig innsats 

• Videreutvikle skolenes systemarbeid og praksis for sikring av elevenes rett til et 

trygt og godt skolemiljø  

• Videreutvikle interne og felles systemer i det tverrfaglige samarbeidet slik at 

elever med omfattende sosiale og emosjonelle vansker får riktig hjelp til riktig tid 

av faglig kompetent personale  

• Videreføre kompetanse- og kvalitetsarbeid innenfor faget matematikk og 

grunnleggende ferdigheter i regning og lesing, med spesielt fokus på 

begynneropplæringen i lesing 

• Utvikle læringssyn og pedagogisk praksis i skolen som bidrar til å utvikle en 

dynamisk tenkemåte (growth mindset) hos alle elever  

 

En aktiv og utviklingsorientert skoleeier 

• Videreutvikle skolefaglige og tverrfaglige dialog- og møteplasser på tvers av 

skolene 
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• Prioritere kompetansearbeid gjennom rekruttering, etter- og videreutdanning, 

lærende nettverk og samarbeid med eksterne fagmiljøer 

 

Skolene som organisasjoner 

• Styrke lederkompetansen generelt og ledernes evne til å lede utviklingsarbeid 

spesielt  

• Videreutvikle bruk av resultatledelse som styringsverktøy 

• Prioritere læring og utvikling gjennom skolebasert kompetanseutvikling og 

kompetanseutvikling og samarbeid på tvers av skoler  

 

 

 

 

 

 

 
VEDLEGG 
Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater  
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Rælingen kommune 
Postboks 100 
2025 Fjerdingby    
 
Besøksadresse:  
Bjørnholthagan 6 
2008 Fjerdingby    
 
Telefon: 63 83 50 00    
E-post: postmottak@ralingen.kommune.no 
 
www.ralingen.kommune.no 
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