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Sammendrag 
Bildet av tilstanden i rælingsskolen er basert på et bredt analysegrunnlag. Vi er ikke i mål med alle våre 
ambisjoner på rælingsskolens og elevenes vegne, men er trygge på at vi har valgt de riktige satsingene og 
tiltakene for å komme videre i arbeidet.  
 
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 vurderinger og ambisjoner. 
 
Nesten all undervisning i rælingsskolen gis av lærere med godkjent utdanning for det trinn og i de fag de 
underviser. Det er fortsatt viktig å styrke videreutdanningen for å sikre at alle har godkjent utdanning etter 
nye lovkrav fra 2025. Ut over dette, vil kompetanse og videreutdanning som styrker rælingsskolens viktigste 
satsingsområder bli prioritert.  
 
Rælingsskolens elever avslutter grunnskolen med et læringsutbytte omtrent som tidligere år, men noe under 
nasjonalt snitt. 2020 var et unntaksår med avlyst eksamen og stengte skoler i innspurten av opplæringen for 
elevene pga koronapandemien. Det er derfor vanskelig å fullt ut vurdere resultatene dette året.  
 
Rælingen ligger likt med Viken fylke og over nasjonalt nivå for fullført og bestått videregående opplæring. 
Tendensen for Rælingen viser positiv utvikling når man ser de siste 6 årene samlet. 
 
Andelen elever som melder om at de blir mobbet på skolen er synkende, men likevel bekymringsfull. 
Skoleeier har god oversikt over skolenes arbeid på området. Det har vært jobbet mye med dette i 2020 både 
på skoleeier- og skolenivå, men arbeidet må fortsatt være høyt prioritert videre.  
 
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. 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 har over flere år sett en tydelig positiv trend i resultatene på nasjonale prøver på 5. trinn. I 2020 var 
resultatene ikke like gode på dette trinnet. Prøvene tester grunnleggende ferdigheter hos elevene etter fire 
års skolegang, og må ses i sammenheng med den opplæringen de får på småtrinnet. Vi kan ikke konkludere 
at noe i opplæringen i rælingsskolen har endret seg i negativ retning som medfører disse resultatene, men 
oppfølgingen av resultatene blir viktig i videre kvalitetsdialoger med skolene. Resultatene på nasjonale 
prøver på 8. og 9. trinn viser forventet progresjon og på enkelte områder også over forventet progresjon.  
 
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 god utnyttelse av 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 (opplæringsloven § 5-1).       
 
Det er et stort behov for å styrke kompetanse- og organisasjonsutvikling i skolene som sikrer tidlig innsats 
når elever begynner å streve i læringsløpet. I dette utviklingsarbeidet inngår skolens viktige oppdrag med å 
inkludere alle elever i fellesskapet. Dette kan ikke alltid skolen klare alene. Hele «laget rundt barnet» må 
bidra når det ikke er kun de skolefaglige løsningene som må til. Vi ser mange elever med sammensatte 
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vansker som kan omfatte både psykisk helse, familiesituasjon og sosiale vansker. Derfor er PPT og øvrige 
tjenester innenfor Enhet for familie og helse rælingsskolens viktigste samarbeidspartnere i det videre 
utviklingsarbeidet.  
 
 

Om tilstandsrapporten 
 

Tilstandsrapporten skal gi et samlet bilde av tilstanden i kommunens 
tjenestetilbud og danne grunnlag for oppfølging og videreutvikling av 
tjenesten. 
 
Innhold 
Det utarbeides tilstandsrapporter etter samme mal for de tre tjenesteområdene grunnskole, barnehage, samt 
helse, omsorg og velferd (HOV). 
 
Tilstandsrapportene er delt inn i 4 temaområder: 
 

✓ Satsingsområder 
viser sentrale føringer i gjeldende styringsdokumenter, vedtatte strategier for tjenesteutvikling og 
nasjonale føringer  
 

✓ Nøkkeltall 
viser sentrale nøkkeltall for tjenestemottakere, økonomi, bemanning og kvalitet og tjenestedata 
 

✓ Resultater  
viser sentrale resultater innenfor tjenesteområdet 
 

✓ Korona 
sier noe om koronapandemiens påvirkning på og konsekvenser for tjenesteområdet i 2020 
 

✓ Vurdering og grunnlag for videre arbeid 
viser status for utviklingsarbeid knyttet til satsingsområdene og anbefalinger til videre arbeid som 
skal følges opp gjennom utviklingsområder i enhetene i kommende handlingsprogram og 
virksomhetsplaner 

 
Tilstandsrapportene inneholder både en kontroll- og en utviklingsdimensjon. I kontrolldimensjonen vurderes 
tilstanden, mens utviklingsdimensjonen handler om den oppfølgingen som skjer på bakgrunn av 
vurderingene. 
 
Tilstandsrapportene er bakoverskuende og følger kalenderåret, slik at årets rapport inneholder nøkkeltall og 
resultater fra foregående år. Nøkkeltallene i rapporten er i hovedsak fremstilt som kommunens utvikling over 
5 år sammenlignet med gjennomsnittsdata for landet.  
 
Tilstandsrapportene er i hovedsak innrettet på kommunenivå, og data på enhetsnivå behandles i enhetenes 
egne organer (internt og i utvalg). 
 
Medvirkning 
Flere har medvirket til innholdet i rapporten. Temaområder har vært drøftet i skoleeiers møter og i 
systemsamarbeidsmøter. 
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Personvern 
For små enheter kan enhetsdata være anonymisert dersom de inneholder indirekte identifiserbare 
opplysninger som kan være taushetsbelagte etter forvaltningsloven § 13 og/eller personopplysninger etter 
personopplysningsloven § 2 nr. 1.  
 
Lovkrav 
Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om 
tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i 
kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. 
Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. 

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den øverste 
ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-3e første ledd.  

Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten: 

• Kommuner 

• Fylkeskommuner 

• Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12 

• Private skoler med rett til statstilskudd 
 
Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men skoleeieren 
kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. Når det gjøres vurderinger av 
tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes målsetninger som danner grunnlag 
for vurderingen. 
 
Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene 
som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke data om voksne. Skoleeieren skal derfor benytte andre 
kilder for datainnhenting på dette området. 
 
Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes 
ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den 
spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. 
 
Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av 
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. kommuneloven § 25. 
 
Tilstandsrapporten er en del av kommunedirektørens internkontroll av virksomheten jf kommuneloven §25-1.  
 
Datakilder 

• Kostra – foreløpige data publisert av SSB 

• Kommunebarometeret – publiseres årlig av Kommunal Rapport 

• Grunnskolens informasjonssystem – GSI 

• Skoleporten  

• Statistikk for grunnskole – analysebrett  

• Rapportportalen for brukerundersøkelser 
 
Funksjon 
Tilstandsrapporten inngår i Rælingen kommunes styringssystem som vist i modellen under.  
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Tilstandsrapporten er et viktig verktøy i arbeidet med oppfølging av Strategi for skoleeier 2019-2022, da 
rapporten i tillegg til å se bakover skal bidra til å ta gode valg for utvikling framover. 
 
Tilstandsrapporten er skoleeiers verktøy og grunnlag for: 

• Analyse og kvalitetsvurdering 

• Dialog om kvalitetsutvikling 

• Prioriteringer knyttet til 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. 
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Satsingsområder og kvalitetsdialoger 
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 (LK20). 
 
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.» 
 
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 
2019-2022 revideres. 
 
Økt gjennomføring av videregående opplæring (VGO) 

• Økning i andel elever som gjennomfører første år 

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

Reell faglig framgang for det enkelte årskull 

• Økning i gjennomsnittlige skalapoeng og økt andel elever på høyere mestringsnivåer - nasjonale 
prøver fra 8. – 9. trinn 

• Nedgang i andel elever på og under bekymringsgrense – nasjonale kartleggingsprøver fra 1. til 3. 
trinn, lesing og regning 
 

Relativ faglig framgang 

• Økning i gjennomsnittlige skalapoeng fra år til år – nasjonale prøver 5., 8. og 9. trinn 

• Nedgang i andel elever på og under bekymringsgrensene - nasjonale kartleggingsprøver 1.- 4. 
trinn 

• 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 

• 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 

• 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. 
 
 



 
 
 

 
 

9 

Tilstandsrapport grunnskole 2021 

De tre hovedstrategiene er 
• Tidlig innsats 
• En aktiv og utviklingsorientert skoleeier 
• Skolene som organisasjoner 
 
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. I løpet av strategiperioden har regjeringens Meld. St. 6 (2019–2020) 
Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO fått en sentral plass i 
oppfølging av strategien og i kompetanseplan. 
  
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 senere årene gitt skoleeier et utvidet 
ansvar for kvaliteten på opplæringen og en tydeligere plassering i styringslinja mellom nasjonale 
myndigheter og skolene. 
 
Skolene som organisasjoner er basert på forskning som viser at kollektivt orienterte skolekulturer ser ut til 
å oppnå det beste læringsutbyttet. Sterke samarbeidskulturer 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. 28 Fag – 
Fordypning - Fornyelse).  
 
Kommunedirektørens 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 kommunedirektørens analyse og kvalitetsvurdering. Disse 
dialogene har både en kontroll- og 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 
 
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.  
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Nøkkeltall 
Kapitlet viser nøkkeltall kategorisert innenfor fire temaområder; tjenestemottakere, økonomi, bemanning, 
kvalitet og sentrale tjenestedata innenfor sektoren. De fire temaområdene er gjennomgående i kommunens 
tilstandsrapporter innen skole, barnehage og helse, omsorg og velferd. Det konkrete utvalget og innholdet er 
samordnet i størst mulig grad, men vil også variere noe i og med at sektorene har ulike typer av mottakere, 
ansatte og tjenester. 
 
Nøkkeltallene gir sentral grunnlagskunnskap om status innenfor sektoren, sett i forhold til utvikling over tid og 
sammenlignet med landet. Det er i hovedsak vist en utvikling i et femårs-perspektiv. De fleste data har kilde 
Kostra, og viser foreløpige data publisert av SSB 15.mars i det året tilstandsrapporten utgis. Det betyr at 
siste tilgjengelige nøkkeltall i tidsserien gjelder for året før. Nøkkeltallene følges opp årlig, med det faste 
utvalget som ligger innunder de fire kategoriene.1 Nøkkeltallene skal bidra til at kommunen har 
bakgrunnskunnskap for å gjøre gode strategivalg i planlegging innenfor sektoren. 
 

✓ Nøkkeltall om tjenestemottakere viser data om brukerne av tjenesten og dekningsgrader (andel av 

målgruppen som faktisk er mottakere av tjenesten). 

 
✓ Nøkkeltall om økonomi viser data om prioritering og produktivitet, som vil gjenspeile ressursinnsats 

og kostnadsnivå på tjenesten. Ett av nøkkeltallene viser kostnadsnivå i sektoren ut fra scoring i 

Kommunebarometeret2. 

 
✓ Nøkkeltall om bemanning viser kapasitet, årsverk og/eller bemanningstetthet, samt utdanningsnivå 

og/eller kompetanse. 

 
✓ Nøkkeltall om kvalitet og tjenestedata viser kvalitet ut fra scoring i Kommunebarometeret, samt 

ulike andre utvalgte supplerende tjenestedata. Nøkkeltallene er ment å kunne gi en indikasjon på og 

et uttrykk for både resultater og tjenesteprofil/kjennetegn ved tjenesten. Det betyr da at kvalitet hos 

oss defineres som resultat (scoring i forhold til landet) i Kommunebarometeret. Et sett med flere 

indikatorer er da samlet innenfor sektoren og gir en 

score i sum. Sammen med supplerende 

tjenestedata gir det et bilde av tjenestens tilstand. 

 
 
 
 

  

 
1 Noen nøkkeltall vil kunne bli endret fra år til år, grunnet endringer i Kostras publisering eller utvalg, eller grunnet våre 
lokale løpende vurderinger av hvilke nøkkeltall som til enhver tid er nyttige å følge med på. 
 
2 Kommunebarometeret publiseres årlig av Kommunal Rapport. Barometeret viser nøkkeltall og rangeringer, både 
enkeltscoringer, samlet score/plass innenfor sektorer/kategorier og for kommunen totalt. De fleste nøkkeltallene har 
Kostra som kilde. I kapitlet her viser vi kostnadsnivå (plass i sektoren) og kvalitet (plass i sektoren). 
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Tjenestemottakere 
 

Per 1. oktober 2020 (rapportering GSI) er det 2476 elever i Rælingen, fordelt 
på 6 barneskoler og 2 ungdomsskoler. Andelen elever som får 
spesialundervisning og særskilt norskopplæring er økende.  
 
 
Antall skoleelever og antall elever i 
skolefritidsordningen (SFO) 

 
Kilde: Kostra/GSI 

 
Diagrammet viser antall elever i kommunale 
grunnskoler, fordelt på barne- og ungdomsskoler. 
 
Elevtallet stiger i takt med befolkningsveksten, og 
for å håndtere elevtallsveksten i eksisterende 
skolebygg er det tatt i bruk paviljonger på 
Løvenstad, og Smestad skole er utvidet. Bygging 
av ny skole på Fjerdingby er igangsatt, og denne 
er forventet ferdigstilt høsten 2022.   
 
 
Antall elever i grunnskoleopplæring for 
voksne  
 
per 1.10.2020 

2020 2019 2018 2017 2016 

30 12 14 11 16 

 
Rælingen kjøper tjenesten av Norasonde 
Læringssenter. Skoleeier følger opp plikter og 
krav for grunnskoleopplæring for voksne etter 
opplæringsloven i samarbeid med Norasonde.  
 
Antall elever som får grunnskoleopplæring for 
voksne er økende. 
 
 

Skolestørrelse 

 
 
Kilde: Kostra 

 
Diagrammet viser antall elever pr. kommunale 
skole, dvs gjennomsnittlig skolestørrelse.  
 
Det er et økende antall elever i kommunen. Nye 
Fjerdingby skole vil kompensere for en del av 
behovet for økt skolekapasitet når den står ferdig. 
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Elever som får særskilt språkopplæring 

 
 
Kilde: Kostra/GSI 

 
Diagrammet viser andel elever i kommunale og 
private grunnskoler som får særskilt 
språkopplæring. Kartlegging av elevens 
ferdigheter i norsk ligger til grunn for vedtaket. 
Eleven har rett til slik opplæring inntil ferdighetene 
er tilstrekkelige til å følge all ordinær 
undervisning.   
 
Det er en økende andel elever som får særskilt 
språkopplæring. Dette henger sammen med den 
demografiske utviklingen i kommunen og en 
økende andel elever med minoritetsspråklig 
bakgrunn som har behov for særskilt 
språkopplæring.  
 
Andelen minoritetsspråklige barn i barnehagen er 
forholdsvis stor i Rælingen sammenlignet med 
fylke- og landsgjennomsnitt (se Tilstandsrapport 
barnehage 2020). Det er derfor forventet en 
fortsatt økning av andel elever med behov for 
særskilt språkopplæring. 
 

Elever som får spesialundervisning 

Kilde: Kostra/GSI 

 
Diagrammet viser andel elever i kommunale og 
private grunnskoler som får spesialundervisning. 
 
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). 
 
Det er en økende andel elever som får 
spesialundervisning. Elever bør, så langt det er 
mulig, få sin opplæring innenfor det ordinære 
tilbudet – med nødvendig tilrettelegging. Det er 
derfor en prioritert oppgave for skoleeier å 
videreutvikle kompetanse og praksis for et mest 
mulig inkluderende opplæringstilbud for alle 
elever. 
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Økonomi 
 

Sammenlignet med landet bruker Rælingen mer penger på skolesektoren.  
 
 
Netto driftsutgifter til grunnskole i prosent av 
samlede netto driftsutgifter 

 
Kilde: Kostra 

 
Diagrammet viser hvor stor andel av kommunens 
samlede netto driftsutgifter som går til 
skolesektoren.  
 
Rælingens andel til sektoren har ligget stabilt 
rundt 25 %. Den markante nedgangen i 
Akershus/Viken fra 2019 til 2020 kan skyldes at 
det har kommet kommuner som har en mindre 
andel av befolkningen i skolealder i det utvidede 
området. Samtidig så er det en nedadgående 
trend i landet også.   

Netto driftsutgifter til grunnskole pr innb. 6-15 
år 

Kilde: Kostra 

 
Diagrammet viser netto driftsutgifter til 
skolesektoren pr. innbygger i skolealder.   
 
Fallet fra 2019 til 2020 skyldes i hovedsak lavere 
pensjonskostnader i 2020 samt at skolene i 2020 
forbedret det store merforbruket de hadde i 2019.  
  
Den store økningen i Akershus/Viken kan skyldes 
at det har kommet inn mange mindre skoler som 
er dyrere i drift pr elev fra det utvidede området. 
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Bemanning 
 

Ved utgangen av 2020 er det til sammen 312,2 årsverk i Rælingsskolen. 
Lærertettheten er 17,8, som er noe lavere enn året før. 98,1 % av 
undervisningen er gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning.  
 
 
Lærertetthet 

 
Kilde: Udir/Skoleporten 

 

Diagrammet viser antall elever pr. lærer i ordinær 

undervisning pr. 1. oktober.  

 
Lærernormen 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 ytterligere med 
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. 

Utdanningsnivå 

 
Kilde: Udir/Skoleporten 

 
Diagrammet viser andel undervisning (årstimer) 
gitt av undervisningspersonale med godkjent 
utdanning i de fag og på de trinn de underviser i.  
 
Det er krav om pedagogisk utdanning for å bli fast 
ansatt i skolen, og det er i tillegg egne 
kompetansekrav for å undervise i ulike fag på 
ulike trinn. Dette lovkravet kom i 2015. Det er en 
unntaksbestemmelse i loven som gjelder frem til 
2025. Denne skal gi kommuner mulighet til å sikre 
at alle ansatte får nødvendig videreutdanning som 
gir dem kompetanse i tråd med lovkravene.  
 
Lærere som søkte slik videreutdanning, ble i 2020 
prioritert av skoleeier i tråd med kompetanseplan.  
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Sykefravær 

 
Kilde: Visma HRM 

 
Skolene/SFO har i 2020 redusert sykefraværet 
med 0,8 prosentpoeng i fht. 2019, og har totalt 6,7 
% (2,2 % korttids- og 4,5 % langtidsfravær). Både 
korttids- og langtidsfraværet er redusert, men 
mest korttidsfraværet. Skolene har 6,0 % og SFO 
har 11,7 % sykefravær.  
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Kvalitet og tjenestedata 
 
Gjennomføring av videregående opplæring  

 

 
Kilde: Folkehelseinstituttet, kommunehelsa 
statistikkbank  

  
Diagrammet viser andelen som har gjennomført 
videregående opplæring (begge kjønn).  
 
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 er 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)  

• Økning i andel elever som gjennomfører 
første år  

• 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.  
  
Tendensen viser positiv utvikling når man ser de 
siste årene samlet. 

Gjennomføring av videregående opplæring 
etter foreldrenes utdanningsnivå  

 
Kilde: Folkehelseinstituttet, kommunehelsa 
statistikkbank  
  

Diagrammet viser andelen som har gjennomført 
videregående opplæring i Rælingen fra 
diagrammet ved siden av, fordelt på foreldrenes 
utdanningsnivå.   
  
Statistikken viser at gjennomføringsandelen 
øker når foreldrene har høyere utdanning, og 
høyest er gjennomføringsgraden når foreldrene 
har universitets- eller høyskoleutdanning.  
Fordelingen er om lag den samme i Rælingen og 
nasjonalt.  
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Læringsutbytte 
 

Nasjonale prøver 
 
De nasjonale prøvene tester grunnleggende ferdigheter i lesing og regning, og ferdigheter i engelsk. De 
gjennomføres i lesing og regning på 5., 8. og 9. trinn, mens engelsk gjennomføres på 5. og 8. trinn. 
Resultatene skal brukes som grunnlag for kvalitetsutvikling på individ-, skole- og skoleeiernivå. Lærere skal 
bruke resultatene for å følge opp elevene sine og i arbeidet med underveisvurdering og tilpasset opplæring. 
Kommuner og skoler skal brukes resultatene som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen. Forskere kan 
søke om å få utlevert resultater fra nasjonale prøver til bruk i forskning. 
 
Lesing 
Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 
grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK20. Dette 
innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. De nasjonale prøvene i lesing kartlegger 
elevenes evne til å finne informasjon, forstå og tolke, og reflektere over og vurdere tekstens form og innhold. 
 
Regning 
Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 
grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK20. Dette 
innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i 
regning dekker tre innholdsområder – tall, måling og statistikk. 

Engelsk 
Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i 
alle fag i LK20. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene er knyttet til disse 
ferdigheter som å finne informasjon, forståelse av ord og innhold i tekster, og forståelse av grammatiske 
struturer og setningsmønstre. 

Tolkning av resultater 
Resultatene vises i såkalte skalapoeng. Det nasjonale gjennomsnittet er 50 skalapoeng. 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+2 på ungdomstrinnet. Med høyt mestringsnivå menes nivå 3 på 5. trinn og nivå 4+5 på 
ungdomstrinnet.   
 
Gjennomsnittlige skalapoeng er 50, og med stabil utvikling vil tallene være de samme for 5. og 8. trinn. Med 
utvikling ut over forventet progresjon vil vi se en økning i skalapoeng fra 5. til 8. trinn, mens en svakere 
progresjon vises i nedgang på skalapoeng. 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. 
 
Oppfølging av nasjonale prøver 
Det gjennomføres analysemøter i skolene når resultatene foreligger. Dette gjøres på elev- og klassenivå av 
lærerne og på trinn- og skolenivå av ledelsen. Ressurslærere har en viktig rolle i å bistå både lærere og 
skoleledelse i analysearbeidet. Deretter følger tiltaksetablering på individ-, klasse- og trinnivå, avhengig av 
hvilke områder av opplæringen man ser må styrkes.  
 
Ressurslærernettverk i lesing og regning drøfter og vurderer resultater på skole- og kommunenivå, og spiller 
inn sine anbefalinger og vurderinger til rektornettverk og skoleeier. Dette er viktige innspill til blant annet 
kompetanseplan - som prioritering av videreutdanning, samarbeid med PPT om kompetanse- og 
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organisasjonsutvikling, innhold i lokale kompetansetiltak og revidering og videreutvikling av kommunale 
planer for opplæringen. 
 
Det er viktig å følge utvikling over tid i analysearbeidet – både for skoler og kommunen samlet. Man skal 
verken hvile på gode resultater ett år eller uten videre endre strategi ved svakere resultater ett enkelt år. Det 
er avgjørende at andre informasjonskilder tas inn i det totale analysearbeidet knyttet til elevenes opplæring. 
Et resultat som fremstår som godt/dårlig er ikke nødvendigvis det når man henter inn tidligere resultater 
og/eller vektlegger forventet progresjon.   
 
 

Hovedtrekk i rælingsskolen – nasjonale prøver 
 
 
5. trinn 
Resultatene på 5. trinn ligger i 2020 under resultatene nasjonalt og for fylket. Vi har for Rælingen sett en 
trend som bekrefter positiv utvikling over tid, men med et svakere år resultatmessig i 2020. Det er stor 
differanse mellom de ulike skolenes resultater. Skoler med små kull har større utslag i resultatene. Guttene 
gjør det noe bedre enn jentene i regning, mens jentene gjøre det noe bedre i lesing og engelsk. 
 
8. trinn 
8. trinn i Rælingen scorer likt med/noe under nasjonalt og fylkessnitt på prøvene. Fremgangen er som/noe 
bedre enn forventet i lesing og engelsk fra 5. trinn, men svakere i regning.  
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 enn jentene i regning (+2 skalapoeng), jentene gjør det bedre i lesing (+3 
skalapoeng). De scorer likt i engelsk.  
 
9. trinn 
Resultatene for årets 9. trinn er likt med fylkes- og nasjonalt snitt i både lesing og regning. Fremgangen fra 8. 
trinn er på 5 skalapoeng i lesing og 4 i regning, noe som er viser god progresjon i elevenes læring gjennom 
mellomtrinnet. Jentene gjør det betydelig bedre i lesing (+4 skalapoeng), mens de scorer likt i regning. 
 
 

Nasjonale prøver 5. trinn 
 
Nasjonale prøver 5. trinn 2020 – resultater i lesing, regning og engelsk 

 

2020 2019 2018 2017 2016 

Eng Les Reg Eng Les Reg Eng Les Reg Eng Les Reg Eng Les Reg 

Nasjonalt 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Viken 51 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 50 51 51 51 

Rælingen 49 49 48 52 51 51 51 52 51 49 50 49 50 51 50 
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5. trinn lesing – mestringsnivå 
 

 
 
 
5. trinn regning – mestringsnivå 
 

 
 
 
5. trinn engelsk – mestringsnivå 
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Nasjonale prøver 8. og 9. trinn 
 

Nasjonale prøver 8. trinn 2020 – resultater i lesing, regning og engelsk 

 
2020 2019 2018 2017 2016 

Eng Les Reg Eng Les Reg Eng Les Reg Eng Les Reg Eng Les Reg 

Nasjonalt 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Viken 51 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 50 51 51 51 

Rælingen 50 50 48 50 49 49 50 50 48 49 50 49 50 50 49 

 
 

8. trinn lesing – mestringsnivå 
 

 

 

8. trinn regning – mestringsnivå 
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8. trinn engelsk – mestringsnivå 
 

 

 

Nasjonale prøver 9. trinn 2020 – resultater i lesing og regning  

 
2020 2019 2018 2017 2016 

Les Reg Les Reg Les Reg Les Reg Les Reg 

Nasjonalt 54 53 54 54 53 54 54 54 54 54 

Viken 54 53 55 54 55 55 55 55 56 55 

Rælingen 54 53 55 53 52 51 55 53 54 53 

 
 

9. trinn lesing – mestringsnivå 
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9. trinn regning – mestringsnivå 
 

 
 
 
 

Grunnskolepoeng 
 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

      

Hele landet 41,1 41,4 41,8 42,0 43,2 

Akershus 42,0 42,2 42,6 42,6  

Viken 42,0    43,4 

Rælingen   42,6 42,6 42,8 

 
 
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. 
 
Både muntlig og skriftlig eksamen ble avlyst i 2020 pga koronapandemien, og grunnskolepoengene fra det 
året er derfor kun basert på standpunktkarakterene.  
 
Fordelt på kjønn oppnådde jentene i 2020 i snitt 44,9 grunnskolepoeng, mens guttene fikk 40,9. Denne 
differansen tilsvarer det man ser i fylket og nasjonalt.  
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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. 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 på prøver gjennomført våren 2020:  
 

Lesing 
 1. trinn 2. trinn 3. trinn 

Å skrive 
bokstaver 

23,0 
 

 

Å finne lyder i ord 13,4   

Å lese ord 19,4 15,9 24,4 

Å stave ord 17,5 14,1 23,5 

Å lese er å forstå  16,7 16,4 12,3 

 

Regning 

1. trinn 2. trinn 3. trinn 

24,7 26,6  22,8  

 

Engelsk 
 3. trinn 

Lytting 13,7 
Lesing 14,7 

 

Digitale ferdigheter 
 4. trinn 

Hele prøven 13,8 
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Brukerundersøkelser 
 

Elevundersøkelsen 
 
Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Elevundersøkelsen er elevenes mulighet til selv 
å gi uttrykk for hvordan de opplever sin skolehverdag. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å gjennomføre 
Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. I Rælingen har vi valgt å gjøre den obligatorisk på 
alle trinn den kan gjennomføres, dvs. 5.-10. trinn. Spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt sammen til 
indekser, som vist under. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.  

Resultater i rælingsskolen over tid (5.-10. trinn samlet) 
 Indekser 2020 2019 2018  2017  2016  

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

Støtte fra lærer  4,2 4,2 4,2  4,3  4,3  

Støtte hjemmefra  4,2 4,3 4,3  4,3  4,4  

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

Læringskultur   3,9 3,9 3,9  3,9  4  

Mestring  4,0 3,9 4  4  4  

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

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

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

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

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

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

Variert opplæring   3,9 3,6 3,7  3,8  3,8  

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

Innsats  4,1 4,0 4,1  4,1  4,2  

Faglig utfordring  4,1 4,0 4  4,1  4,2  

 
 

Geografisk sammenligning 2020  
Indekser  Rælingen Oslo og Viken Nasjonalt 

Trivsel   4,2 4,2 4,2 

Støtte fra lærer  4,2 4,3 4,3 

Støtte hjemmefra  4,2 4,2 4,2 

Vurdering for læring  3,7 3,6 3,6 

Læringskultur   3,9 4,0 4,0 

Mestring  4,0 4,0 4,0 

Motivasjon  3,7 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   3,5 3,6 3,6 

Praktisk opplæring  3,2 3,3 3,3 

Variert opplæring   3,9 3,8 3,8 

Relevant opplæring   3,6 3,5 3,6 

Innsats  4,1 4,1 4,0 

Faglig utfordring  4,1 4,2 4,2 
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Det overordnede bildet viser at elevene i rælingsskolen scorer jevnt med elever i landet ellers innenfor de 
fleste områder, og i all hovedsak opplever å ha en god skolehverdag.   
 

Mobbing 
 
Mobbing på skolen (prosent) viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet 
digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. 

Andelen elever som opplever mobbing er summen av andelen elever som har krysset av på 
svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». Andelen 
elever som har blitt mobbet på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli 
mobbet. 

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 

 Rælingen Viken Nasjonalt 

2020 8,4 5,2 5,9 

2019 9,6 6,7 6,2 

2018 10,4 7,1 6,2 

2017 8,7 7,4 6,7 

2016 8,2 7,1 6,4 

 

Andelen elever i rælingsskolen som oppgir at de blir mobbet viser en nedadgående tendens, men det er 
fremdeles en bekymringsfullt høy andel elever som oppgir å bli mobbet. Det er stor variasjon i tallene 

mellom klasser, trinn og skoler, og langt flere som oppgir å bli mobbet i barneskolen enn i ungdomsskolen. 

Dette er en nasjonal trend.  
 

Det viktigste arbeidet etter gjennomføringen er oppfølging og tiltaksetableringen fra skolene. Skolene ser 
resultater på klassenivå, og selv om undersøkelsen er anonym og frivillig, har de et godt grunnlag for å 

undersøke nærmere der de eventuelt ikke er kjent med at elever mobbes, opplever krenkelser eller på andre 
måter ikke har et trygt og godt læringsmiljø. Skoleårene 2019-2020 og 2020-2021 ble det jobbet mye med 

kompetanseheving og systemarbeid innenfor opplæringsloven § 9A (bestemmelsen om elevers rett til et 

trygt og godt læringsmiljø) i alle skolene. Arbeidet med elevenes læringsmiljø prioriteres høyt i rælingsskolen 
videre.  

 
I drøftinger rundt resultatene i kvalitetsdialogene, ga skolene uttrykk for at de i all hovedsak var kjent med 

situasjonen i de enkelte klassene og knyttet til enkeltelever. Det er likevel mange elever som opplyser om at 

ingen voksne på skolen visste noe. Skoleeier blir orientert om alvorlige saker, og bistår skolene i arbeidet 
etter behov.  
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Foreldreundersøkelsen 
 

Geografisk sammenligning Rælingen  Oslo og Viken Nasjonalt 

Motivasjon 4,3 4,3 4,3 

Støtte fra lærerne 4,6 4,6 4,6 

Trygt miljø 4,3 4,4 4,4 

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

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

Kjennskap og forventning  4,1 4,0 4,0 

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

SFO 1 4,4 4,2 4,3 

SFO 2 4,5 4,3 4,4 

Læring og utvikling 4,2 4,1 4,1 

Utviklingssamtalene 4,6 4,5 4,5 

 

Rælingen – utvikling over tid 2020 2019 2018 2017 2016 

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

Støtte fra lærerne 4,6 4,5 4,5 - 4,5 

Trygt miljø 4,3 4,3 4,2 - 4,3 

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

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

Kjennskap og forventning  4,1 4 3,9 3,9 4,1 

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

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

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

Læring og utvikling 4,2 4 4 4 4 

Utviklingssamtalene 4,6 4,5 4,6 - 4,5 

 
Svarprosenten på foreldreundersøkelsen er 48,2. 
 
Foreldrene i Rælingen er godt fornøyde med opplæringstilbudet elevene får og samarbeidet med skolen 
innenfor de ulike områdene.  
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Koronapandemi  
2020 har vært et år sterkt preget av koronapandemien og mye smitte i Rælingen kommune. Skolene har 
fulgt strenge krav til smittevern fra mars 2020. Samtidig har det vært viktig å følge opp elevenes rett til 
opplæring på best mulig måte. Dette har vært krevende, både for lederne og for de ansatte. Smitte har 
medført delvis hjemmeundervisning i lange perioder for deler av elevgruppen, og stilt store krav til skolenes 
evne til å omstille seg, omorganisere og planlegge undervisning på nytt på kort varsel fra en dag til den 
neste.  
 
Skolene har strukket seg svært langt i arbeidet med å gi et tilbud til flest mulig elever på skolen. De har tatt 
direkte kontakt med elever (og foresatte) som de av ulike årsaker mener har hatt særlig behov for et 
opplæringstilbud fysisk på skolen. Det har vært viktig å ha en vid definisjon av hva en «sårbar» elev er i 
denne sammenhengen. Dette oppfølgingsarbeidet har vært pågående siden pandemien brøt ut i mars 2020. 
Skoleledelsen har i tillegg brukt mye tid på smittesporingsarbeid sammen med smittevernkontoret. 
 
Når vi spør rektorene om hva som har vært det mest krevende, trekker de frem følgende: 
 

• Mye tid og ressurser har gått til å prioritere driftsoppgaver knyttet til smittevern for kunne holde 
planlagt opplæringstilbud oppe. Dette innebærer at utviklingsarbeidet har blitt preget av 
omprioriteringer og utsettelser. 

• Stort fravær blant ansatte i en tid hvor det kreves mer ressurser for å ivareta undervisningen  

• Å gi tilstrekkelig og presis nok informasjon eksternt og internt 

• Opprettholde motivasjon hos elever og ansatte 
 

 
Pandemien har også hatt positiv effekt på skolene som organisasjoner. Rektorene forteller blant annet: 
 

• Har erfart at skolen har evnen til å kunne omstille seg raskt på kort varsel 

• Skolen har jobbet systematisk med beredskap og blitt en mer robust organisasjon.  

• Skolen har prøvd ut og forbedret digitale løsninger med elevene og i personalet som er nyttig for 
videre utviklingsarbeid når pandemien er over. 

 
Skolene har jobbet hardt for å gi elevene et kvalitativt godt tilbud på tross av smitteverntiltakene. 
Kompetansetiltak og utviklingsarbeid har samtidig vært gjennomført i den enkelte skole, felles kommunalt og 
i samarbeid med eksterne kompetansemiljøer. Digitale møter viste seg å være et godt verktøy for å kunne 
samle ansatte på tvers av skoler, i partnerskolemøter og nettverk – enklere enn før. De fleste planlagte 
tiltakene i oppfølgingen av Strategi for skoleeier 2019-2022 ble påbegynt eller gjennomført, som felles 
utviklingsarbeid innen underveisvurdering, workshop i saksbehandling og forvaltning i skolene, kurs og 
veiledning i opplæringsloven § 9A for alle skolene, videreutvikling av begynneropplæring i lesing i samarbeid 
med PPT, lærende nettverk i matematikk og arbeid med ny læreplan. 
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Vurdering og grunnlag for videre arbeid 
Tilstandsrapport 2020 viser at elever og foreldre stort sett er godt fornøyd med opplæringstilbudet og meget 
godt fornøyd med skolefritidsordningen.  
 
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 fremdeles behov for å videreutvikle og tilpasse opplæringen slik at den inkluderer alle elever og gir 
hver enkelt elev mulighet til å realisere sitt potensial. Dette gjøres gjennom allerede godt etablerte systemer i 
rælingsskolen. Videre arbeid med ny læreplan LK20 gjennom samarbeid i og på tvers av skoler, gjennom 
nettverk og ressurslærerfunksjoner, skal utnytte - men også videreutvikle - kapasitet og kompetanse hos alle 
ansatte og i skolene som organisasjoner.    
 
Økende andel minoritetsspråklige i skolen, økende behov for særskilt språkopplæring samt en økning i 
vedtak om spesialundervisning, gjør det viktigere enn noen gang å styrke lærernes kompetanse i tidlig 
innsats og inkluderende opplæring. Trivsel og læring er nært knyttet sammen, og andelen elever som melder 
om mobbing, må også ses i lys av dette. Elever som ikke mestrer skolehverdagen og opplever utenforskap 
vil oftere kunne vise sin frustrasjon på måter som også går ut over læringsmiljøet.   
 
Skolene jobber bredt og godt blant annet med utviklingsarbeid gjennom ulike nettverk som ansvarliggjør og 
løfter viktige ressurspersoner, og forankrer arbeidet på en bedre måte hos dem som skal realisere det i 
klasserommet. Tydelig ledelse og avklarte forventninger og rolleavklaringer er avgjørende for at denne 
måten å organisere rælingsskolen på skal kunne fungere godt. En slik organisering skaper kapasitet, 
forankring og forpliktelse til de mange oppgavene som skal løses.  
 
De utfordringene rælingsskolen må jobbe videre med å møte på områder som læringsutbytte, tidlig innsats 
og mobbing må ses i sammenheng. Ofte er vansker og utfordringer sammensatt og krever sammensatte 
løsninger. Skolen vi aldri kunne løse dette alene, på samme måte som helsesykepleier, PPT, fastlege eller 
forbyggende helse heller ikke kan det. En elev som utagerer i klasserommet, kan ikke kun hjelpes av skolen 
dersom årsaken til utageringen er at eleven er redd for at mamma drikker mens han er på skolen. En elev 
som nekter å gå på skolen, utvikler angst og depresjon, kan få helsehjelp og medisiner, men elevens 
opplevelse av å ikke mestre skolehverdagen og faglige krav vil fortsatt være der. Skolen og andre tjenester 
kan iverksette tiltak for å håndtere situasjonen, dempe symptomer, skjerme medelever, men de 
bakenforliggende problemene vil vedvare og ofte forverres. 
 
Underveis i strategiperioden har Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i 
barnehage, skole og SFO ytterligere bekreftet vår egen erfaring med at skolen som organisasjon ikke alene 
kan løse hele den store oppgaven det er å utvikle og utdanne barn og unge til selvstendige, trygge 
mennesker innenfor skolens rammer. I mange tilfeller trenger elevene noe mer enn det skolefaglige eller 
sosialpedagogiske som skolen har kompetanse og mulighet til å gi. Om vi skal kunne tilby en skole for alle – 
ikke nesten alle – må vi erkjenne at andre faginstanser og tverrfaglige samarbeidspartnere må være tett på 
eleven og i tett samarbeid med skolen for å bidra til inkludering, tidlig innsats og riktig hjelp til sammensatte 
vansker hos elevene. «Laget rundt barnet» kan ikke være satellitter i bane rundt eleven, men må være så 
tett på både eleven og hverandre at det oppleves som et reelt fagfellesskap – selv om man representerer 
ulike tjenester og bidrar med ulik kompetanse.  
 
I forlengelse av skolens interne arbeid med organisasjonsutvikling, er det derfor nødvendig å styrke 
forståelsen av tverrfaglig samarbeid hos alle som jobber i eller med skolen om oppfølging av elever. Et godt 
tverrfaglig samarbeid hvor de ulike deltakerne utgjør «laget rundt barnet» blir for ofte forstått som at man 
gjennom å se på elevens vansker (en lærevanske, et problem i skole – hjem-samarbeidet, en psykisk 
helseutfordring, samspillsvansker) kan dele opp og fordele oppfølgingsansvar mellom seg, basert på 



 
 
 

 
 

29 

Tilstandsrapport grunnskole 2021 

fagpersonenes egen kompetanse. Alternativt vil man jobbe målrettet med det man anser som hovedvanske, 
mens de øvrige utfordringene forventes å bedres som følge av dette. En slik fragmentert måte å møte 
komplekse og sammensatte vansker på, vil ikke bidra til å løse elevens og evt. familiens problemer. 
Problemene vil ofte forsterkes over tid og bli stadig vanskeligere å løse.  
 
Gjennom kommunens satsing på BTI forplikter skolene seg til å jobbe målrettet med å gi bedre tidlig innsats 
til elever som trenger det. Fra mars 2020 ble BTI-arbeidet forsinket pga mange store oppgaver knyttet til 
pandemihåndteringen for skolene og avdelinger innen Enhet for familie og helse. Arbeidet skal imidlertid ha 
høy prioritet videre. Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at 
det blir brudd i oppfølgingen. For at dette skal lykkes, er det avgjørende at alle involverte ser seg selv som 
del av et team rundt barnet. I en gruppe er individuelt ansvar det dominerende. Det betyr ikke at man 
arbeider isolert. Man møtes for å dele informasjon, diskutere, sjekke status og bli enige om neste skritt, men 
fokus er at den enkelte har sitt område og sitt ansvar. I et team derimot har vi både individuelt og felles 
ansvar. 
 
 

Status satsingsområder 
 
I andre års oppfølging ble strategielementer valgt ut, og tiltak for disse utarbeidet, planlagt og gjennomført så 
langt det var mulig. Noen av strategielementene går inn i hverandre og henger sammen. Noen tiltak vil derfor 
være synlige under mer enn ett strategielement. Noen prioriterte strategielementer fra Strategi for skoleeier 
2019-2022 har i 2020 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 i barneskolene gjennom «Smart Oppvekst»  
✓ Trygg oppvekst – mestre hele livet. Implementere modell for å etablere og videreutvikle 

kompetansen hos ansatte slik at de er trygge voksne i relasjon til elevene. 
✓ Kurs for personalet ved skolene – ansattes aktivitetsplikt når man vet eller mistenker at en elev 

ikke har et trygt og godt læringsmiljø 
✓ 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 
✓ Overføre ansvar for Fagforum til avdelingsledernettverket 
✓ 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 
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✓ Etablert partnerskolesamarbeid for samarbeid og kompetanseutvikling på tvers av skoler 
✓ 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 
 
Det er jobbet godt med oppfølging av avtalt retning og prioriteringer nedfelt i Strategi for skoleeier 2019-
2020, men flere tiltak måtte utsettes eller nedprioriteres da pandemien krevde svært mye ressurser knyttet til 
drift og å opprettholde et forsvarlig opplæringstilbud for elevene. Samtidig som planlagte tiltak måtte utsettes, 
fikk skolene et stort og uplanlagt kompetanseløft gjennom å måtte gi undervisning og samarbeide på helt 
nye måter. I tillegg fikk skolen som organisasjon testet hvor robust og omstillingsdyktig den var da 
omstendighetene krevde det av dem. Erfaringene viser at det har vært voldsomme byks i 
kompetanseutvikling på det digitale området – i undervisningsmetoder og i samarbeid internt og eksternt. 
Møter som tidligere ble ansett som for kompliserte og tidkrevende å gjennomføre fysisk, ble enkle og 
effektive møteplasser man nå fant tid og rom til.  
 
En del av strategielementene i Strategi for skoleeier 2019-2022 er altså allerede arbeidet med gjennom 
uplanlagte og lokale tiltak i skolene i 2020. De vil likevel følges opp videre, ikke minst for å dele erfaringer 
løsninger videre mellom skolene og mellom skoler og skoleeier.   
 
 

Anbefalinger til videre arbeid 
 
Strategi for skoleeier 2019-2022 vil være retningsgivende for det videre arbeidet med kvalitetsutvikling i 
rælingsskolen. På bakgrunn av tilstanden som den er presentert i denne rapporten vurderer 
kommunedirektøren følgende områder som sentrale for den videre kvalitetsutviklingen av rælingsskolen. 
Disse angis som 3. 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 

• Bygge kompetanse gjennom rekruttering, nettverk, skolebasert kompetanseutvikling, fagforum, 
fellessamlinger, videreutdanning, veiledning og samarbeid med eksterne kompetansemiljøer  

• 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 

• Videreutvikle samarbeid mellom skoler og barnehager om arbeidet med språk- og leseutvikling og 
grunnleggende tallforståelse   

• Videreutvikle ressurslærerfunksjonene i skolen   

• Videreutvikle kompetanse- og kvalitetsarbeid innenfor digital læring og bruk av IKT   

• Følge opp og kvalitetssikre skolenes systemarbeid i tråd med kartlegging i rælingsskolen og 
vurdering for læring i rælingsskolen  

• Legge til rette for videreutvikling av SFO som arena for arbeid med grunnleggende ferdigheter i 
lesing og regning, og som arena for sosial læring og mestring  

 
En aktiv og utviklingsorientert skoleeier 

• Bidra til en faglig sterk, samlende og tydelig pedagogisk drivkraft i rælingsskolen  
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• Bidra til at skolelederne systematisk reflekterer rundt og utvikler sitt lederskap – individuelt og 
sammen med andre   

• Styrke kulturen for utvikling og læring i samhandlingen mellom skoleeier og skolelederne    

• Synliggjøre handlingsrom og utvikle kultur for endringsarbeid og innovasjon i skolen  

• Sikre god kvalitet på styringsinformasjonen og anskaffe effektive faglig-administrative ikt-systemer 
og verktøy.   

• Samarbeide med avdeling for digitalisering om IKT-utvikling  

• Videreutvikle rådmannskontorets arbeidsform og metoder for resultatoppfølging, lederstøtte og 
styringsdialog  

• Samarbeide med andre fagmiljøer og kommuner om utvikling av skoleeierrollen og utnytte 
læringspotensialet gjennom deltaking i nasjonale satsinger    

• Videreutvikle kanaler og systemer for intern og ekstern kommunikasjon om innhold og praksis i 
rælingsskolen  

 
Skolene som organisasjoner 

• Lærere og ledere bidrar til at skolenes kollektive kapasitet og samarbeidskulturer styrkes  

• Videreføre arbeid med å tydeliggjøre ansvar og myndighet hos avdelingsledere og nøkkelpersoner  

• Videreføre arbeidet med å utvikle gode tilbakemeldingskulturer  

• Stimulere til innovasjon og kreativitet i hele organisasjonen   

• Samarbeide med eksterne kompetansemiljøer   

• Utnytte potensialet i digitale systemer og verktøy for å forbedre pedagogisk praksis og effektivisere 

administrativt arbeid    
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