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Dagens tema 

• Valg av tid, tema og friskoler for 

tilsyn 

• Tilsynsårene 2014 og 2015 

• Funn fra Felles nasjonalt tilsyn 

2014-2017 

• Hva har vi ellers gjort i 2015?  

Valg av tid, tema og friskoler for tilsyn  
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Risiko 

 

 

 

 

 

«… vil tilsyn i praksis framleis i stor 

grad måtte skje ut frå ROS-

analysar…» 
    

 Prop. nr. 96 L (2010-2011)  

 

 

 

 

 

«Gjennomføringa av tilsyn vil kunne 

skje etter ei konkret vurdering av 

tilsynsbehovet og etter gjennomførte 

risikovurderingar.» 

 Prop. nr. 96 L (2010-2011)  

Tilsynstema og tid 

• sentralt initierte tilsyn 
• FNT 

• funn fra tidligere år 

• andre? 
• politiske føringer  
• Prop. 1 S 2014-2015 – Mål for 2015 

• «at barn unge og vaksne med særskilde behov får et 

tilrettelagt tilbod til rett tid» 

• kjerneområder 

• berører mange 
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Enkeltstående kilder 

• meldinger fra elever, foreldre, andre tilknyttet skolen 

• meldinger fra Fylkesmannen, kommunene, fylkeskommunene, 

andre offentlige etater 

• egne opplysninger 
• eks. opplysninger om antall klagesaker eller opplysninger som 

fremkommer i klagesaker 

• meldinger fra andre avdelinger ved Utdanningsdirektoratet 

• media 

• overskuddsinformasjon fra andre tilsyn mm.  

• eget kjennskap til sektor 

• andre? 

 

Sektoromspennende kilder 

• Elevundersøkelsen 

• GSI (grunnskolens 

informasjonssystem) 

• PAS (prøveadministrasjon) 

• årsregnskapstilsynene 

• innhenting av informasjon fra 

Fylkesmannen 

• forskning 

• karakterer  

• andre? 
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Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen 

• Elevundersøkelsen 

• 31.Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du 

forstår dem?  

• 34.Forteller lærerne deg hva som er bra med arbeidet du gjør?  

• 35.Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i 

fagene?  

• 38.Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt?  

Utvalgte funn fra 2014 
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Kort oppsummert  

Hva gjorde vi? 

• tilsyn med samtlige årsregnskap 

(friskoler og kap. 4 skoler) 

• 80 tilsyn (38 tilsyn i 2013) 
• 25 % av skolene i drift 

 

Tema for tilsyn 

• styret som skolens øverste ledelse  

• elevenes psykososiale skolemiljø 

• skolens forvaltningskompetanse 

• gjennomføring av 
Elevundersøkelsen 

• godkjent skoleanlegg 

• spesialundervisning 

• gjennomføring av nasjonale 
prøver 

• skolens økonomi- og 
regnskapsforvaltning 

• årsregnskap 

 

Styrets ansvar 

• styrene behersker ikke alltid oppgaven som øverste ansvarlige for 

skoledriften 
• foreldre og andre frivillige 

• manglende kontinuitet 

• liten juridisk kompetanse 

• egne plikter i friskoleloven 

• manglende forsvarlig system 
• oppdager ikke brudd på regelverket 

• forholdet til daglig leder 
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Styrets ansvar 

• «Styret har den øvste leiinga av skolen og skal sjå til at skolen blir 

driven i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.» 
• Friskoleloven § 5-2 første ledd. 

 

• «Styret skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krav i 

gjeldande lover og forskrifter, og føresetnadene for godkjenninga 

blir oppfylte.» 
• Friskoleloven § 5-2 tredje ledd. 

 

 

Skolens forvaltningskompetanse 

• 41 tilsyn, kun tre hvor vi ikke avdekket brudd på regelverket. 
• over halvparten opplyste ikke om klageadgang 

• ca. halvparten ga ikke den nødvendige informasjon om klageprosessen 

• ca. 10 % bad om at klagen måtte begrunnes 

• ca. 1/3 av de skolene som hadde fattet vedtak om bortvisning opplyste 

ikke om utsatt iverksetting 

 

• vedtak etter § 9a-3 tredje ledd 
• 22 av 41 skoler hadde ikke fattet vedtak etter § 9a-3 tredje ledd 

• 5 av 41 saker hadde skolen fått henvendelse fra elev/foreldre uten å 

fatte vedtak 
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Hva har vi gjort i 2015? 

Tilsyn – så langt i år 

• 11 tilsyn med skoler i Akademiet-«konsernet» 

• gjennomføring av Elevundersøkelsen 

• kompetanse 

• krav til innhold i IOP 

• skoleanlegg 

• psykososialt miljø 

• andre 

• FNT 2014-2017 

 
 

 
 

 



27.10.2015 

9 

FNT – funn fra tilsynene med 

offentlige og frittstående skoler 

FNT – tema: 

Hvordan skolen sikrer god læring slik at elevene får godt utbytte 

• Arbeid med oppæringen preget av grunnprinsipp som: 

o anerkjennelse 

o utvikling 

o tilpasning  

o involvering  
 

• Øke selvregulering og det «å lære  
å lære».  

• Gjenspeiler formålet med og 
prinsippene i opplæringen og  
læringsplakaten. 
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Forankring i prinsippa for opplæringen (utdrag) 

Opplæringa skal medverke til å gjere elevane medvitne om kva dei har lært, og 

kva dei må lære for å nå måla. Kva for læringsstrategiar elevane bruker for 

individuell læring og læring saman med andre, vil vere avhengig av 

føresetnadene deira og den aktuelle læringssituasjonen. Opplæringa skal gi 

elevane kunnskap om verdien av eigen innsats og om medviten bruk og utvikling 

av læringsstrategiar. 

 

I arbeidet med faga er elevmedverknad med på å  

gjere elevane meir medvitne om eigne  

læringsprosessar, og det gir større innverknad på 

eiga læring.  

Skolen og lærebedrifta skal vere lærande  

organisasjonar og leggje til rette for at lærarane  

kan lære av kvarandre gjennom samarbeid om  

planlegging, gjennomføring og vurdering av  

opplæringa. 

 

 

FNT – offentlige og frittstående skoler 

• Veiledning og egenvurdering i forkant 

• Noe forskjell i innretningen mellom offentlig skole og frittstående 
skoler. 

• Frittstående skole ingen tilsyn 2014, men tre vår 2015 og  
tre høst 2015. 

Offentlige skoler i 2014: 

• 69 tilsyn skolens arbeid med elevenes utbytte 
o  brudd regelverket i 65 av disse 

• 10 tilsyn skolebasert (virksomhetsbasert) vurdering 
o  brudd regelverket i 7 av disse 
 

• Generelt mellom 30-40 % av skolene brudd regelverket i  
de ulike kravene i offentlige skolen 

• Nedenfor spesielt fokus på krav der mer enn 40 % skolene  
brudd. 

• Rask oppretting av brudd på regelverket i mange tilfeller. 
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Rektors har et system for å sikre at lærerne i det enkelte fag knytter 

innhold til mål, dekker alle målene og orienterer om mål og kriterier 

• 33 - 43 % av skolene brudd regelverket de tre kravene  

 

• Systemet må inneholde både føringer og oppfølging  

• «Tillit versus kontroll»: Hvor dypt går vi inn i innholdet i opplæringen 

versus metodefrihet  

– pedagogisk diskusjon / samarbeid 

• Planer, for hvem? 

• Sikre at alle målene dekkes når de går over  

flere år 

• Skolestørrelse og tilbakemeldinger/rutiner 

 

 

Skolen har et system for å sikre at elever med spesialundervisning får den 

opplæringen de skal ha 

• Rektor sikrer at alle målene er med i opplæringen (43 %) 

• Innholdet i IOP er i samsvar med vedtaket (58 %) 

• Rutine for å samordne IOP og ordinær opplæring (54 %) 

 

• Rektor har et like stort ansvar for et godt system når det 

gjelder innholdet for IOP-elever. 

• Unngå følgefeil – still krav til kommunen knyttet til vedtak 

og sakkyndig vurdering! 

• Hvor går grensen for avvik? 
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Lærernes underveisvurdering er i samsvar med de fire prinsipper 

• Lærerne involverer elevene i egenvurdering av læringsarbeid (48 %) 

• Rutine som sikrer at halvårsvurderingen gir tilbakemelding og 

fremovermelding (47 %) 

 

• Gode faglige tilbakemeldinger? 

• Har dere diskutert om hvordan kompetansemålene  

og vurderingskriteriene skal formidles? 

• Har dere diskutert og skolert lærerne i hvordan man lager gode 

vurderingskriterier /kjennetegn på måloppnåelse og hvordan man 

involverer elevene i egenvurdering i de ulike fagene? 

• Behov opprydding i ulike begreper og ansvarsområder: Elevsamtale, 

utviklingssamtale, foreldresamtale, halvårsvurdering? 

 

 

Lærernes underveisvurdering fanger opp elever med behov for tiltak        

og dette blir fulgt opp 

• 37 % ikke gode nok rutiner og fange opp elever som ikke 

tilfredsstillende utbytte og vurdere tiltak  

• 45 % ikke gode nok rutiner for at lærerne vurderer  

og melder behov for spesialundervisning  

 

• Har dere avklart internt på skolen hva som «ikke  

er tilfredsstillende utbytte i det enkelte fag»? 

• Får lærerne hjelp til også å vurdere                                     

justeringer av egen opplæring? 

• Er fremgangsmåten tydelig for lærerne? 
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Skolen vurderer seg selv basert på elevens måloppnåelse i en bred 

prosess og følger opp med tiltak  

• Vurdere virksomheten basert kunnskap måloppnåelse (50 %) 

• Iverksetter endringer når vurdering viser behov for dette (50 %) 

• Bred og representativ medvirkning (40 %) 

• Jevnlig vurdering i samsvar med kravene (70 %) 

 

• Ser dere funnene i sammenheng og  

analyserer årsaker? 

• Er endringene godt nok forankret i det å  

oppnå bedre resultater for elevene 

• Jevnlig: Enkelthandling eller kontinuerlig  

prosess? 

 

Hva har vi ellers gjort i 2015? 
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Tavla 
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tilsynsrapporter.udir.no 



27.10.2015 

16 

 

En trygg  

og  

likeverdig opplæring 

av høy kvalitet  


