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Rådmannens forslag til vedtak 

1. OKU sender Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana ut til skolene for fastsetting av lokale 

mål samt forslag til tiltak.  

2. Det er ønske om at også elever og foreldre engasjeres i dette arbeidet. 

3. Forslagene fra skolene sys sammen til et felles forslag om kommunale mål og tiltak som 

innbakes i rapporten og behandles på nytt av OKU på møte 16.mai. 

4. Rapporten oversendes deretter kommunestyret til endelig behandling på møte 20.juni.  

 

 

 

Saksopplysninger 

I Opplæringsloven § 13-10 heter det at det skal ”utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i 

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

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

og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.” 

 

Dette har vært gjeldende fra 01.09.2009, men på grunn av kapasitetsproblemer i 

administrasjonen legges for første gang fram en slik rapport nå. Det tas sikte på at avlegge en 

slik rapport årlig på vårparten. Fra og med høsten 2013 vil Elevundersøkelsen bli gjennomført i 

høsthalvåret, og dette betyr at man på vårparten da vil kunne legge fram resultatene derfra samt 

resultatene fra de nasjonale prøvene samme skoleår. Videre vil man også ha tilgang på data fra 

GSI samme skoleår. 

 

Det er viktig at skolene selv er med på å utarbeide lokale mål og tiltak og at også elever og 

foreldre trekkes med i dette arbeidet. Dette sys sammen i den vedlagte rapport som kommunale 



mål og tiltak. Saken tas opp på nytt i OKU i mai/juni og behandles endelig i kommunestyret 

20.juni. 

Vurdering 

Innholdet i rapporten er lagt opp etter mal fra Utdanningsdirektoratet, men det er tatt med flere 

indikatorer fra Elevrapporten enn det som er obligatorisk. I tillegg er det i rapporten tatt med 

egne kapitler om spesialundervisning og elever med samisk og finsk. Dette er viktige områder 

som det er ønskelig at også kommunestyret kan behandle. Det er også lagt med diverse 

kostratall som viser hvordan Tana kommune ligger an i forhold til andre kommuner på visse 

områder. 

Om man fra politisk ståsted også ønsker andre indikatorer enn det som er lagt ved her, kan dette 

gjøres ved neste tilstandsrapport. Administrasjonen har da bl.a. planer om å gi en oversikt over 

omfanget av elevfravær skoleåret 2012/13.  
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1. Sammendrag 

FAGLIG 

På KS sitt kommunebarometeret for 2012, offentliggjort i juni 2012, er Tana kommune blant 

landets 428 kommuner plassert på 392.plass når det gjelder snitt for nasjonale prøver 5.trinn. For 

8.trinn kommer vi på 203.plass. Resultatene på 5.trinn er selvsagt noe vi må jobbe med å 

forbedre. Elevtallet hos oss er lite, og på statistikken vil vi lett bli utsatt for tilfeldige svingninger, 

men når resultatene er dårlige flere år på rad, må varsellampene begynne å lyse. Heldigvis har 

resultatene jevnt over vært bedre for 8.trinn, og dette viser at det har vært gjort et godt arbeid på 

mellomtrinnet.  

Et lyspunkt var resultatene i lesing på 5.trinn høsten 2012 der elevene våre var over landssnittet. 

Vi håper dette er resultat av at det på alle skolene våre de siste årene har vært jobbet målrettet 

med leseopplæringen. Men elevtallet vårt er lite, og vi må vente til vi får resultatene de neste 

årene også før vi kan trekke en endelig konklusjon på dette.  

Når det gjelder regning har resultatene for 5. og 8.trinn som oftest ligget langt under 

landsgjennomsnittet. Også eksamensresultatene i matematikk har i en årrekke vært svært dårlige. 

Da ser vi bort fra eksamenen våren 2012 da resultatet fra Tana faktisk var over gjennomsnittet i 

landet, men som nevnt tidligere kan også dette være resultat av tilfeldige svingninger som følge av 

lite elevgrunnlag. 

 

I forhold til nasjonale målenheter 

Fagresultatene fra Tana har som regel ligget et godt stykke under landssnittet, med unntak av 

nasjonale prøver i lesing på ungdomstrinnet.  

 

Lokal utviklingstrend 

 På grunn av det lave elevtallet hos oss blir vi lett et offer for tilfeldige svingninger, men ut fra 

resultatene på nasjonale prøver i regning de siste årene, kan vi på ungdomstrinnet muligens tolke 

en utvikling mot det verre. Dette gjelder både 8. og 9.trinn. Med litt større usikkerhet kan det 

samme sies om lesing på ungdomstrinnet, mens det for 5.trinn foreløpig ser ut som vi er på rett 

vei. Også i engelsk ligger vi som regel godt under landssnittet, og her er det i tillegg slik at 

prosentandelen som plasserer seg på høyeste nivå, vanligvis er langt under snittet nasjonalt og på 

fylkesnivå. På ungdomstrinnet ser det ut som vi i engelsk har en negativ trend. 

 

Gjennomføring 

I følge statistikken ser det ut som så å si alle elever hos oss som er ferdig med 10.trinn starter på 

videregående skole. Det er likevel slik at svært mange elever fra Tana ikke gjennomfører 

videregående skole. I det nevnte kommunebarometeret kommer Tana på 375.plass av 428 

kommuner når det gjelder andelen som ikke har fullført og bestått videregående innen fem år, 

dette etter et snitt de 4 siste årene. Tana ble forrige skoleår NY GIV-kommune, og to lærere fra 

hver skole samt rektor deltok på samlinger i et landsomfattende opplæringsprogram. Situasjonen 

hos oss er likevel at ingen av skolene har NY GIV-elever, verken i fjor eller i år. Dette er 

bekymringsfullt når vi vet andelen elever fra som ikke fullfører videregående. Skolene bør derfor se 

på hvordan de kan forankre dette prosjektet bedre blant skolens personale. 
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Læringsmiljø 

Elevundersøkelsen viser at mobbing på 7.trinn er et større problem hos oss enn både lands- og 

fylkessnitt, og det er all grunn til å ta dette alvorlig. Også den sosiale trivselen er dårligere. Dette 

gjelder både 7. og 10.trinn. Når det gjelder vurdering av elevrådsarbeidet scorer også skolen i 

Tana lavt. Det samme gjelder karriereveiledning. Vurderingen av det fysiske læringsmiljøet på 

10.trinn har også vært jevnt over lav. Det kan også se ut som elevene hos oss er mindre motivert 

enn de fleste andre. Vurderingen av den faglige veiledningen på 10.trinn er imidlertid god. 

 

Spesialundervisning 

Andelen elever som får spesialundervisning i Tana er lavere enn snittet både nasjonalt og på 

fylkesnivå. På den annen side er assistenttettheten mye høyere. Kun 16,7 % av elevene som får 

spesialundervisning er jenter. Med tanke på det fokus som i dag er på tidlig satsing er det et 

tankekors at bare 3,3 % av elevene på småtrinnet får spesialundervisning, mens andelen på 

mellom- og ungdomstrinnet er tre ganger høyere. Alt tyder på at tiltakene ville ha langt større 

effekt om det ble satt inn på et tidligere tidspunkt. 

 

Elever med samisk og finsk 

Andelen elever som velger å ta samisk som førstespråk er økende i Tana, sikkert som følge av det 

solide arbeidet som gjøres i de samiske barnehagene. Skoleåret 2000/01 var andelen 21,3 %. 

Dette skoleåret er andelen økt til 24,2, og det er mye som tyder på at denne andelen vil fortsette å 

øke. På den andre siden går andelen elever med samisk som andrespråk drastisk ned, fra 31,9 % 

skoleåret 2000/01 til 21,0 % inneværende skoleår. Situasjonen er også mørk når det gjelder finsk 

som andrespråk. Antall elever med finsk som andrespråk har falt dramatisk både på Seida skole og 

Boftsa skole. 67,3 % av elevene som i dag har finsk som andrespråk, går faktisk på Deanu 

sámeskuvla og Sirma skole. 

 

Diverse kostratall 

Det er verdt å merke seg her at bare 11,5 % av elevene på småtrinnet i Tana forrige skoleår hadde 

hel SFO-plass. På landsbasis var tallet 56,3 og på fylket 68,8. Det må også nevnes at selv med vårt 

desentraliserte skolemønster, ble i fjor hele 79,4 prosent av elevene fraktet til skolen med 

skolebuss. I fjor hadde kommunen mer enn to millioner i nettoutgifter til skoleskyss. På landsbasis 

er andelen elever med skoleskyss 22,5 og på fylket 27,3. Verdt å merke seg er at andelen lærere i 

Tana under 40 år er langt lavere enn både nasjonalt og på fylkesplan. Dette er urovekkende med 

tanke på læredekningen i framtida. 

 

2. Hovedområder og indikatorer 

2.1 Elever og ansatte i skolesektoren 

Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med disse indikatorene i tilstandsrapporten: 

 tallet på elever og lærerårsverk (sum årsverk for undervisningspersonalet)  
 lærertetthet (lærertetthet 1.-7. trinn, lærertetthet 8.-10. trinn) 
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2.1.1 Antall elever  

Elevtallsutvikling – Kommunale skoler 

Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det 
aktuelle skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og 
plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter 
ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. 
For skoleåret 2012/13 er elevtallet 15.februar ført opp. I tallene er ikke medregnet elevene ved 
Tana Montessoriskole. Skolen ble opprettet i 1999 og hadde 1.oktober i fjor 49 elever. 
For årene framover er det satt opp det elevtallet vi venter de kommunale skolene vil få med de 

årskullene vi i dag har i førskolealder. Skoleåret 2018/19 vil de barna som ble født i 2012 gå i 
første klasse, og dette kullet består av kun 19 barn. 
 

Skoleår Elevtall 

1997-98 414 

2007-08 349 

2012-13 300 

2013-14 293 

2014-15 282 

2015-16 267 

2016-17 255 

2017-18 250 

2018-17 250 

 

Vurdering 

Elevtallet inneværende skoleår medfører en reduksjon på 28 prosent i forhold til elevtallet skoleåret 

1997/98, og opprettelsen av en privatskole i kommunen forklarer bare noe av denne nedgangen. 

Med de lave fødselskullene de siste årene vil denne utviklingen bare fortsette, og skoleåret 2017/18 

vil vi ha 50 elever mindre enn i dag. 

Det lave elevtallet gir skolene flere utfordringer da flere og flere trinn må slås sammen til en klasse. 

Ved skolene i Sirma og Austertana må for eksempel elever fra ungdomstrinnet og barnetrinnet måtte 

gå i samme klasse. I Sirma vil det faktisk bli slik at en elev på første trinn må gå i samme klasse som 

en fra 10.trinn. Dette skaper selvsagt flere pedagogiske utfordringer. Samtidig blir fagmiljøet blant 

lærerne mindre da reduksjonen i elevtallet også betyr færre lærere, og det sosiale miljøet blant 

elevene blir mindre. 

I samband med dette skal Tana kommunestyre seinere i år behandle sak om felles ungdomstrinn i 

kommunen. 

 

 

2.1.2 Antall lærerårsverk 
 

Årsverk for undervisningspersonale 

Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk 
til undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. 

Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på 
barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. 
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 2005-
06 

2006-
07 

2007-
08 

2008-
09 

2009-
10 

2010-
11 

2011-
12 

2012-
13 

Elevtall 344 337 349 331 308 314 307 300 

Årsverk 
undervisningspersonale 

 
49,0 

 
50,8 

 
45,6 

 
53,7 

 
57,5 

 
49,0 

 
49,8 

 
48,2 

Tallet på lærere 48 59 57 53 62 57 56 50 

Kontaktlærere 29 29 33 31 29 28 27 27 

 

Vurdering 

Sum årsverk til undervisning har gått sterkt ned fra skoleåret 2009/10, dette selv om det har vært en 

lovpålagt økning i elevtimer og elevtallet i denne perioden ikke har forandret seg mye. 

Årsaken er først og fremst de store nedskjæringer som har vært på skolebudsjettet de siste årene. 

 

 

2.1.3 Lærertetthet 

 
Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med 
utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 
undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer 
som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. 

 

Lærertetthet skoleåret 2011/12 sammenlignet med andre 

 Tana kommune Kommunegruppe 
03 

Finnmark fylke Nasjonalt 

Lærertetthet 1.-
7.trinn 

8,0 9,5 9,3 13,0 

Lærertetthet 8.-
10.trinn 

8,5 11 10,1 14,5 

 

Endringer i lærertetthet de siste årene 

 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Lærertetthet 
1.-7.trinn 

 
9,0 

 
8,7 

 
9,1 

 
9,1 

 
7,7 

 
6,6 

 
8,1 

 
8,0 

Lærertetthet 
8.-10.trinn 

 
8,6 

 
8,6 

 
8,0 

 
10,7 

 
8,8 

 
7,2 

 
8,6 

 
8,5 
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Lærertetthet på den enkelte skole 2011/12 

 Austertana 
skole 

Boftsa skole Seida skole Deanu 
sámeskuvla 

Sirma skole 

Lærertetthet 
1.-7.trinn 

 
5,9 

 
6,7 

 
9,4 

 
9,1 

 
3,6 

Lærertetthet 
8.10.trinn 

 
4,6 

 
6,8 

 
13,1 

 
7,1 

 
5,3 

 

Vurdering 

Det er ikke overraskende at Tana har større lærertetthet enn de fleste andre kommuner. Dette følger 

av den skolestruktur vi har med fem 1-10 skoler på 300 elever. Det er interessant å merke seg 

lærertettheten på ungdomstrinnet er ekstra stor i forhold til andre kommuner. Lærertettheten er 

størst på de minste skolene, dette fordi skolene i følge lov, forskrifter og avtaleverk er sikret et 

minimum av ressurser uavhengig av elevtall. 

Selv om vi hos oss også har store lærerressurser til samisk og finsk, har vi på den andre siden mindre 

innslag av fremmedspråklige elever enn de fleste andre kommuner og dermed mindre lærerressurser 

til disse. 

 

2.1.4 Assistenttetthet   

Indikatoren viser antall elever delt på assistentårsverk i skoledelen, slik den er oppgitt av skolene i 

grunnskolestatistikken. 

 

Antall elever pr assistentårsverk i undervisningen 2011-12 

Tana Finnmark Nasjonalt 

37,9 57,7 72,6 

 

Vurdering 

Oversikten viser at tettheten av assistenter hos oss er svært stor sammenlignet med både fylket og 

nasjonen, og avvikene er her større enn lærertettheten. Dette har nok sammenheng med 

skolestrukturen, men også at vi i større grad enn andre tar i bruk assistentressurs til enkeltelever, 

dette kanskje på bekostning av lærerressurser. Som det vil bli vist under punktet spesialundervisning, 

er andelen elever med spesialundervisning lavere i Tana enn både for fylket og nasjonen. 

 

2.1.5. Lærerdekning 

Indikatoren viser hvor stor andel av årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med 
godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i, dette på grunnlag av de data skolene har oppgitt 
i grunnskolestatistikken. 
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Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 2011-12 

Tana Finnmark Nasjonalt 

89,2 89,7 96,6 

 

 

Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 2007-2012 

 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

1.-4.trinn 98,9 91,0 79,9 94,5 91,4 87,8  

5.-7.trinn 100 89,9 69,1 77,2 86,6 77,8 

8.-10.trinn 94,7 92,0 92,8 90,9 90,2 90,8 

1.-10.trinn 97,8 91,0 80,3 86,6 89,2 85,4 

 

 

Lærerdekning på den enkelte skole 2012/13 

 Austertana 
skole 

Boftsa skole Seida skole Deanu 
sámeskuvla 

Sirma skole 

1.-4.trinn 92,4 100 73,5 91,7 100 

5.-7.trinn 100 100 69 66,1 100 

8.-10.trinn 100 100 85,7 81,4 100 

1.-10.trinn 97,2 100 76,1 78,3 100 

 

Vurdering 

Andel lærere med godkjent utdanning for arbeid i grunnskolen er lavere i Tana enn den er både på 

fylket og på nasjonalt plan. Vi må tilbake til skoleåret 2007/08 for at vi skal kunne si oss fornøyd med 

lærerdekninga vår. Situasjonen er imidlertid ulik rundt på skolene våre, og lærerdekningen i 

Austertana, Boftsa og Sirma var pr 01.10.2012 meget god.  

 

Lærere som ikke har godkjent utdanning, vil ikke få fast tilsetting og blir bare tilsatt for ett år om 

gangen. Det har likevel forekommet at enkelte har fått fast tilsetting med vilkår om at de innen et par 

år må fullføre lærerutdannelsen innen et par år. Dette har kun dreid seg om personer som mangler 

bare en liten del å få fullført utdannelsen sin, og denne praksisen har kun blitt brukt i sjeldne tilfelle. 

 

Det kan opplyses om at skolene i Tana i dag har hele 9 personer med førskolelærerutdanning. 

Forskrift til opplæringsloven § 14.2 gir imidlertid førskolelærere rett til å jobbe i grunnskolen på 

spesielle vilkår. På småtrinnet gjelder dette dersom de har minst 60 studiepoeng videreutdanning 

rettet mot undervisning på barnetrinnet og på andre trinn dersom de har spesialpedagogisk 

utdanning tilsvarende 60 studiepoeng og hovedoppgaven er spesialundervisning eller behovet til 

elevene gjør slik utdanning ønskelig. 
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For å bedre lærersituasjonen har kommunestyret i Tana de siste to årene hatt en stipendordning for 

personer fra Tana som er i gang med lærerutdanning. I 2012 var det fire personer som fikk slikt 

stipend. Viktig for rekrutteringen er også tilbudet om lærerutdanning som studiesenteret gir her i 

Tana. Å få personer fra Tana til å starte lærerutdanning er forhåpentligvis med på å sikre oss stabil og 

god lærerdekning i årene som kommer. Dette er viktig for i løpet av de nærmeste 3-4 årene vil hele 

13 lærere i Tana ha anledning til å gå av med AFP. 

 

En stor utfordring framover blir også de nye kompetansekravene som er gjort gjeldende for 

undervisning på ungdomstrinnet. For tilsetting i fagene norsk, matematikk og engelsk kreves det 60 

studiepoeng relevant utdanning for tilsettingsfaget. Denne bestemmelsen ble gjort gjeldende fra 

1.august 2008. Ordningen gjelder likevel ikke de som på det tidspunkt allerede var ferdig med 

lærerutdanningen, og det ble også innført en overgangsordning for de som da var under utdanning. 

I dag har vi nesten ingen med slik fordypning i disse fagene. Det er derfor nødvendig også å satse på 

videreutdanning av de lærerne vi allerede har. 

 

 

2.2 Læringsmiljø 

Om Læringsmiljø 

Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å 
gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i 
Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra 
Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. 

I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske:  

 trivsel  
 mobbing på skolen  
 faglig veiledning  
 mestring  
 faglig utfordring 

Det er her valgt å ta med også andre indekser fra Elevundersøkelsen. 

 

2.2.1 Trivsel med lærerne 

Indeksen viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at 
lærerne er hyggelige. 

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. 

 

 

 

 

Lokale mål 
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Trivsel med lærerne. 7.trinn 

 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Tana kommune 3,7 3,8 4,3 4,0 3,3 3,8 

Finnmark 3,9 3,8 3,9 3,9 4,0 3,9 

Nasjonalt 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 

 

Trivsel med lærerne 10.trinn 

 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Tana kommune 4,0 3,4 3,3 3,7 3,8 4,1 

Finnmark 3,6 3,6 3,6 3,7 3,7 3,6 

Nasjonalt 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 

 

Vurdering 

Undersøkelsen viser noe varierende resultater fra år til år hos oss, men på 7.trinn virker det som 

elevene hos oss stort sett har hatt noe mindre trivsel blant lærerne enn det som er gjennomsnittet 

ellers i landet. På 10.trinn er slik at trivselen blant lærerne vanligvis har vært på landssnittet eller til 

og med noe over. 

 

2.2.2. Mobbing på skolen 

Indikatoren viser andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene. 

Skala: 1-5. Lav verdi betyr liten forekomst av mobbing. 

 

 

 

 

 

Mobbing på skolen. 7.trinn 

 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Tana kommune 2,0 1,7 1,2 1,4 1,7 1,9 

Finnmark 1,5 1,6 1,4 1,5 1,4 1,5 

Nasjonalt 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

 

 

 

Lokale mål 
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Mobbing på skolen. 10.trinn 

 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Tana kommune 1,4 1,5 1,5 1,3 1,1 1,3 

Finnmark 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5 1,5 

Nasjonalt 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

 

Vurdering 

Undersøkelsen viser dessverre at det blant 7.klassingene i Tana de siste årene har vært mer mobbing 

enn det som har vært snittet både i fylket og i landet. På 10.trinn har imidlertid resultatene de siste 

årene vært svært gode. 

 

2.2.3. Faglig veiledning 

Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning. Denne indeksen inkluderer i 

hvor stor grad de får vite hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles til det faglige 
arbeidet. 

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. 

 

 

 

 

Faglig veiledning. 7.trinn 

 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Tana kommune 3,3 3,5 3,5 3,7 3,0 2,9 

Finnmark 3,6 3,5 3,6 3,4 3,5 3,3 

Nasjonalt 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 

 

Faglig veiledning. 10.trinn 

 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Tana kommune 3,5 3,0 3,4 3,4 3,5 3,3 

Finnmark 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 

Nasjonalt 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

 

Vurdering:  

Elevene på 7.trinn er under gjennomsnittet fornøyd med den faglige veiledningen de får fra lærerne 

mens det motsatte er tilfelle med elevene på 10.trinn. 

Lokale mål 
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2.2.4  Mestring 

Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på 
skolen. 

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. 

 

 

 

Mestring. 7.trinn 

 2009-10 2010-11 2011-12 

Tana kommune 3,8 3,6 3,8 

Finnmark 3,8 3,8 3,8 

Nasjonalt 3,9 3,9 3,9 

 

Mestring. 10.trinn 

 2009-10 2010-11 2011-12 

Tana kommune 3,6 3,8 4,0 

Finnmark 3,7 3,7 3,7 

Nasjonalt 3,8 3,8 3,8 

 

Vurdering: 

Elevenes følelse av mestring var forrige skoleår noe under gjennomsnittet på 7.trinn, mens det 

motsatte var tilfellet på 10.trinn. 

 

2.2.5 Faglig utfordring 

Indeksen viser elevenes opplevelse av faglige utfordringer i skolearbeidet. 

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. 

 

 

 

 

 

 

Lokale mål 

Lokale mål 
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Faglig utfordring. 7.trinn 

 2011-12 

Tana kommune 4,0 

Finnmark 4,0 

Nasjonalt 4,0 

 

Faglig utfordring. 10.trinn 

 2009-10 2010-11 2011-12 

Tana kommune 3,9 4,4 4,2 

Finnmark 4,1 4,0 4,1 

Nasjonalt 4,1 4,1 4,1 

 

Vurdering: 

Elever både på 7. og 10.trinn opplever i stor grad faglige utfordringer på skolen. 

 

2.2.6 Sosial trivsel 

Indeksen viser elevenes sosiale trivsel på skolen, inkludert trivsel med medelever. 

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. 

 

 

 

 

 

 

Sosial trivsel. 7.trinn 

 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Tana kommune 4,1 4,3 4,1 4,1 4,0 

Finnmark 4,1 4,2 4,3 4,2 4,2 

Nasjonalt 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

 

Sosial trivsel. 10.trinn 

 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Tana kommune 3,8 3,9 3,9 4,0 4,3 

Finnmark 4,1 4,1 4,2 4,1 4,2 

Nasjonalt 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 

Lokale mål 
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Vurdering: 

Elevenes sosiale trivsel på 10.trinn har ligget godt under gjennomsnittet de siste årene bortsett fra 

forrige skoleår. Også på 7.trinn er trivselen under snittet. 

 

2.2.7 Elevdemokrati 

Indeksen viser elevenes vurdering av elevrådsarbeidet ved skolen og om skolen hører på elevrådet 
sine forslag.  

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. 

 

Elevdemokrati. 7.trinn 

 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Tana kommune 3,4 3,4 3,6 3,3 3,4 

Finnmark 3,5 3,6 3,4 3,5 3,4 

Nasjonalt 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

 

Elevdemokrati. 10.trinn 

 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Tana kommune 2,7 2,5 2,7 2,8 3,3 

Finnmark 3,0 3,0 3,1 3,0 3,1 

Nasjonalt 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 

 

Vurdering: 

Bortsett fra forrige skoleår har elevene på 10.trinn uttrykt stor misnøye med elevdemokratiet på 

skolen. Til en viss grad gjelder dette også 7.trinn. 

2.2.8  Medbestemmelse 

Denne indeksen viser elevenes følelse av å få være med på å bestemme arbeidsmål, arbeidsplaner, 
arbeidsmåter og hva det skal legges vekt på ved vurdering.  

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. 

 

Medbestemmelse. 10.trinn 

 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Tana kommune 1,9 2,3 2,4 2,3 2,4 

Finnmark 2,3 2,3 2,4 2,3 2,2 

Nasjonalt 2,3 2,3 2,4 2,4 2,3 
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Vurdering: 

Elevene på 10.trinn føler at de i stor grad får være med å bestemme sin egen undervisning. 

 

2.2.9 Karriereveiledning 

Denne indeksen viser elevenes vurdering av den informasjonen de får om utdanningsvalg.  

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. 

 

Karriereveiledning. 10.trinn 

 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Tana kommune 3,3 3,4 3,1 3,2 3,8 

Finnmark 3,6 3,5 3,7 3,6 3,6 

Nasjonalt 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

 

Vurdering: 

Bortsett fra forrige skoleår har elevenes vurdering av informasjonen de får om utdanningsvalg vært 

lavere enn ellers i landet. 

 

2.2.10  Fysisk læringsmiljø 

Indeksen viser elevenes vurdering av 10 forhold ved det fysiske læringsmiljøet.  

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. 

 

Fysisk læringsmiljø. 7.trinn 

 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Tana kommune 2,6 3,4 3,3 2,7 2,8 

Finnmark 2,8 3,0 2,9 2,9 2,8 

Nasjonalt 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 

 

 

Fysisk læringsmiljø. 10.trinn 

 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Tana kommune 2,1 2,4 2,5 2,5 3,4 

Finnmark 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 

Nasjonalt 2,6 2,7 2,7 2,8 2,7 
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Vurdering: 

Elevene på både 7. og 10.trinn har stort sett vært mye dårligere fornøyd med det fysiske miljøet enn 

det som har vært landssnittet. 

 

2.2.11 Motivasjon 

Indeksen viser elevenes generelle motivasjon for skolearbeid. Den inkluderer ulike mål på 
motivasjon som interesse og lærelyst.   

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. 

Motivasjon. 7.trinn 

 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Tana kommune 4,0 4,2 3,9 3,7 3,9 

Finnmark 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 

Nasjonalt 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

 

Motivasjon. 10.trinn 

 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Tana kommune 3,4 3,4 3,4 3,7 3,9 

Finnmark 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 

Nasjonalt 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 

 

Vurdering: 

Elevundersøkelsen viser at elevenes motivasjon stort sett har mye lavere enn det som har vært 

landssnittet. 

 

2.3  Resultater 

Om Resultater 

Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er 
ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. 

I tilstandsrapporten er disse resultatindikatorene obligatoriske:  

 nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn i lesing og regning  
 standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk  
 grunnskolepoeng 

Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med følgende indikatorer i 
tilstandsrapporten:  

 nasjonale prøver i engelsk på 5, 8. og 9. trinn 
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2.3.1  Nasjonale prøver i lesing 5.trinn 

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 
LK06. 

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan:  

 finne informasjon  

 
 forstå og tolke  

 
 reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

 

 

 

 

 

Lesing 5.trinn 2012-13 

 Tana kommune Finnmark Nasjonalt 

Mestringsnivå 1 22,2 30,1 27,5 

Mestringsnivå 2 50,0 47,9 47,4 

Mestringsnivå 3 27,8 22,0 25,1 

 

Lesing 5.trinn. Sammenlikning perioder 

 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

Mestringsnivå 1 35,0 50,0 39,4 54,2 36,7 22,2 

Mestringsnivå 2 45,0 37,5 42,4 20,8 50,0 50,0 

Mestringsnivå 3 20,0 12,5 18,2 25,0 13,3 27,8 

 

Lesing 5.trinn. Snitt 

 Tana kommune Finnmark Nasjonalt 

2012-13 2,1 1,9 2,0 

2011-12 1,8 1,9 2,0 

2010-11 1,7 1,9 2,0 

2009-10 1,8 1,9 2,0 

2008-09 1,6 1,9 2,0 

Lokale mål 
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2.3.2 Nasjonale prøver i lesing 8. og 9.trinn 

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

 

 

 

 

Lesing 8.trinn. 2012-13 

 Tana kommune Finnmark Nasjonalt 

Mestringsnivå 1 14,3 8,1 7,6 

Mestringsnivå 2 25,0 21,7 20,5 

Mestringsnivå 3 35,7 40,9 39,0 

Mestringsnivå 4 14,3 20,9 22,6 

Mestringsnivå 5 10,7 8,4 10,2 

 

 

 

Lesing 8.trinn. Sammenlikning perioder 

 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

Mestringsnivå 1 15,0 0 0 5,0 0 14,3 

Mestringsnivå 2 20,0 23,8 25,0 20,0 25,8 25,0 

Mestringsnivå 3 35,0 42,9 30,0 40,0 35,5 35,7 

Mestringsnivå 4 10,0 23,8 20,0 25,0 16,1 14,3 

Mestringsnivå 5 20,0 9,5 25,0 10,0 22,6 10,7 

 

 

Lesing 8.trinn. Snitt 

 Tana kommune Finnmark Nasjonalt 

2012-13 2,8 3,0 3,1 

2011-12 3,4 3,0 3,1 

2010-11 3,1 3,1 3,1 

2009-10 3,5 2,9 3,1 

2008-09 3,2 3,0 3,1 

 

 

Lokale mål 
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Lesing 9.trinn. 2012-13 

 Tana kommune Finnmark Nasjonalt 

Mestringsnivå 1 7,7 6,7 4,5 

Mestringsnivå 2 23,1 13,5 13,4 

Mestringsnivå 3 23,1 35,4 33,3 

Mestringsnivå 4 26,9 28,8 28,5 

Mestringsnivå 5 19,2 15,5 20,3 

 

Lesing 9.trinn. Sammenlikning perioder 

 2010-11 2011-12 2012-13 

Mestringsnivå 1 0,0 4,0 7,7 

Mestringsnivå 2 5,9 8,0 23,1 

Mestringsnivå 3 17,6 52,0 23,1 

Mestringsnivå 4 23,5 20,0 26,9 

Mestringsnivå 5 52,9 16,0 19,2 

 

Lesing 9.trinn. Snitt 

 Tana kommune Finnmark Nasjonalt 

2012-13 3,3 3,3 3,5 

2011-12 3,4 3,4 3,5 

2010-11 4,2 3,4 3,5 

 

 

2.3.3 Nasjonale prøver i regning 5.trinn 

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 

Kunnskapsløtet. 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  

 statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og 
dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de:  

 kan løse en gitt utfordring  

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner  
 kan vurdere om svarene er rimelige  
 kan ha effektive strategier for enkel tallregning 

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer. 
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Regning 5.trinn 

 Tana kommune Finnmark Nasjonalt 

Mestringsnivå 1 45,8 33,2 25,4 

Mestringsnivå 2 45,8 45,8 49,9 

Mestringsnivå 3 8,3 21,0 24,6 

 

Regning 5.trinn. Sammenligning perioder 

 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

Mestringsnivå 1 28,6 66,7 34,2 61,8 62,1 45,8 

Mestringsnivå 2 52,4 22,2 50,0 29,4 27,6 45,8 

Mestringsnivå 3 19,0 11,1 15,8 8,8 10,3 8,3 

 

 

Regning 5.trinn. Snitt 

 Tana kommune Finnmark Nasjonalt 

2012-13 1,6 1,9 2,0 

2011-12 1,5 1,9 2,0 

2010-11 1,5 1,9 2,0 

2009-10 1,8 1,8 2,0 

2008-09 1,4 1,9 2,0 

 

 

2.3.4  Nasjonale prøver i regning 8. og 9.trinn 

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

 

 

Lokale mål 

Lokale mål 
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Regning 8.trinn. 2012-13 

 Tana kommune Finnmark Nasjonalt 

Mestringsnivå 1 13,2 7,3 6,1 

Mestringsnivå 2 23,7 29,3 21,9 

Mestringsnivå 3 47,4 38,6 39,9 

Mestringsnivå 4 13,2 15,8 20,1 

Mestringsnivå 5 2,6 8,9 12,1 

 

Regning 8.trinn. Sammenligning perioder 

 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

Mestringsnivå 1 15,0 3,8 3,7 11,5 15,6 13,2 

Mestringsnivå 2 20,0 19,2 14,8 11,5 37,5 23,7 

Mestringsnivå 3 45,0 46,2 33,3 65,4 31,3 47,4 

Mestringsnivå 4 15,0 19,2 25,9 11,5 12,5 13,2 

Mestringsnivå 5 5,0 11,5 22,2 0,0 3,1 2,6 

 

Regning 8.trinn. Snitt 

 Tana kommune Finnmark Nasjonalt 

2012-13 2,7 2,9 3,1 

2011-12 2,5 3,0 3,1 

2010-11 2,8 3,0 3,1 

2009-10 3,5 3,0 3,1 

2008-09 3,2 3,0 3,1 

 

Regning 9.trinn. 2012-13 

 Tana kommune Finnmark Nasjonalt 

Mestringsnivå 1 0,0 3,7 3,4 

Mestringsnivå 2 18,2 15,9 15,0 

Mestringsnivå 3 51,5 39,9 36,1 

Mestringsnivå 4 21,2 23,5 24,4 

Mestringsnivå 5 9,1 17,0 17,1 

 

Regning 9.trinn. Sammenligning perioder 

 2010-11 2011-12 2012-13 

Mestringsnivå 1 0,0 0,0 0,0 

Mestringsnivå 2 11,1 5,0 18,2 

Mestringsnivå 3 25,9 30,0 51,5 

Mestringsnivå 4 25,9 50,0 21,2 

Mestringsnivå 5 37,0 15,0 9,1 
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Regning 9.trinn. Snitt 

 Tana kommune Finnmark Nasjonalt 

2012-13 3,2 3,3 3,4 

2011-12 3,8 3,3 3,4 

2010-11 3,9 3,3 3,4 

 

 

2.3.5  Nasjonale prøver i engelsk 5.trinn 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i 
læreplanene i alle fag i Kunnskapsløftet. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – 
engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) er knyttet til disse ferdighetene:  

 finne informasjon  
 forstå hovedinnholdet i enkle tekster  
 forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid  

 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i  
 bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre 

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

 

 

 

Engelsk 5.trinn 2012-13 

 Tana kommune Finnmark Nasjonalt 

Mestringsnivå 1 20,8 32,5 26,1 

Mestringsnivå 2 62,5 47,4 49,4 

Mestringsnivå 3 16,7 20,2 24,4 

 

Engelsk 5.trinn. Sammenlikning perioder 

 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

Mestringsnivå 1 32,0 47,8 27,0 50,0 x 20,8 

Mestringsnivå 2 52,0 34,8 54,1 41,2 x 62,5 

Mestringsnivå 3 16,0 17,4 18,9 8,8 x 16,7 

 

 

 

Lokale mål 
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Engelsk 5.trinn. Snitt 

 Tana kommune Finnmark Nasjonalt 

2012-13 2,0 1,9 2,0 

2011-12 x x x 

2010-11 1,6 1,8 2,0 

2009-10 1,9 1,9 2,0 

2008-09 1,4 1,9 2,0 

 

2.3.6 Nasjonale prøver i engelsk 8.trinn 

Oppgavene for ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene:  

 finne informasjon  
 forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere  
 beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner  
 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i  
 forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper 

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

 

 

 

 

Engelsk 8.trinn. 2012-13 

 Tana kommune Finnmark Nasjonalt 

Mestringsnivå 1 21,1 12,0 9,7 

Mestringsnivå 2 21,1 24,1 20,1 

Mestringsnivå 3 34,2 38,8 41,5 

Mestringsnivå 4 21,1 17,5 19,0 

Mestringsnivå 5 2,6 7,6 9,7 

 

Engelsk 8.trinn. Sammenligning perioder 

 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

Mestringsnivå 1 4,2 11,5 9,7 7,7 12,1 21,1 

Mestringsnivå 2 25,0 30,8 16,1 19,2 27,3 21,1 

Mestringsnivå 3 37,5 46,2 41,9 34,6 30,3 34,2 

Mestringsnivå 4 25,0 11,5 19,4 34,6 21,2 21,1 

Mestringsnivå 5 8,3 0,0 12,9 3,8 9,1 2,6 

 

Lokale mål 
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Engelsk 8.trinn. Snitt 

 Tana kommune Finnmark Nasjonalt 

2012-13 2,6 2,8 3,0 

2011-12 2,9 2,8 3,0 

2010-11 3,1 3,0 3,0 

2009-10 3,1 2,9 3,0 

2008-09 2,6 2,8 3,0 

 

 

2.3.7  Karakterer  - matematikk, norsk og engelsk 

Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen utgjør sluttvurderingen. Denne vurderingen gir 
informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderingen skal ta utgangspunkt i 
målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren:  

 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget  
 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget  

 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget  
 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget  
 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget  
 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget 

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. 

 

 

 

 

 

Karakterer 10.trinn – norsk, matematikk og engelsk skoleåret 2011-12 

 Tana kommune Finnmark Nasjonalt 

Norsk hovedmål - skriftlig eksamen x 3,4 3,4 

Norsk hovedmål standpunkt 3,8 3,7 3,8 

Matematikk skriftlig eksamen 3,2 2,7 3,1 

Matematikk standpunkt 3,9 3,2 3,5 

Engelsk skriftlig eksamen 3,3 3,4 3,8 

Engelsk skriftlig standpunkt 3,9 3,7 3,9 

 

 

 

 

Lokale mål 
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Karakterer – norsk, matematikk og engelsk. Sammenligning perioder 

 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Norsk hovedmål - skriftlig eksamen x 2,9 x 3,5 x 

Norsk hovedmål standpunkt x 3,6 3,9 3,7 3,8 

Matematikk skriftlig eksamen 2,3 2,6 2,4 2,3 3,2 

Matematikk standpunkt 3,2 3,2 3,7 3,6 3,9 

Engelsk skriftlig eksamen 3,1 3,3 3,5 3,8 3,3 

Engelsk skriftlig standpunkt 3,6 3,6 3,9 3,8 3,9 

 

 

2.3.8  Grunnskolepoeng 

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med 
karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng 
er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget 
med 10. 

Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for 

eleven. 

Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. 

 

 

 

 

Grunnskolepoeng 

 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Tana kommune 37,9 38,8 40,4 41,0 41,5 

Finnmark 38,6 38,2 39,1 39,4 38,5 

Nasjonalt 39,6 39,5 39,8 39,8 39,9 

 

 

2.4. Gjennomføring 

Om Gjennomføring 

Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. 
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. 
Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS 

til VGO 

 

 

Lokale mål 
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2.4.1 Overgangen fra skole til VGO 

Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering 
fra grunnskolen. 

 

 

 

 

Sammenlignet geografisk periode 2010. 

Indikatorer og 
nøkkeltall 

Tana kommune Finnmark fylke Nasjonalt 

Overgang fra 
grunnskole til VGO 

(prosent) 

100,0 97,0 96,6 

 

 

2.4.2 Gjennomføring av VGO 

 

 

 

Det er slik at svært mange elever fra Tana ikke gjennomfører videregående skole. I KS sitt 

kommunebarometer for 2012 kommer Tana på 375.plass av 428 kommuner når det gjelder 

andelen som ikke har fullført og bestått videregående innen fem år, dette etter et snitt de 4 siste 

årene. 

 

2.5.  Spesialundervisning 

 

2.5.1  Andel elever som får spesialundervisning 

 

 

 

 

Lokale mål 

Lokale mål 

Lokale mål 
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 Tana Finnmark Nasjonalt 

2012-13 7,9 ? ? 

2011-12 7,8 10,5 9,7 

2010-11 3,0 9,9 8,2 

2009-10 8,8 9,9 7,8 

 

Andel elever som får spesialundervisning fordelt på hovedtrinn 2011-12 

 Tana Finnmark Nasjonalt 

1.-4.trinn 3,3 6,7 5,6 

5.-7.trinn 10,2 11,9 9,8 

8.-10.trinn 10,0 13,3 11,2 

 

2.5.2 Andel elever som får spesialundervisning fordelt på kjønn 

 

 

 

 

 Gutter Jenter 

2012-13 83,3 16,7 

2011-12 79,2 20,8 

2010-11 90 10 

2009-10 75 25 

 

 

 

2.6  Elever med samisk og finsk 

 

 

 

 

 

 

Lokale mål 

Lokale mål 
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Antall elever med samisk og finsk, inkludert Tana Montessoriskole 

 Sum elever Elever samisk Elever finsk Ikke samisk/finsk 

2000-01 395 210 34 151 

2001-02 358 200 59 99 

2002-03 389 215 63 111 

2003-04 402 194 63 145 

2004-05 393 194 52 147 

2005-06 390 198 52 140 

2006-07 383 184 47 152 

2007-08 401 186 62 153 

2008-09 384 184 51 149 

2009-10 366 169 59 138 

2010-11 372 168 54 150 

2011-12 359 170 52 137 

2012-13 352 163 52 137 

 

 

Prosent elever med samisk og finsk, inkludert Tana Montessoriskole 

 Samisk 1 Samisk 2 
og 3 

Sum 
samisk 

Finsk Ikke 
samisk/finsk 

2000-01 21,3 31,9 53,2 8,6 38,2 

2001-02 21,5 34,4 55,9 16,5 27,7 

2002-03 20,8 34,5 55,3 16,2 28,5 

2003-04 21,1 27,1 48,3 15,7 36,1 

2004-05 23,7 25,7 49,4 13,2 37,4 

2005-06 23,6 27,2 50,8 13,3 35,9 

2006-07 23,5 24,5 48,0 12,3 39,7 

2007-08 22,2 24,2 46,4 15,5 38,2 

2008-09 23,4 24,5 47,9 13,3 38,8 

2009-10 23,8 22,4 46,2 16,1 37,7 

2010-11 24,2 21,0 45,2 14,5 40,3 

2011-12 26,7 20,6 47,4 14,5 38,2 

2012-13 27,3 19,0 46,3 14,8 38,9 
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Elever med samisk 2 og 3 samt finsk fordelt på trinn skoleåret 2012-13 

Trinn Samisk 2 og 3 Prosent Finsk Prosent 

1 3 10,0 % 3 10,0 % 

2 7 22,6 % 5 16,1 % 

3 10 32,3 % 11 35,5 % 

4 8 28,6 % 6 21,4 % 

5 12 35,3 % 4 11,8 % 

6 9 25,7 % 6 17,1 % 

7 5 11,6 % 6 14,0 % 

8 10 20,4 % 6 12,2 % 

9 2 5,3 % 2 5,3 % 

10 1 9,1 % 3 9,1 % 

 

Det gjøres oppmerksom på at 67,3 % av elevene som har finsk er fra Sameskolen eller Sirma skole, 28 

elever fra Sameskolen og 6 elever fra Sirma. 

 

 

2.7 Diverse kostratall for 2011 

 Tana Finnmark Nasjonalt 

Netto driftsutgifter hele grunnskolesektor i prosent av samlede netto driftsutgifter 25,1 25,3 24,8 

Netto driftsutgifter til skolelokaler i prosent av samlede netto driftsutgifter 5,5 4,9 4,5 

Netto driftsutgifter til skoleskyss i prosent av samlede netto driftsutgifter 1,0 0,4 0,5 

Netto driftsutgifter hele grunnskolesektor per innbygger 6-15 år 128.419 117.323 93.318 

Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger 6-15 år 27.955 22.770 17.060 

Netto driftsutgifter til skoleskyss per innbygger 6-15 år 5095 2005 2734 

Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss 79,4 27,3 22,5 

Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring 0,3 3,9 7,4 

Andel elever i SFO med 100 % plass 11,5 68,8 56,3 

Andel lærere som er 40 år og yngre 31,4 40,7 44,1 

 

 

 

5. System for oppfølging 

 

6. Konklusjon og tiltak 

 


