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Sammendrag

Temaet for tilsynet i Tana kommune, Tanabru skole, har vært skolens arbeid med

elevens utbytte av opplæringen. Dette omfatter skolens lokale arbeid med
Kunnskapsløftet, LK-06, spesialundervisning, vurdering og særskilt språkopplæring.

Tilsynet ble åpnet i brev av 15.12.2016, og det ble gjennomført stedlig tilsyn

08.02.2017. Intervjuer med lærere, elever og rektor, samt egenvurderinger i RefLex og
skriftlig dokumentasjon ligger til grunn for vurderingene og konklusjonene i denne

rapporten.

Hovedfunnet i tilsynet er at Tanabru skole er kommet langt i det lokale læreplanarbeidet,

og at deler av vurderingsarbeidet er godt forankret i hele organisasjonen. Det er tydelig
at skolen har mange felles prosesser i arbeidet med å videreutvikle god praksis. Tilsynet

viser imidlertid også at skolens system rundt tilpasset opplæring og avdekking av elevers
behov for spesialundervisning må styrkes.

Det ble avdekket 5 lovbrudd med i alt 16 korreksjonspunkter i tilsynet.

I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av brudd på regelverket som er

avdekket under tilsynet. Fristen er 10. juli 2017.
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Innledning

Fylkesmannen åpnet 15.12.2016 tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av

opplæringen i Tana kommune. Undersøkelsene har vært på skolenivå ved Tanabru skole.

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 handler om skolens arbeid med elevenes utbytte av

opplæringen og består av tre områder for tilsyn: Skolens arbeid med elevenes utbytte av
opplæringen (som denne rapporten omhandler), forvaltningskompetanse og skolebasert
vurdering. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledningsmateriell1 knyttet til tilsynet,

og Fylkesmannen har gjennomført informasjons- og veiledningssamlinger.

Det er skoleeier som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven blir

overholdt, jf. opplæringsloven § 13-10 første ledd. Skoleeier er derfor adressat for denne
foreløpige tilsynsrapporten.

Tilsynet har avdekket brudd på regelverket. I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist
for retting av brudd på regelverket som er avdekket under tilsynet. Fristen er
10.07.2017. Dersom brudd på regelverket ikke er rettet innen fristen, vil Fylkesmannen i
Finnmark vedta pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven § 60 d. Et eventuelt

pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og vil kunne påklages, jf.
forvaltningsloven kapittel VI.

Om tilsynet med Tana kommune - Tanabru skole

2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler

Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler jf. opplæringsloven § 14-1 første ledd, jf.
kommuneloven kap. 10 A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn

jf. kommuneloven § 60 b. Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er

myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette.

I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes
dette som brudd på regelverket, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter
fastsatt i medhold av denne, som er brutt.

2.2 Tema for tilsynet

Temaet for tilsynet er rettet mot skolens kjernevirksomhet: skolens arbeid med elevenes
utbytte av opplæringen. Det overordnede formålet med tilsynet er å bidra til at alle
elever får et godt utbytte av opplæringen.

Hovedpunkter i tilsynet har vært:

Skolens arbeid med opplæringen i fag

Underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte

Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning

1 http://www.udir.no/Regelverk/regelverk/tilsyn/

4



Vurdering av behov for særskilt språkopplæring

Tilsynet skal bidra til at skoleeier som ansvarlig seirger for at elevene:

får kjennskap til og opplæring i målene som gjelder for opplæringen

får tilbakemeldinger og involveres i eget læringsarbeid for å øke sitt utbytte av
opplæringen

får vurdert kontinuerlig hvilket utbytte de har av opplæringen

blir fulgt opp og får nødvendig tilrettelegging når utbytte av opplæringen ikke er
tilfredsstillende

I tilsynet har vi vurderert om elevene får dette på Tanabru skole.

Manglende etterlevelse av regelverket kan medføre at elevene ikke får realisert sine

muligheter eller får lite utbytte av opplæringen.

2.3 Om gjennomføringen av tilsynet

Tilsynet med Tana kommune ble åpnet gjennom brev 15.12.2017. Skoleeier er blitt

pålagt å legge frem dokumentasjon for Fylkesmannen med hjemmel i kommuneloven §

60 c.

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon og

opplysninger fra intervju, se vedlegg.

3. Skolens arbeid med opplæringen i fag

3.1 Rettslige krav

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med

opplæringen i fag. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og forskrift til

opplæringsloven kravene er knyttet til.

Rektor skal sikre at opplæringens innhold er knyttet til kompetansemål i faget

Undervisningspersonalet skal tilrettelegge og gjennomføre opplæringen etter

Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06), jf. opplæringsloven § 2-3 og forskrift til

opplæringsloven § 1-1. Det betyr at opplæringen skal ha et innhold som bygger på
kompetansemålene i læreplanen og bidrar til at disse blir nådd. Rektor må organisere

skolen slik at dette blir ivaretatt, jf. opplæringsloven § 2-3.

Rektor skal sikre at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til mål for
opplæring og hva som blir vektlagt i vurdering av elevens kompetanse.

Underveisvurdering skal brukes som et redskap i læreprosessen og bidra til å forbedre

opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-11. Eleven skal kjenne til hva som er

målene for opplæringen og hva som vektlegges i vurderingen av hans eller hennes

kompetanse, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-1. Det betyr at elevene må kjenne til

kompetansemålene i læreplanene for fagene, og at de er grunnlaget for vurderingen av

elevens kompetanse. De skal også kjenne til hva læreren vektlegger når læreren
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vurderer et arbeid. Fra og med 8. trinn skal elevene kjenne til hva som skal til for å

oppnå de ulike karakterene. Rektor må organisere skolen for å sikre at
undervisningspersonalet formidler dette til elevene.

Rektor skal sikre at opplæringen dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet/i faget
og de individuelle opplæringsmålene i IOP.

Undervisningspersonalet skal tilrettelegge og gjennomføre opplæringen etter LK06, jf.

opplæringsloven § 2-3 og forskrift til opplæringsloven § 1-1. For de fleste fag i

grunnskolen og for noen fag i videregående skole er kompetansemålene satt per

hovedtrinn eller etter flere års opplæring. I slike tilfeller må rektor sikre at elevene får

opplæring i alle kompetansemålene i faget/på hovedtrinnet gjennom opplæringsløpet. En

elev som får spesialundervisning, kan ha unntak fra kompetansemålene i de ordinære
læreplanene, jf. opplæringsloven § 5-5. Gjeldende opplæringsmål for eleven skal fremgå

av en individuell opplæringsplan (IOP). Skolen må sikre at elevens opplæring dekker de
individuelle opplæringsmålene.

Alle elever som har vedtak om spesialundervisning, skal ha IOP.

Skolen skal utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP) for alle elever som får

spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-5. Det må fremgå av I0P-en hvilket

tidsintervall den gjelder for.

Innholdet i I0P-en skal samsvare med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet i
opplæringen og synliggjøre eventuelle avvik fra LK06.

I0P-en skal vise mål for og innholdet i opplæringen og hvordan opplæringen skal
gjennomføres, jf. opplæringsloven § 5-5. Reglene for innhold i opplæringen gjelder så

langt de passer for spesialundervisningen. Det kan medføre at målene for opplæringen
avviker fra kompetansemålene i læreplanene i LK06.

Før skolen/skoleeier gjør et enkeltvedtak om spesialundervisning, skal PPT utarbeide en

sakkyndig vurdering. Den sakkyndige vurderingen skal gi tilrådning om innholdet i

opplæringen, blant annet realistiske opplæringsmål for eleven og hvilken opplæring som

gir eleven et forsvarlig opplæringstilbud. Vedtaket om spesialundervisning skal bygge på

den sakkyndige vurderingen, og eventuelle avvik må begrunnes. Vedtaket om
spesialundervisning fastsetter rammene for opplæringen og dermed innholdet i I0P-en.
I0P-en kan først tas i bruk etter at det er fattet enkeltvedtaket om spesialundervisning.

I0P-en må ha egne mål for opplæringen når elevens opplæring avviker fra ordinære
læreplaner, og skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at I0P-en er
samordnet med den ordinære opplæringens (klassens) planer.

Reglene om innhold i opplæringen (kompetansemålene i læreplanene) gjelder for

spesialundervisning så langt de passer, jf. § 5-5 i opplæringsloven. Skolen skal legge

vekt på utviklingsmulighetene for eleven og de opplæringsmålene som er realistiske

innenfor det samme totale undervisningstimetallet som for andre elever, jf.

opplæringsloven § 5-1. Den individuelle opplæringsplanen skal vise målene for

opplæringen, jf. opplæringsloven § 5-5. Dersom vedtaket om spesialundervisning ikke

inneholder avvik fra LK06, eller bare angir færre kompetansemål i et fag enn i den

ordinære læreplanen, må dette også komme klart frem i I0P-en. Det må også komme

klart frem i hvilke fag eller deler av fag eleven eventuelt skal følge ordinær opplæring (i

6



klassen). Skolen må ha en fremgangsmåte som angir hvordan spesialundervisningen og

den ordinære opplæringen skal ses i sammenheng / arbeide sammen i slike tilfeller.
Fremgangsmåten må være kjent og innarbeidet av de som har ansvaret for å utvikle

I0P-en og for å gjennomføre opplæringen.

3.2 Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Rektor skal sikre at undervisningspersonalet knytter opplæringens innhold

til kompetansemål i det enkelte faget.

Tanabru skole følger kommunens felles mal for lokale læreplaner/årsplaner. Disse

inneholder kompetansemål, kjennetegn på måloppnåelse og forslag til lærestoff. Dette er

gjennomgående i eksemplene på årsplaner Fylkesmannen har mottatt. Alle årsplanene

samsvarer med gjeldende læreplan, LK-06.

Av skolens årshjul fremgår det at årsplaner for henholdsvis høst og vår skal lastes opp til

en gitt frist på skolens fellesområde. Dette bekreftes som gjeldende praksis i intervju

både av rektor og lærere. I egenvurderinger svarer også alle respondentene bekreftende

på dette og viser til felles mal for årsplaner og felles arbeid med disse. I intervju går det

også frem at rektor kontrollerer og følger opp planene etter at de er lastet opp av

lærerne. Lærerne får tilbakemeldinger på arbeidet som er gjort og eventuelt manglende

planer etterspørres.

Av intervju går det videre frem at når læreplaner revideres, sender rektor ut e-post til de

ansatte om dette, og lærerne reviderer årsplanen sin slik at nye eller endrede

kompetansemål kommer med i den lokale læreplanen. Årsplaner diskuteres i samarbeid

med andre lærere på trinn eller i team.

Vurdering og konklusjon

Fylkesmannen finner at det gjennom planverk både på kommune- og skolenivå er lagt

føringer for hvordan det lokale læreplanarbeidet skal foregå, og i intervju bekreftes det at

praksis ved skolen er i tråd med føringene. Rektor har rutiner på oppfølging av arbeidet.

Fylkesmannen finner på bakgrunn av dette at rektor sikrer at undervisningspersonalet

knytter opplæringens innhold til kompetansemål i det enkelte faget. Det rettslige kravet

er dermed oppfylt.

Rektor skal sikre at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å
kjenne til

mål for opplæringen
hva som blir vektlagt i vurderingen av kompetanse

Tanabru skole (tidligere Seida skole) har gjennom flere år drevet utviklingsarbeid knyttet
til vurderingspraksis, først i satsingen Bedre læring (2009) og nå i Vurdering for læring

(VfL), pulje 7. Deltakelse i Bedre læring var også utgangspunktet for kommunens

utvikling av felles årsplansmal. Dette kommer frem i egenvurderinger og intervju.

Mål og kjennetegn på måloppnåelse fremgår av alle årsplanene Fylkesmannen har

mottatt i forbindelse med tilsynet, og i egenvurderinger sier lærerne at de er kjent med
at det er deres ansvar å gjøre målene kjent for elevene. Ukeplaner, på Tanabru skole kalt
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læringsplaner, inneholder også mål, viser dokumentasjonen. Læringsplanene deles ut til

elevene og legges i tillegg fortløpende i Fronter.

Fylkesmannen har mottatt eksempler på vurderingskriterier i flere fag og fra ulike trinn.

Det går frem av intervju at disse diskuteres på teammøter og at rektor mottar referat fra
disse møtene.

Vurdering og konklusjon

Tanabru skole har gjennom felles prosesser, planverk og retningslinjer høyt fokus på

arbeidet med mål. Når det gjelder vurderingskriterier og hvordan disse gjøres kjent for

elevene, er ikke dokumentasjonen like tydelig, men dette er et arbeid under utvikling ved
skolen. Eksemplene på vurderingskriterier i enkelte fag viser dette. Skolens samlede

arbeid synes systematisk og planmessig.

Fylkesmannen finner på bakgrunn av dette at rektor sikrer at undervisningspersonalet
ivaretar elevenes rett til å kjenne til mål for opplæringen og hva som blir vektlagt i
vurdering av elevens kompetanse.

c. Rektor skal sikre at opplæringen samlet dekker alle kompetansemålene på
hovedtrinnet/i faget

Skolens årshjul angir tidspunkt for at planer for henholdsvis høst og vår skal lastes opp
på skolens fellesområde. Dette bekreftes som gjeldende praksis i intervju både av rektor

og lærere. Rektor kontrollerer disse rutinemessig og gir lærerne tilbakemeldinger på
innholdet.

Av intervju fremkommer det at alle årsplaner evalueres ved skoleårets slutt. Lærerne ser
på om noe kan gjøres annerledes neste år i forhold til innhold eller progresjon. I

egenvurderingene nevnes frister for ferdigstilling av årsplaner og samarbeid på team som
rutine.

Vurdering og konklusjon

Rektor har ansvaret for å forsikre seg om at skolens opplæring dekker alle
kompetansemålene i aktuelle læreplaner.

Fylkesmannen vurderer at skolens samlede system med årsplanarbeidet og rektors
kontroll er tilstrekkelig til å oppfylle lovkravet.

Rektor skal sikre at opplæringen samlet dekker individuelle
opplæringsmål i IOP.

Skolens årshjul angir tidspunkt for når halvårsvurdering skal skje, og av den skriftlige
dokumentasjonen går det frem at elever med IOP får en halvårlig vurdering i Sampro,

kommunens elektroniske system for føring av IOP og årsvurderinger.

I intervju sier rektor at hun gjennomgår I0P-ene, deltar på ansvarsgruppemøter og har
samtale med lærerne. I egenvurderingen sier rektor at elevene med IOP skal ha den

samme vurderingen med gjennomgang av mål for fag som de andre elevene i klassen.
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Fylkesmannen har mottatt tre ulike I0P-er som dokumentasjon i forbindelse med

tilsynet. Den ene I0P-en mangler mål i to av fagene det er gitt spesialundervisning
mens det er oppgitt ett mål for det tredje. De to øvrige I0P-ene inneholder mål for alle
fag det er innvilget spesialundervisning, noen individuelle.

Vurdering og konklusjon

Dersom elever med spesialundervisning ikke har opplæring i alle kompetansemålene i
aktuelle læreplaner og/eller egne mål, må skolen sikre at opplæringen de får dekker de

individuelle opplæringsmålene fastsatt i den enkelte elevs IOP.

Ved Tanabru skole har alle elever med enkeltvedtak om spesialundervisning IOP, og noen

av disse inneholder individuelle mål som avviker fra læreplanen.

Rektor har et system for kontroll av I0P-er og for å snakke med lærere og andre
samarbeidspartnere. Videre har skolen et system for halvårsvurdering der alle elever får

en vurdering av oppnådd kompetanse, og for elever med IOP gjøres denne vurderingen
skriftlig i SamPro.

De tre eksemplene på IOP er ganske ulike, selv om samme mal er brukt. En av dem

inneholder som nevnt ikke mål for opplæringa eleven skal ha i to av tre fag. De to øvrige

inneholder mål, men noen av disse målene bærer preg av være mål for læreren og ikke
for hvilken kompetanse eleven skal oppnå. Mange av målene er aktivitetsmål som for

eksempel «jobbe mer med», i stedet for mål på oppnådd kompetanse. Videre er det
vanskelig å holde oversikt over elevens progresjon, når ikke de enkelte målene i I0P-en

er klare hver for seg, men også samlet uttrykker hvilken kompetanse eleven skal oppnå.

Siden I0P-ene er svært ulike av innhold og systemet på skolen ikke har fanget dette opp,

finner ikke Fylkesmannen det sannsynliggjort at skolens system for å sikre at eleven får

opplæring etter individuelle mål, er tilstrekkelig.

Fylkesmannen finner dermed at rektor ikke sikrer at opplæringen dekker de samlede

individuelle opplæringsmålene i IOP. Lovkravet er på dette punktet ikke oppfylt.

d. Skolen skal utarbeide IOP hvert år for alle elever som har vedtak om
spesialundervisning.

Fylkesmannen har mottatt eksempler på IOP for tre elever. I intervju bekrefter

respondentene at det utarbeides IOP hvert år for alle elever med enkeltvedtak om
spesialundervisning. Det gis beskjed på fellesmøter om høsten om at dette må gjøres.

Vurdering og konklusjon

Skolen skal utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP) når en elev har fått
enkeltvedtak om spesialundervisning. Planen skal utformes på bakgrunn av den
sakkyndige vurderingen fra PPT og enkeltvedtaket om spesialundervisning, og skal

beskrive innholdet i og omfanget og organiseringen av opplæringen. I0P-en skal være et
arbeidsverktøy for skolen og læreren for å sikre at elevens opplæringstilbud blir i

samsvar med det som eleven har rett til etter enkeltvedtaket.
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Fylkesmannen har mottatt eksempler på I0P-er og fått bekreftet i intervju at dette er

rutine på skolen. Fylkesmannen finner at skolen utarbeider IOP hvert år for alle elever
som har vedtak om spesialundervisning. Lovkravet er oppfylt.

Innholdet i IOP skal samsvare med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet
i opplæringen, herunder når det er gjort avvik fra LK06.

Den skriftlige dokumentasjonen omfatter sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP for

tre elever. Ingen av vedtakene beskriver innholdet i opplæringen ut over å angi antall
timer og hvilke fag spesialundervisningen er innvilget for. For øvrig vises det til
sakkyndig vurdering.

I egenvurderingene nevnes sakkyndig vurdering som utgangspunkt for IOP, ikke
enkeltvedtak. Det samme kommer frem i intervju med lærerne.

Spesialundervisningsansvarlige sier i intervju at IOP utarbeides i tråd med enkeltvedtaket
som i sin tur bygger på sakkyndig vurdering.

I0P-ene som Fylkesmannen har mottatt, angir fag eleven skal ha spesialundervisning i.

Videre fremgår tildelte ressurser i form av timer i I0P-er fra skoleåret 2014/15, men ikke
av de nyere planene. Dette gjelder for to av I0P-ene. Den siste inneholder tildeling av

timer for skoleåret 2015/16, men uten at disse er knyttet til fag.

I0P-ene beskriver til dels innholdet i opplæringa, men samsvarer bare delvis med

sakkyndig vurdering. Den ene I0P-en inneholder som tidligere nevnt, ikke mål. I0P-ene
inneholder både målbare og ikke-målbare mål, mange av disse finner ikke Fylkesmannen
igjen i sakkyndig vurdering. Ingen av enkeltvedtakene eller de sakkyndige vurderingene

angir hvilken kompetanse undervisningspersonalet skal ha.

Vurdering og konklusjon

I0P-en kan ikke inneholde nye eller andre rettigheter for eleven enn det som fremgår av

enkeltvedtaket. Det vil si at beskrivelsen i I0P-en av omfanget, det konkrete innholdet,
eventuelle avvik fra læreplanen, organiseringen og kompetansen hos

undervisningspersonalet skal være i samsvar med det som er fastsatt i enkeltvedtaket.

To av I0P-ene vi har mottatt angir det samme antallet undervisningstimer som
enkeltvedtaket fastsetter, så på dette punktet er det samsvar mellom enkeltvedtak og
IOP. Den siste angir et annet antall timer enn vedtaket, og uten at disse er knyttet til
fag. I det øvrige finner ikke Fylkesmannen at enkeltvedtakene og sakkyndig vurdering,

selv om disse sees i sammenheng, gir tydelige nok føringer for innholdet i IOP. Vi finner
også eksempler på manglende mål og/eller andre mål for elevens utvikling enn det som
fremgår av vedtak. Dermed kan vi ikke konkludere med at innholdet i IOP er i samsvar
med enkeltvedtaket og sakkyndig vurdering. Lovkravet er ikke oppfylt.

I0P-en skal ha egne mål for opplæringen når elevens opplæring skal avvike
fra ordinære læreplaner.

Som tidligere nevnt inneholder to av de tre I0P-ene Fylkesmannen har mottatt, mål. I

den siste går det heller ikke frem om eleven skal følge ordinære kompetansemål i
fagene. Av sakkyndig vurdering går det frem at det er nødvendig å fravike ordinære mål

for ett av fagene.

10



I de to I0P-ene som inneholder mål, er en kombinasjon av læreplanmål på lavere
hovedtrinn, aktuelt hovedtrinn og egne mål angitt for eleven. Videre fremkommer en
beskrivelse av hovedområdene i de aktuelle fagene. De individuelle målene i planene er
en kombinasjon av målbare og ikke målbare mål. Noen er utformet med tanke på hva
læreren skal oppnå, for eksempel «Bidra til at eleven utvikler gode arbeidsvaner».

Vurdering og konklusjon

I0P-en skal inneholde mål for opplæringen, og målene må settes med utgangspunkt i
enkeltvedtaket og kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. De skal angi
den kompetansen det tas sikte på at eleven skal opparbeide i de aktuelle fagene, eller
kompetanse relatert til den generelle delen av læreplanen. I0P-en skal også beskrive
innholdet i opplæringen. Mål og innhold henger nøye sammen, og skolen må utforme
innholdet på grunnlag av målene for opplæringen.

I vurderingen av dette punktet i tilsynet, må Fylkesmannen ta utgangspunkt i den totale
skriftlige dokumentasjonen. Selv om det i to av I0P-ene er flere eksempler på
individuelle mål for eleven, er ikke dette tilfellet for den totale dokumentasjonen.

Fylkesmannen finner dermed ikke at I0P-ene har egne mål for opplæringen når
opplæringen avviker fra ordinære læreplaner. Lovkravet er ikke oppfylt.

g. Skolen skal ha en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at I0P-en er
samordnet med den ordinære opplæringen (klassens) planer.

I intervju med rektor går det frem at det nok er læreravhengig om I0P-en samordnes
med klassens plan ved at noen er svært bevisste på dette, mens andre ikke er det i
samme grad. I intervju med lærerne bekreftes dette. I egenvurderingene deler
respondentene seg på dette spørsmålet. Flere svarer nei, og flere svarer at dette har de
ikke kjennskap til.

I brukerveiledningen for programmet som brukes til å lage I0P-er (SamPro) nevnes ikke
dette spesielt. Fylkesmannen finner det heller ikke igjen i andre dokumenter som inngår i
tilsynet.

Vurdering og konklusjon

I innarbeidet fremgangsmåte ligger det at skolen har en måte å gjøre det på som alle
kjenner til og som følges. Både i intervjuer og i egenvurderinger fremgår det at dette
ikke er en felles praksis på skolen som alle kjenner til. Elever med IOP deltar gjerne i
klassens opplegg, der det er hensiktsmessig, men dette er ikke nedfelt i IOP eller i en
rutine for utarbeidelse av IOP.

Fylkesmannen finner ikke at skolen har en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at I0P-
er er samordnet med klassens planer. Lovkravet er dermed ikke oppfylt på dette punktet.
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3.3 Fylkesmannens konklusjon

Rektor sikrer at undervisningspersonalet knytter opplæringens innhold til
kompetansemål i det enkelte faget.

Rektor sikrer at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til

mål for opplæringen

hva som blir vektlagt i vurderingen av kompetanse

Rektor sikrer at opplæringen samlet dekker alle kompetansemålene på
hovedtrinnet/i faget.

Rektor sikrer ikke at opplæringen samlet dekker individuelle opplæringsmål i IOP.

Skolen utarbeider IOP hvert år for alle elever som har vedtak om
spesialundervisning.

Innholdet i IOP samsvarer ikke med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet i

opplæringen, herunder når det er gjort avvik fra LKO6
I0P-en har ikke egne mål for opplæringen når elevens opplæring skal avvike fra
ordinære læreplaner

Skolen har ikke en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at I0P-en er samordnet
med den ordinære opplæringen (klassens) planer.

4. Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte

4.1 Rettslige krav

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med

underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte av opplæringen. Vi viser også til
hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller i forskrift til opplæringsloven kravene er

knyttet til.

Elevene skal få veiledning i hvilke kompetansemål fra LKO6 eller mål i IOP-en som
opplæringen er knyttet til.

Elevene skal gjøres kjent med målene for opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven §

3-1. Dette gjelder for alle årstrinn og gjelder også for elever med individuelle mål i en
IOP. Elevene skal gjøres i stand til å forstå hva de skal lære, og hva som er formålet med
opplæringen. Lærerne gjennomfører opplæringen og må kommunisere dette til elevene.

Elevene skal få veiledning i hva det legges vekt på i vurderingen i faget.

Eleven skal kjenne til hva som vektlegges i vurderingen av hans eller hennes
kompetanse, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-1. Det betyr at elevene skal kjenne til
hva som kjennetegner ulik grad av kompetanse, og hva det legges vekt på i vurderingen

av en prestasjon. Kravet til at det skal være kjent for eleven, innebærer at det ikke

holder at informasjonen ligger på Internett eller kan fås ved å spørre læreren. Lærerne
må kommunisere grunnlaget for vurderingen til elevene.

Elevene skal få tilbakemeldinger på hva de mestrer, og veiledning i hva de må gjøre for å
øke sin kompetanse.

Vurderingen underveis i opplæringen skal gi god tilbakemelding og rettledning til eleven
og være et redskap i læreprosessen, jf. forskrift til opplæringsloven §§ 3-2 og 3-11.
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Underveisvurdering skal bidra til at eleven øker sin kompetanse i fag, jf. forskriften § 3-

11. Underveisvurderingen skal gis løpende og systematisk, den kan både være skriftlig
og muntlig, skal inneholde begrunnet informasjon om kompetansen til eleven og skal gis

med sikte på faglig utvikling.

Elevene skal involveres i vurderingen av eget læringsarbeid.

Elevene skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig

utvikling, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-12. Lærerne må sørge for at elevene

involveres i dette. Elevens egenvurdering skal være en del av underveisvurderingen.

Elevene skal fra og med 8. årstrinn få halvårsvurdering midt i opplæringsperioden i alle
fag og på slutten av opplæringsåret i fag som ikke er avsluttet. Skolen må ha en
innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne i halvårsvurderingen gir informasjon
om elevenes kompetanse i fagene og veiledning om hvordan elevene kan øke
kompetansen sin.

Halvårsvurdering i fag er en del av underveisvurderingen og skal uttrykke elevens

kompetanse knyttet til kompetansemålene i læreplanverket, jf. forskrift til

opplæringsloven § 3-13. Halvårsvurdering skal også gi veiledning i hvordan eleven kan

øke kompetansen sin i faget.

Halvårsvurdering uten karakter skal elevene få gjennom hele grunnopplæringen. Dette

gjelder alle elever uavhengig av vedtak og type opplæring. Vurderingen kan være både

skriftlig og muntlig.

Fra og med 8. årstrinn skal halvårsvurdering både med og uten karakter gjennomføres

midt i opplæringsperioden og på slutten av opplæringsåret dersom faget ikke blir

avsluttet. Halvårsvurderingen med og uten karakter gjenspeiler da den samme

kompetansen.

Skolen må gjennomføre halvårsvurderinger på riktig tidspunkt og ha en innarbeidet

fremgangsmåte for at innhold er i samsvar med forskriften.

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at årsrapporten inneholder en
vurdering av elevens utvikling ut fra målene i I0P-en.

For elever med spesialundervisning skal skolen, i tillegg til halvårsvurdering med og uten
karakter, en gang i året utarbeide en skriftlig rapport. Rapporten skal blant annet gi

vurdering av elevens utvikling i forhold til målene i IOP, jf. opplæringsloven § 5-5.

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at årsrapporter gis på riktige
tidspunkt og har et innhold i samsvar med forskriften.

4.2 Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

a. Lærerne skal veilede elevene om hvilke kompetansemål fra LKO6 j mål i IOP

som opplæringen er knyttet til.

Alle årsplaner Fylkesmannen har fått tilsendt inneholder kompetansemål og kjennetegn

på måloppnåelse. På læringsplanene som elevene får utdelt, fremkommer ikke

kompetansemålene alltid direkte, men også omformulert som læringsmål. Årsplaner
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deles ikke rutinemessig ut til elever/foreldre eller offentliggjøres på hjemmeside eller

lignende.

Av egenvurderingene fremgår det at lærerne jobber med å bryte ned mål for at det skal

bli enklere for elevene å forstå. Målene tas opp muntlig med elevene og/eller skriftlig på
læringsplanene.

Av intervju med lærerne fremgår det at elevene får presentert målene gjennom

læringsplaner, men også muntlig i start av time eller når et nytt tema introduseres.

Elevene bekrefter at dette er praksis og uttrykker at de vet hva de skal lære. Dette

fremgår av både intervju, Fylkesmannens spørreundersøkelse i forbindelse med tilsynet

og Elevundersøkelsen for 2016.

Når det gjelder mål i IOP har Fylkesmannen mottatt utskrifter fra Tanabru skoles

elektroniske system SamPro hvor IOP og halvårsvurderinger føres. I malen inngår de

ordinære læreplanmålene etter 7. og 10. trinn for de ulike fagene eleven har vedtak for,

men hvilke av de ordinære læreplanmålene hver av elevene følger, fremgår ikke. Dette

fremgår heller ikke av enkeltvedtaket. Heller ikke alle elevene i materialet Fylkesmannen

har mottatt, har individuelle mål i IOP.

Ingen av respondentene nevner mål i IOP i egenvurderingene. I intervju sier

respondentene at de i liten grad har erfaring med spesialundervisning, men at disse

elevene får målene på læringsplanen slik som de andre.

Av den skriftlige dokumentasjonen fremgår det ikke at elever med individuelle mål får en

individuell læringsplan, og av intervju fremkommer det at de følger klassens plan.

Vurdering og konklusjon

Elevene skal gjøres i stand til å forstå hva de skal lære, og målene for opplæringa går

frem av læreplanverket. På Tanabru skole tar man utgangspunkt i kompetansemålene i

læreplanverket, bryter disse ned til læringsmål og det er disse bearbeidede målene som

står på læringsplanene elevene får utdelt og som også brukes i klasserommet. Det er

dermed ikke alltid kompetansemålene som direkte kommuniseres til elevene, men

læringsmål som er laget for å være mer forståelig for elevene.

Regelverket sier at elevene skal forstå hva de skal lære, og at målene for opplæringa
fremgår av LK-06. Elevene er tydelige i sine svar når de sier at de vet hva de skal lære.
Både i elevundersøkelsen for 2016, vår undersøkelse og i intervju bekreftes dette.

Skolen har ikke en praksis der kompetansemålene som sådan gjøres kjent for elevene,
siden årsplaner der disse fremgår, ikke distribueres. Læringsmålene som fremgår av

læringsplanene er imidlertid, så vidt Fylkesmannen kan bedømme, utledet av

kompetansemålene. Dermed finner vi at skolens praksis er innenfor regelverket på dette

området, og at lovkravet er oppfylt.

Når det gjelder mål i IOP der målene avviker fra læreplanen, finner ikke Fylkesmannen

det sannsynliggjort at elevene får veiledning i hvilke mål i IOP opplæringen er knyttet til.

Disse eleven har som nevnt ikke en individuell læringsplan, og målene fremgår bare

delvis av IOP. Lovkravet er ikke oppfylt på dette punktet.
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b. Lærerne skal veilede elevene i hva det legges vekt på i vurderingen i det
enkelte faget.

Dokumentasjonen Fylkesmannen har mottatt inkluderer årsplaner i engelsk, naturfag og
kroppsøving. Alle inneholder kjennetegn på måloppnåelse, noen inneholder
vurderingskriterier. På læringsplanene som elevene får utdelt, står mål for de ulike
fagene. Disse er ofte formet som «jeg kan»- eller «jeg vet»-setninger.

Fylkesmannen har mottatt eksempler på vurderingskriterier knyttet til naturfag på
ungdomstrinnet, heldagsprøve i matematikk for 10. trinn, kapittelprøve fra
ungdomstrinnet og vurderingskriterier knyttet til tekstskaping i norsk. Det foreligger
ingen eksempler på vurderingskriterier brukt på småskoletrinnet.

I intervju fremgår det at det er litt ulik praksis blant lærerne når det gjelder veiledning av
elevene i hva det legges vekt på i vurderingen av fag. Noen informerer i starten av timen
når mål for timen gjennomgås. Andre viser til matriser som brukes i forbindelse med
større arbeider eller prøver, hvor de markerer elevens måloppnåelse etter endt arbeid.

I egenvurderingene slås det fast at man nok har et forbedringspotensiale på dette
området, og at det nok gjøres mer på høyere trinn enn på småskoletrinnet. Samtidig sier
respondentene at dette er nært knyttet til målarbeidet skolen er inne i.

Elevene uttrykker gjennom elevundersøkelsen og Fylkesmannens spørreundersøkelse, at
de i høy grad opplever at lærerne gjør dette.

Vurdering og konklusjon

Eleven skal kjenne til hva som vektlegges i vurderingen av hans eller hennes
kompetanse, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-1. Det betyr at elevene skal kjenne til
hva som kjennetegner ulik grad av kompetanse, og hva det legges vekt på i vurderingen
av en prestasjon.

Dokumentasjonen Fylkesmannen har mottatt inkluderer læreplaner i engelsk, naturfag
og kroppsøving. Flere av disse, særlig i naturfag, har gode kjennetegn på måloppnåelse
som også brukes som vurderingskriterier. Lærerne uttrykker at vurderings- og
målarbeidet henger nøye sammen nå når skolen er med i Vurdering for læring-satsingen
og jobber med akkurat disse prinsippene.

Vurderingsmatriser knyttet til karakterangivelse på ungdomstrinnet inngår også i
dokumentasjonen. De eldste elevene mener disse er lette å forstå, og at de derfor vet
hva de vurderes etter, og elevene på både mellom- og ungdomstrinnet svarer både i
undersøkelsene og i intervju at de vet hva de vurderes ut fra.

Fra småskoletrinnet har ikke Fylkesmannen dokumentasjon utover det som sies i intervju
og egenvurderinger. Her går det frem at respondentene mener dette gjøres i økende
grad dess eldre elevene blir. Fylkesmannen vil i den forbindelse understreke at denne
rettigheten omfatter alle elever, men at alderstilpasning selvfølgelig er nødvendig når det
gjelder form.

I vår vurdering må vi ta stilling til om det er overveiende sannsynlig om lovkravet er
oppfylt eller ikke. Til tross for at det er noe usikkerhet rundt hva småskoletrinnets lærere
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gjør, er dokumentasjonen for de øvrige trinnene såpass entydig, at Fylkesmannen finner
det sannsynliggjort at lærerne veileder elevene i hva det legges vekt påi vurderingen i
det enkelte faget. Særlig legger vi vekt på elevens oppfatning av dette. Lovkravet er
oppfylt.

Lærerne skal gi elevene tilbakemeldinger på hva de mestrer i fagene og
veilede elevene om hva de må gjøre for å øke sin kompetanse i det enkelte
faget.

I egenvurderingene viser respondentene til arbeidet med perioderapporter, muntlige
tilbakemeldinger underveis i undervisningen og skriftlige/muntlige tilbakemeldinger på
skriftlig arbeid og prøver eller muntlige fremlegg.

Fylkesmannen har mottatt to eksempler på perioderapporter fra mellom- og
ungdomstrinnet, samt en elevvurdering fra småtrinnet. Denne er for hele 1. semester
2016/17, de andre to er fra henholdsvis perioden august-oktober 2016 og august-
september 2016. I alle disse skal lærerne gi en vurdering i forhold til mål eller
læringsmål; malen for de tre rapportene er, ut over disse hovedpunktene, ulik.

I intervju forteller lærerne om ulike metoder for å gi tilbakemelding underveis i timene.
Elevene gir uttrykk for at de fleste lærerne gir dem tilbakemeldinger og at de av og til
også får råd om hva de kan gjøre. Dette kommer frem både i intervju, Fylkesmannens
spørreundersøkelse og Elevundersøkelsen.

Vurdering og konklusjon

Underveisvurderingen skal gis løpende og systematisk, den kan både være skriftlig og
muntlig, skal inneholde begrunnet informasjon om kompetansen til eleven og skal gis
med sikte på faglig utvikling.

I eksemplene på perioderapporter finner Fylkesmannen bare delvis at elevene er vurdert
ut fra mål, og oftest ut fra arbeidsinnsats. Rådene som gis er oftest knyttet til å øke
arbeidsinnsatsen, lese mer og forberede seg bedre til prøver. I enkelte fag gis det også
konkrete faglige råd, men dette er ikke gjennomført i perioderapportene. Fylkesmannen
vil derfor påpeke at skolen bør utvikle kvaliteten på innholdet i perioderapportene slik at
fokus dreies mer mot faglige mål. Det vil gjøre dem til et bedre redskap for eleven i
læringsarbeidet.

Det er imidlertid ikke noe lovkrav at denne veiledningen må gjøres skriftlig. I intervjuene
snakker både elever og lærere om muntlige tilbakemeldinger som gis i timene, der
elevene påpeker at de gjerne får hjelp underveis og råd om hvordan de kan gjøre ulike
arbeidsoppgaver. Dette skjer oftest når de ber om hjelp selv. Fylkesmannen vurderer ut
fra dette at underveisvurderingen som gis muntlig, sannsynligvis er mer rettet mot
faglige mål enn perioderapportene er.

Underveisvurdering er en rettighet for alle elever og må gis systematisk i alle fag, selv
om den ikke trenger være skriftlig. Veiledningen må også være knyttet til faglig utvikling.
Tanabru skole deltar i satsingen Vurdering for læring inneværende skoleår, og mange av
prosessene skolen gjennomfører, er knyttet nettopp til underveisvurdering og hvordan
dette skal gjøres best mulig. Fylkesmannen finner at på tidspunktet for tilsynet, er skolen
i ferd med å utvikle en god praksis på dette punktet. Rettighetene elevene har, gjelder
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imidlertid alle fag, og innebærer at alle lærere må gi tilbakemeldinger og veilede elevene

sine for at lovkravet skal være oppfylt på skolen.

Fylkesmannen vurderer dermed at elevene ved Tanabru skole på tidspunktet for tilsynet

ikke får tilstrekkelig veiledning i hva de mestrer og hva de konkret må gjøre for å øke
kompetansen sin i fag. Lovkravet er ikke oppfylt.

Lærerne skal sørge for å involvere elevene i vurderingen av eget

læringsarbeid.

Elevene skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig

utvikling, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-12. Lærerne må sørge for at elevene

involveres i dette.

Elevundersøkelsen for Tanabru skole viser en positiv tendens på dette punktet, men

fremdeles scorer skolen relativt lavt på elevinvolvering. Også samtaler med elevene tyder

på at dette ikke er gjengs praksis ved skolen.

I intervju gis det eksempler på ulike måter eleven involveres på, for eksempel når

vurderingskriterier skal utarbeides, eller ved at elevene får vurdere seg selv eller

hverandre. I egenvurderingene vises det til at elevene vurderer seg selv i forbindelse

med perioderapporter. Dette nevnes ikke i intervju eller i rapportene. Videre vises det til

loggskriving eller bruk av skjema etter at et tema er avsluttet, samtidig som det påpekes

at det er stor variasjon i hvordan lærerne arbeider med dette.

Vurdering og konklusjon

Skolens arbeid med Vurdering for læring har satt også elevinvolvering på dagsorden i

større grad enn før, og Fylkesmannen finner at man også på dette punktet er i ferd med

å utvikle en god praksis.

På tidspunktet for tilsynet er det imidlertid ikke entydig at alle elever involveres i eget

læringsarbeid som del av underveisvurderingen. Lovkravet er ikke oppfylt på dette

punktet.

Elevene fra og med 8. trinn skal få halvårsvurdering uten karakter

- midt i opplæringsperioden i alle fag
- på slutten av opplæringsåret i fag som ikke er avsluttet

Av skolens årshjul fremgår det at det i november og april gjennomføres

konferansetimer/vurderingssamtale hvor måloppnåelse, fremovermelding og sosiale

forhold er tema. Videre skal det gjennomføres en elevsamtale i forkant av
vurderingssamtalen i oktober/mars. Dette bekreftes som praksis i intervju og

egenvurderinger.

Årshjulet sier videre at i januar skal lærerne gjennomføre vurdering av måloppnåelse og

gi fremovermelding på alle trinn. Dette bekreftes ikke som praksis i intervjuer eller

egenvurderinger. I tillegg skal lærerne på ungdomstrinnet gi vurdering med karakter.
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Vurdering og konklusjon

Elevene har rett til en halvårsvurdering i fagene som en del av underveisvurderingen.
Halvårsvurdering som utelukkende består av karakter, vil dermed ikke være i tråd med

regelverket. Tidspunkt for halvårsvurderingen er angitt i regelverket til å skulle være
midt i opplæringsperioden i fag. Dersom faget avsluttes på kortere tid enn et helt
skoleår, skal halvårsvurderingen skje midt i den aktuelle perioden. Lærerne skal gi

halvårsvurdering uten karakter før halvårsvurdering med karakter. Vurderingene skal
være så nære at vurderingsgrunnlaget for halvårsvurdering uten karakter og
halvårsvurdering med karakter et det samme.

Ved Tanabru skole er praksis å gjennomføre halvårsvurdering med karakter i januar og
juni, mens halvårsvurdering uten karakter gjennomføres i oktober/november og
mars/april. Tidsspennet mellom disse to er for stort til at lovkravet er innfridd på dette

punktet.

Fylkesmannen finner dermed ikke at elevene fra og med 8. trinn får halvårsvurdering

uten karakter midt i opplæringsperioden i alle fag eller på slutten av opplæringsåret i fag
som ikke er avsluttet. Lovkravet er ikke oppfylt.

g. Skolen skal ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne i
halvårsvurderingen
- gir informasjon om elevens kompetanse i fagene
- gir veiledning om hvordan eleven kan øke kompetansen sin

Som nevnt i forrige punkt, foregår halvårsvurderingen ikke midt i opplæringsperioden.

Praksis ved Tanabru skole er på tidspunktet for tilsynet å gi elevvurderinger i forbindelse
med utarbeidelse av perioderapporter. Disse brukes også ved elevsamtaler og

foreldresamtaler.

I egenvurderinger og intervju bekrefter respondentene at det er gjennom arbeidet med
perioderapporter dette arbeidet utføres. I årshjulet for skolen står det at lærerne skal
samtale om måloppnåelse og gi fremovermelding.

Vurdering og konklusjon

Fylkesmannen finner at skolen har en innarbeidet fremgangsmåte når det gjelder
utarbeidelse av perioderapporter. Vi har tidligere konkludert med at tidspunktet for dette
arbeidet ikke er forenelig med tidspunktet for halvårsvurdering etter regelverket. Når det

gjelder innholdet i disse vurderingene, skal lærerne etter hva som er angitt i årshjul og
rapport-maler, vurdere elevene måloppnåelse og gi fremovermelding.

I de de tre eksemplene på perioderapporter og elevvurdering Fylkesmannen har mottatt,
er elevenes arbeidsinnsats vurdert i alle fag. For en del fag vurderes også elevens

måloppnåelse i forhold til læringsmålene som er angitt, men dette er ikke

gjennomgående. For mange fag vurderes kompetansen som høy, grunnleggende eller
lav. Hva dette innebærer, fremgår ikke av dokumentasjonen Fylkesmannen har mottatt.

Når det gjelder veiledning om hvordan elevene kan øke kompetansen sin, gis det for

noen få fag konkrete faglige råd, mens det for de øvrige fagene gis råd om å øke

arbeidsinnsatsen. I en del fag gis det ikke veiledning eller råd.
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Fylkesmannen vurderer dokumentasjonen slik at lærernes tilbakemeldinger om oppnådd
kompetanse og fremovermeldinger om hvordan denne kan økes, i liten grad er knyttet til
kompetansemål, men først og fremst til mer generelle mål som holdninger til faget og
arbeidsinnsats. Fylkesmannen finner dermed ikke at regelverket er innfridd på dette
punktet. Lovkravet er ikke oppfylt.

h. Skolen skal ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at årsrapporten
inneholder en vurdering av elevens utvikling ut fra målene i I0P-en.

I egenvurderingene svarer respondentene positivt på dette og viser til utarbeidelse av
perioderapporter i tillegg til årsrapporten. I intervju sier rektor at dette arbeidet er
delegert lærerne som gjennomfører spesialundervisningen.

Den skriftlige dokumentasjonen viser at man ved Tanabru skole utarbeider en skriftlig
halvårsrapport for elever med IOP to ganger per skoleår.

Vurdering og konklusjon

Sommeren 2013 (lovendring av 21. juni) ble halvårsrapportene for elever med
spesialundervisning erstattet med en årlig rapport. I den årlige rapporten skal skolen gi
en oversikt over den opplæringen eleven har fått, og en vurdering av utviklingen til
eleven i forhold til målene fastsatt i elevens IOP. Denne årsrapporten kommer i tillegg til
halvårsvurderingene som alle elever har krav på, også elever med spesialundervisning.
Skolen må derfor sørge for at de som skal utarbeide årsrapportene, er kjent med og
følger opp kravet til innhold iår-srapportene for elever med spesialundervisning.

Tanabru skole utarbeider en skriftlig halvårsrapport for elever med IOP. Halvårsrapporten
innledes med en vurdering av måloppnåelse, hvor eleven vurderes til å ha liten, middels,
god eller svært god måloppnåelse. Under dette avsnittet vurderes ikke eleven opp mot
mål i I0P-en. Som tidligere nevnt er det heller ikke utformet konkrete mål i alle I0P-ene.
Vurdering av arbeidsformer og organisering gjøres i alle halvårsrapportene.

Fylkesmannen vurderer ut fra dokumentasjonen som foreligger at skolen i sin
rapportering har større fokus på organisering og gjennomføring av opplæringa, enn av
hvilken effekt opplæringa har hatt. Fylkesmannen finner dermed ikke at lovkravet er
oppfylt på dette punktet. Tanabru skole har ikke en innarbeidet fremgangsmåte som
sikrer at årsrapporten inneholder en vurdering av elevens utvikling ut fra målene i IOP.
Lovkravet er ikke oppfylt.

4.3 Fylkesmannens konklusjon

Lærerne veileder elevene om hvilke kompetansemål fra LKO6 som opplæringen er
knyttet til. Lærerne veileder ikke elevene med IOP om hvilke mål i IOP opplæringen
er knyttet til.

Lærerne veileder elevene i hva det legges vekt på i vurderingen i det enkelte faget.

Lærerne gir ikke elevene tilstrekkelige tilbakemeldinger på hva de mestrer i fagene.

Lærerne veileder ikke elevene tilstrekkelig om hva de må' gjøre for å øke sin
kompetanse i det enkelte faget.
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Lærerne sørger ikke for å involvere elevene i vurderingen av eget læringsarbeid.

Elevene fra og med 8. trinn får ikke halvårsvurdering uten karakter
midt i opplæringsperioden i alle fag
på slutten av opplæringsåret i fag som ikke er avsluttet

g. Skolen har ikke en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne i
halvårsvurderingen

gir informasjon om elevens kompetanse i fagene
gir veiledning om hvordan eleven kan øke kompetansen sin

h. Skolen har ikke en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at årsrapporten inneholder
en vurdering av elevens utvikling ut fra målene i I0P-en.

5. Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og
spesialundervisning

5.1 Rettslige krav

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med
underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning. Vi viser
også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og i forskrift til opplæringsloven kravene
er knyttet til.

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne systematisk og
løpende vurderer om alle elever har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Læreren skal, som en del av underveisvurderingen, vurdere om den enkelte eleven har
tilfredsstillende utbytte av opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-11. Skolen
må ha en kjent og innarbeidet fremgangsmåte slik at lærerne vurderer systematisk og
løpende om elevene har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at arbeidsmåter,
vurderingspraksis og læringsmiljø blir vurdert for elever som ikke har tilfredsstillende
utbytte av opplæringen, og basert på vurderingen må skolen eventuelt gjennomføre
tiltak innenfor tilpasset opplæring.

Alle elever har krav på tilpasset opplæring, jf. opplæringsloven § 1-3. Dersom en elev
ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen, skal skolen først vurdere og eventuelt
prøve ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet, jf. opplæringsloven § 5-4.
Skolen må se på om tiltak knyttet til arbeidsmåter, vurderingspraksis og arbeidsmiljø kan
bidra til at eleven får tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Fremgangsmåten for dette
må være kjent og innarbeidet. Dette skal skolen gjøre før eleven eventuelt blir henvist til
PPT for en sakkyndig vurdering med tanke på spesialundervisning.

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte for å vurdere om elevene har behov for
spesialundervisning og sikre at lærerne melder behov for spesialundervisning til rektor.

I noen tilfeller vil skolens vurdering og eventuelle utprøving av tiltak etter
opplæringsloven § 5-4 konkludere med at eleven ikke kan få tilfredsstillende utbytte av
opplæringen innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Eleven har da krav på
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spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-1. Det er viktig at prosessen for å kunne gi
spesialundervisning blir startet så snart som mulig etter at behovet for dette er avdekket.
Undervisningspersonalet har derfor både plikt til å vurdere om en elev trenger
spesialundervisning og å melde fra til rektor når det er behov for det, jf. opplæringsloven
§ 5-4. Skolen må ha en fremgangsmåte som er kjent og innarbeidet blant lærerne slik at
de vurderer og melder behov for spesialundervisning.

5.2 Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

a. Skolen skal ha en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at lærerne
systematisk og løpende vurderer om alle elevene har tilfredsstillende utbytte
av opplæringen.

I egenvurderingene viser respondentene til en halvårlig evaluering og grundig
gjennomgang for alle elever. I årshjulet for Tanabruskole fremgår det at dette skjer i
forbindelse med elev- og foreldresamtaler i oktober/november og mars/april. I
egenvurderingene kommer det også frem at man bruker prøver og kartlegging for å
vurdere elevenes utbytte av opplæringa.

Obligatoriske kartlegginger gjennomføres etter skolens årshjul. Resultatene fra disse
brukes blant annet som grunnlag når skolen vurderer om eleven kan ha behov for
spesialundervisning. Dette går frem av dokumentet «Retningslinjer for saksgang ved
etablering av spesialundervisning etter Opplæringslovens § 5 - 1».

I intervju sier respondentene at det er individuelt hvilke måter lærerne utfører
vurderingsarbeidet på, men alle gjennomfører nasjonale prøver og obligatoriske
kartleggingsprøver. Noen bruker også loggbøker eller fagskriv, prøver og tester,
innsamling av arbeid og/eller observasjon i timene.

Vurdering og konklusjon

Som del av underveisvurderingen, skal lærerne vurdere om elevene har tilfredsstillende
utbytte av opplæringa, jf. § 3-11 i forskrift til opplæringsloven. Lærerne skal gjennom
dette arbeidet vurdere om det er behov for ytterligere tilpassinger innenfor den ordinære
opplæringa, eller eventuelt avdekke om eleven kan ha rett til spesialundervisning.

Skolen må ha en kjent og innarbeidet fremgangsmåte slik at lærerne vurderer
systematisk og løpende om elevene har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.
Systematisk og løpende vurdering innebærer at dette er en prosess som foregår jevnlig
og planmessig. Skolen må ha en felles praksis på dette, slik at det ikke blir
læreravhengig om elevens utbytte vurderes.

I tilsynet kommer det frem at den systematiske og grundige gjennomgangen av alle
elevene, foregår to ganger i året i forbindelse med vårsvurderingen. Dette kan ikke
regnes som løpende vurdering, siden tidsintervallene blir for store mellom hver
gjennomgang.

I rutinen for etablering av spesialundervisning gis det en fremgangsmåte for kartlegging
og observasjon, men dette arbeidet er knyttet til kontaktlærer. Andre faglærere skal
melde fra til kontaktlærer ifølge første punkt i rutinebeskrivelsen. Denne rutinen ser
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dermed ut til hovedsakelig å ha spesialundervisning i fokus, ikke tilpasset opplæring

knyttet til faglig progresjon i alle fag.

Videre går det frem av intervjuene at det er opp til hver enkelt lærer eller team å avgjøre
hvordan vurderingen skal skje, både når det gjelder metoder og frekvens. Lærerne gir
flere eksempler på eksisterende praksis og ønsket praksis, men det er ikke en definert
skolepraksis på dette området.

Fylkesmannen finner at skolen ikke har en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at
lærerne systematisk og løpende vurderer om alle elevene har tilfredsstillende utbytte av
opplæringen. Lovkravet er ikke oppfylt.

b. Skolen skal ha en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at det for elever
som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, gjennomføres
vurdering av

arbeidsmåter
- vurderingspraksis

læringsmiljøet

I intervju fremkommer det at også på dette punktet er praksis læreravhengig. Man

diskuterer noen ganger situasjonen på team, men det er opp til hvert enkelt team eller
lærer utarbeide tiltak. Adferd diskuteres oftere enn faglige utfordringer. Ressursbehov
på trinnet diskuteres med ledelsen underveis, og særlig i forbindelse med
halvårsevalueringen nevnt i forrige punkt. I egenvurderingene er det delte meninger om

skolen har en felles praksis eller ikke. Flere viser til at det mangler ressurser når elever

faller ut.

Dokumentet Tilrettelagt undervisning gir rutiner for hva som skal skje når elever trenger

spesiell oppfølging utover det som gis i klassen. Denne rutinen er tidfestet til januar til

15. mars og sier hvilke møter/arbeidsoppgaver som skal gjennomføres, innhold i disse og
hvem som er ansvarlig. Tilsynet omfatter ikke andre dokumenter der tilpasset opplæring
beskrives.

Vurdering og konklusjon

Tilpasset opplæring gjelder for alle elever, både for dem som har vansker og de som
trenger en raskere progresjon enn klassen. Før det blir aktuelt å gi spesialundervisning,
må skolen vurdere om elevens vansker kan avhjelpes gjennom tilpasset opplæring. Dette
innebærer at skolen må vurdere om eleven vil kunne få et tilfredsstillende utbytte ved at
man for eksempel endrer vurderingspraksis og arbeidsmåter gjennom å gi andre
arbeidsoppgaver eller bruke annet lærestoff og andre læremidler.

Skolen må også vurdere om det må foretas endringer i læringsmiljøet som kan medføre

at eleven får tilfredsstillende utbytte, for eksempel gjennom å variere organisering av og

intensiteten i opplæringen. Videre må det finnes en innarbeidet fremgangsmåte ved

skolen, slik at alle lærere vet hva de skal gjøre når de oppdager elever som har en annen

progresjon enn forventet.

Tilsynet viser at skolen ikke har en felles praksis rundt dette. Diskusjoner på team

foregår jevnlig, og ressursbehov tas opp med ledelsen minimum to ganger i året, men
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hva den enkelte lærer har ansvaret for å prøve ut når han eller hun oppdager elever som
ikke har forventet progresjon, er ikke avklart.

Elevene bemerker for øvrig i samtale at det er dumt hvis en elev faller av tidlig i
skoleåret i et fag. Da er det vanskelig å følge med og lett å gi opp. Fylkesmannen synes
dette oppsummerer hensikten med denne bestemmelsen i regelverket godt.

Fylkesmannen finner at skolen ikke har en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at det
for elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, gjennomføres vurdering
av arbeidsmåter, vurderingspraksis og/eller læringsmiljø. Lovkravet er ikke oppfylt.

c. Skolen skal gjennomføre tiltak i de tilfeller hvor det avdekkes at elevene ikke
har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

I intervju går det frem at det er den enkelte lærer som setter inn tiltak, når opplæringa
må tilpasses ytterligere til elever som ikke følger forventet progresjon. Dette diskuteres
av og til på team, men det er hovedsakelig læreravhengig.

Svarene i egenvurderingene er ikke entydige på at tiltak settes i verk. Respondentene
deler seg delvis i synet på om det skjer eller ikke. Noen viser til kartlegging, møter med
elev og/eller foresatte i forbindelse med utfylling av perioderapporter og henvisning til
PPT.

I dokumentet Retningslinjer for saksgang ved etablering av spesialundervisning etter
Opplæringslovens § 5 - 1 nevnes «Tiltak innenfor klassens-/skolens ramme» som ett
moment etter at eleven er kartlagt og/eller observert, men det fremgår ikke hvilke tiltak
dette er.

Vurdering og konklusjon

Når skolen mistenker eller avdekker at en elev ikke har tilfredsstillende utbytte av
opplæringa, skal det settes i verk tiltak. Disse tiltakene må settes i verk snarest, slik at
elevens rett til tilpasset opplæring ivaretas.

Vi har de foregående to punktene konkludert med at skolen ikke har en innarbeidet
fremgangsmåte for vurdering av om elever trenger ytterligere tilpasninger, eller for å
avdekke om endringer i arbeidsmåter, vurderingspraksis eller læringsmiljø er tilstrekkelig
for å avhjelpe problemer som måtte oppstå. Det er også uklart i hvilken grad tiltak settes
i verk og hvilke tiltak som vurderes.

Fylkesmannen oppfatter det slik at Tanabru skole mangler en systematisk tilnærming til
arbeidet med tilpasset opplæring. Det synes klart at mange lærere setter inn tiltak når de
ser at opplæringa ikke gir det forventede resultatet, men at dette ikke er satt i et system
på skolen, og dermed blir læreravhengig. Tilsynet skal avdekke i hvilken grad skolen
setter inn tiltak, slik at det ikke blir læreravhengig at tiltak settes i verk. Her finner ikke
Fylkesmannen det sannsynliggjort at skolens arbeid er systematisk nok til at dette sikres
tilstrekkelig. Lovkravet er ikke innfridd.
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d. Skolen skal ha en innarbeidet fremgangsmåte for

- å vurdere om elevene har behov for spesialundervisning
- at lærerne melder behov for spesialundervisning til rektor

Dokumentet «Retningslinjer for saksgang ved etablering av spesialundervisning etter
Opplæringslovens § 5-1» angir hva som skal gjøres når læreren mistenker at eleven kan
ha rett til spesialundervisning. Her går det frem at kontaktlærer etter melding fra andre
lærere eller foresatte, utfører en enkel kartlegging og observasjon etter «Momentliste for

enkel vurdering», varsler rektor og deretter gjør videre kartlegging.

I egenvurderingene er det stort sett enighet om at skolen har en innarbeidet
fremgangsmåte for dette, hvor kartlegging og observasjon nevnes som nærmere

forklaring på fremgangsmåten.

I intervju med lærerne nevnes melding til rektor og deretter PPT som en fast rutine, men

det uttrykkes større usikkerhet på spørsmål om når melding går videre. En av
respondentene sier at det er lettere å melde når det gjelder adferd enn når det gjelder
faglige problemer.

Vurdering og konkfusjon

Når læreren mener at eleven, til tross for tilpasninger, ikke vil kunne få tilfredsstillende
utbytte av opplæringa, skal læreren melde fra til rektor om dette. Dette er en plikt som

påhviler alt undervisningspersonale etter § 5-4 i opplæringsloven. Rektor skal da be PPT
vurdere elevens behov for spesialundervisning. Eleven selv eller foreldrene kan også

kreve at skolen gjør nødvendige undersøkelser for å avdekke om eleven trenger

spesialundervisning.

Når rektor har fått en slik melding, skal dette følges opp så raskt som mulig. Skolen skal
ha avklart hvordan lærerne og eventuelt andre skal gå frem for å foreta vurderingen av

og hvordan melding om behov for spesialundervisning skal gjennomføres.
Fremgangsmåten må være kjent og bli fulgt.

Fylkesmannen finner at skolen har en fast rutine for hvordan kontaktlærer skal gå frem
når han eller hun har vurdert eller har fått melding om, at her kan det være snakk om en
elev som har rett til spesialundervisning. Vi vil imidlertid understreke at alle lærerne har
en selvstendig plikt til å melde fra til rektor.

Av tilsynet går det frem at lærerne vet at de skal melde fra til rektor. Det springende
punktet er når dette skal skje. Dette henger etter Fylkesmannens vurdering sammen
med skolens manglende system rundt tilpasset opplæring. Når læreren har tatt en
beslutning om at vurdering skal skje, er fremgangsmåten klar. Det er innslagspunktet for

en slik vurdering som skaper hodebry. Dermed vurderer Fylkesmannen at det er

nødvendig med en avklaring rundt grenselandet mellom tilpasset opplæring og behov for

spesialundervisning på Tanabru skole, men at både vurderings- og meldingsrutiner er

innarbeidet praksis på skolen.

Fylkesmannen finner at Tanabru skole har en innarbeidet fremgangsmåte for at lærerne

melder behov for spesialundervisning til rektor, og at skolen har en innarbeidet

fremgangsmåte for å vurdere om elevene har behov for spesialundervisning. Lovkravet

er oppfylt.
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5.3 Fylkesmannens konklusjon

Skolen har ikke en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at lærerne systematisk og
løpende vurderer om alle elevene har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Skolen har ikke en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at det for elever som ikke

får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, gjennomføres vurdering av
arbeidsmåter

vurderingspraksis
læringsmiljøet

Skolen gjennomfører ikke tiltak i de tilfeller hvor det avdekkes at elevene ikke har
tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Skolen har en innarbeidet fremgangsmåte for
å vurdere om elevene har behov for spesialundervisning

at lærerne melder behov for spesialundervisning til rektor

6. Vurdering av behov for særskilt språkopplæring

6.1 Rettslige krav

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med å
vurdere behov for særskilt språkopplæring. Vi viser også til hvilke bestemmelser i

opplæringsloven og i forskrift til opplæringsloven kravene er knyttet til.

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte for å kartlegge elevenes ferdigheter i norsk.
For elever med behov for særskilt norskopplæring må en innarbeidet fremgangsmåte
sikre at det blir vurdert om eleven også har behov for morsmålsopplæring og tospråklig
fagopplæring.

Elever i grunnopplæringen med annet morsmål enn norsk og samisk, har rett til særskilt

norskopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære
opplæringen på skolen, jf. opplæringsloven § 2-8. Om nødvendig har elevene også rett til
morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Skoleeier har ansvaret for

at kartleggingen av elevens norskferdigheter blir gjort før vedtaket om særskilt
språkopplæring. I de fleste tilfeller er det skolen som gjennomfører kartleggingen. Skolen
må også vurdere om eleven eventuelt har behov for morsmålsopplæring, tospråklig
fagopplæring eller begge deler. Skolen må ha en kjent og innarbeidet fremgangsmåte
som sikrer dette.

Elever med vedtak om særskilt språkopplæring skal få kartlagt sine norskferdigheter
underveis i opplæringen.

Skolen skal også kartlegge eleven underveis i opplæringen når eleven får særskilt

språkopplæring, jf. opplæringsloven § 2-8. Dette for å vurdere om eleven har

tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen på skolen. Skolen må
foreta en individuell vurdering av tidspunktet for dette.
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6.2 Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

a. Skolen skal ha en innarbeidet fremgangsmåte for å kartlegge elevenes
ferdigheter i norsk.

Det fremkommer i intervju at skolen foreløpig har relativt liten erfaring på dette området.
Mottak av elever med annet morsmål enn norsk- eller samisk, har vært sjeldent i Tana
frem til nå. I fjor bosatte imidlertid kommunen flere flyktninger, og noen er elever ved
Tanabru skole.

Kommunen har en felles skriftlig rutine for hvordan nyankomne elever skal tas imot. Her
beskrives det hvordan nyankomne elever skal møtes og hva skolen skal kartlegge ved
det første møtet. I rutinen går det også frem at eleven skal kartlegges før vedtaket
fattes, med tanke på å kartlegge norskferdigheter, men også om eleven kan lese og
skrive på eget morsmål eller et annet språk for å kunne gi tilpasset opplæring.

I intervju og som svar på oppfølgingsspørsmål per e-post, sier rektor at arbeidet er
delegert til to lærere som har hovedansvaret for å gjennomføre denne kartleggingen. Det
første møtet med eleven gjennomføres av lærer som skal ha eleven, sammen med
Tilflyttertjenesten i kommunen, og kommunens rutine skal følges så langt det er praktisk
mulig på dette møtet. Dersom det er mange barn som skal begynne samtidig, kan det
hende man må ta praktiske detaljer etter hvert.

De elevene som er kommet rett fra hjemlandet, har så langt ikke kunnet norsk, og disse
har fått vedtak om særskilt norskopplæring og morsmålsopplæring, uten en større
kartlegging på dette tidspunktet. Etter at tilbudet er satt i verk, gjør læreren en bredere
og grundigere kartlegging. Dette kommer frem av e-post fra rektor.

Til kartleggingen brukes en modifisert utgave av Udirs kartleggingsverktøy og Udirs
kartleggingsmateriell «Språkkompetanse i grunnleggende norsk». Det siste fremgår også
av enkeltvedtak. Det kommer videre frem i intervju at man på sikt vil at alle lærerne skal
sette seg inn i rutinebeskrivelsen og kartleggingsverktøyet. Dette særlig med tanke på
kartlegging av elevene underveis i opplæringa. Videre fremkommer det i intervju at
skolen ved mottak av eleven, raskt forstår om eleven kan noe norsk eller ikke.

Lærerne omtaler i intervju en modifisert utgave som bygger på Udirs verktøy. Denne
brukes ved ankomst og underveis til kartlegging. Kommunens rutine er ikke
implementert. I egenvurderingene viser også respondentene til kartleggingsmateriell fra
Utdanningsdirektoratet, skjemaer som nylig er tatt i bruk og nye rutiner i kommunen.

Fylkesmannen har ikke mottatt noen utfylt kartlegging som del av dokumentasjonen,
heller ikke da dette ble etterspurt særskilt, etter at det stedlige tilsynet var gjennomført.
Fylkesmannen legger til grunn at skolen ikke kan legge dette frem, fordi det ikke
forefinnes per dato.

Dokumentasjonen i tilsynet omfatter ett enkeltvedtak om opplæring etter § 2-8. I dette
vedtaket går det frem at elevens norskferdigheter er kartlagt ved hjelp av Udirs
kartleggingsmateriell «Språkkompetanse i grunnleggende norsk» og at eleven ikke kan
noe norsk på vedtakstidspunktet. Det fremgår ikke av vedtaket om eleven behersker
morsmålet skriftlig og muntlig, men det gis vedtak om morsmålsopplæring for å kunne
lære og forstå norsk bedre.
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Vurdering og konklusjon

Hensikten med å kartlegge elevenes norskferdigheter før vedtak om opplæring fattes, er
å klargjøre hvilke behov eleven har, slik at vedtaket dekker det eleven har behov for og
skolen kan gi opplæring etter regelverket.

Både intervju og skriftlig dokumentasjon tilsier at skolen gjør en vurdering av elevens
norskferdigheter før vedtak fattes. Begrepet innarbeidet fremgangsmåte innebærer at
man ved skolen har en fremgangsmåte som er gjort kjent for lærerne og som de følger i
sin praksis. Fylkesmannen vurderer at dette er tilfellet ved Tanabru skole. De lærerne
som er involvert i dette arbeidet, vet hvordan de skal gå frem.

Fylkesmannen finner at skolen har en innarbeidet fremgangsmåte for kartlegging av
elevenes norskferdigheter før vedtak fattes. Lovkravet vurderes som oppfylt.

Skolen skal ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at det blir vurdert
om eleven også har behov for morsmålsopplæring og tospråklig
fagopplæring når eleven har behov for særskilt norskopplæring.

I vedtaket som følger tilsynet, går det frem at eleven er tildelt morsmålsopplæring et gitt
antall timer og tospråklig tolk i deler av undervisningen (ikke angitt i timer). Det fremgår
videre at eleven ikke er gitt tospråklig fagopplæring, fordi skolen mangler lærer i det
aktuelle språket. Det fremgår ikke hvilken kartlegging som er foretatt i forkant av
vedtaket.

Av intervju fremgår det at man antar at elever helt uten norskferdigheter også vil ha
nytte av morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Skolen har imidlertid ikke en
innarbeidet fremgangsmåte for å kartlegge dette behovet systematisk. Flere
respondenter omtaler praktiske utfordringer med å få tak i folk med riktig kompetanse.

Vurdering og konklusjon

Om nødvendig har elevene rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller
begge deler. Dette følger av § 2-8 i opplæringsloven. Videre skal skolen ha en
innarbeidet fremgangsmåte for å kartlegge hvilket behov eleven har.

Det er Fylkesmannens vurdering av den samlede dokumentasjonen i tilsynet, at elevenes
behov ikke kartlegges systematisk i forkant av at vedtak fattes. Det kan se ut som at
dette i større grad avhenger av hvilke muligheter man har til å skaffe riktig kompetanse,
ikke elevens kartlagte behov.

Fylkesmannen finner dermed ikke at Tanabru skole har en innarbeidet fremgangsmåte
som sikrer at det blir vurdert om eleven også har behov for morsmålsopplæring og
tospråklig fagopplæring når eleven har behov for særskilt norskopplæring. Lovkravet er
ikke oppfylt.

Norskferdighetene til elever med vedtak om særskilt språkopplæring skal bli
kartlagt underveis i opplæringen.

Kommunens rutine for nyankomne minoritetsspråklige elever inneholder retningslinjer for
hvordan elevene skal kartlegges og hvilket materiell som skal brukes.
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I intervju sies det at denne ikke følges, men at man på skolen arbeider med å utarbeide
rutiner og at man trenger litt tid før det systematiske er på plass rundt denne
kartleggingen. Videre omtales Udirs kartleggingsverktøy og en modifisert utgave av disse
som verktøy, som skal tas i bruk på sikt.

Vurdering og konklusjon

Underveisvurderingen av elevene har som formål å avdekke hvilket nivå eleven til enhver
tid befinner seg på, og å avgjøre når eleven kan følge den ordinære undervisningen.

Tanabru skole har ikke hatt elever der dette har vært aktuelt, veldig lenge, og på
tidspunktet for tilsynet synes det som skolen er i en utprøvingsfase for hvordan dette
arbeidet skal gjøres. Kommunens plan er ikke implementert, og i intervju kommer det
frem at man heller har konsentrert seg om gi elevene en god start sosialt og relasjonelt.

Fylkesmannen vil understreke at regeletterlevelse på dette punktet kommer elevene til
gode, ved at man sikrer et opplæringstilbud som er skreddersydd for hver enkelt elev og
dermed støtter den faglige utviklingen optimalt. Det ene utelukker dermed ikke det
andre.

Fylkesmannen finner ikke at norskferdighetene til elever med vedtak om særskilt
språkopplæring blir kartlagt underveis i opplæringa på tidspunktet for tilsynet ved
Tanabru skole. Lovkravet er ikke oppfylt.

6.3 Fylkesmannens konklusjon

Skolen har en innarbeidet fremgangsmåte for å kartlegge elevenes ferdigheter i
norsk.

Skolen har ikke en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at det blir vurdert om
eleven også har behov for morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring når eleven
har behov for særskilt norskopplæring.

Norskferdighetene til elever med vedtak om særskilt språkopplæring blir ikke kartlagt
underveis i opplæringen.

7. System for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd

7.1 Tilsynet er ikke utvidet til å omfatte skoleeiers system

Vi har vurdert å utvide tilsynet til å omfatte om skoleeier har et forsvarlig system for å
vurdere og følge opp om kravene i regelverket er oppfylt, jf. opplæringsloven § 13-10
andre ledd. Dette gikk frem av vårt varselbrev. Til å vurdere dette har vi lagt til grunn
skoleeiers og skolens egenvurdering, intervju på skolen og dokumenter og funn i tilsynet.
Samlet sett vurderer vi at informasjon fra disse kildene ikke tilsier en utvidelse av
tilsynet til å omfatte om skoleeier har et forsvarlig system innenfor det temaet tilsynet
omfatter.
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Vi understreker at denne informasjonen ikke er et godt nok grunnlag til å vurdere om

skoleeiers system oppfyller alle kravene i regelverket. Vi kan derfor på et senere
tidspunkt gjennomføre tilsyn med om skoleeier har et forsvarlig system innenfor temaet i

dette tilsynet eller på andre områder. Dette kan bli aktuelt dersom vi får nye

opplysninger fra andre kilder eller gjennom andre tilsyn.

8. Frist for retting av brudd på regelverket

Fylkesmannen har i kapitlene 3 til og med 6 konstatert brudd på regelverket. I denne
rapporten gis Tana kommune frist til å rette brudd på regelverket, jf. kommuneloven §

60 d.

Frist for retting er 10.07.2017. Skoleeier må innen denne datoen sende Fylkesmannen en

erklæring om at bruddet p regelverket er rettet og en redegjørelse for hvordan bruddet
er rettet. Fylkesmannen ber om at det redegjøres for hvert av korreksjonspunktene og
hvordan disse er ivaretatt.

Dersom brudd på regelverket ikke rettes innen den fastsatte fristen, vil Fylkesmannen

vedta pålegg om retting. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som vedtak og vil
kunne påklages, jf. forvaltningsloven kapittel VI.

Følgende pålegg er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen i denne rapporten:

Skolens arbeid med opplæring i fag

1. Tana kommune må sørge for at det lokale arbeidet med læreplaner ved Tanabru
skole oppfyller kravene til opplæringsloven §§ 2-3, jf. forskrift til opplæringsloven
§§ 1-1, 3-1 og 3-2.

Tana kommune må i denne forbindelse se til at:

Rektor sikrer at opplæringen samlet dekker
- individuelle opplæringsmål i IOP.

2. Tana kommune må sørge for at arbeidet med individuelle opplæringsplaner ved
Tanabru skole er i samsvar med opplæringsloven §§ 5-1 og 5-5.

Tana kommune måi denne forbindelse se til at:

Innholdet i IOP samsvarer med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet i
opplæringen, herunder når det er gjort avvik fra LKO6

I0P-en har egne mål for opplæringen når elevens opplæring skal avvike fra
ordinære læreplaner

Skolen har en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at I0P-en er samordnet med
den ordinære opplæringen (klassens) planer.
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Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte

3. Tana kommune må sørge for at den individuelle underveisvurderingen ved Tanabru
skole bidrar til at elevene får realisert sine muligheter til å nå målene for
opplæringen, jf. opplæringsloven § 5-5 og forskrift til opplæringsloven §§ 3-1, 3-2,
3-11, 3-12 og 3-13.

Tana kommune må i denne forbindelse se til at:

Lærerne veileder elevene om hvilke mål i IOP som opplæringen er knyttet til.

Lærerne gir elevene tilbakemeldinger på hva de mestrer i fagene.

Lærerne veileder elevene om hva de må gjøre for å øke sin kompetanse i det
enkelte faget.

Lærerne sørger for å involvere elevene i vurderingen av eget læringsarbeid.

Elevene fra og med 8. trinn får halvårsvurdering uten karakter
midt i opplæringsperioden i alle fag

på slutten av opplæringsåret i fag som ikke er avsluttet

Skolen har en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne i
halvårsvurderingen

gir informasjon om elevens kompetanse i fagene
gir veiledning om hvordan eleven kan øke kompetansen sin

Skolen har en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at årsrapporten inneholder
en vurdering av elevens utvikling ut fra målene i I0P-en.

Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og
spesialundervisning

4. Tana kommune må sørge for at Tanabru skole sikrer at den enkelte elevs utbytte av
opplæringen blir systematisk vurdert og fulgt opp, jf. opplæringsloven §§ 1-3, 5-1, 5-
4 og 5-5 og forskrift til opplæringsloven § 3-11.

Tana kommune må i denne forbindelse se til at:

Skolen har en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at lærerne systematisk og
løpende vurderer om alle elevene har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Skolen har en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at det for elever som ikke
får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, gjennomføres vurdering av

arbeidsmåter

vurderingspraksis
læringsmiljøet

Skolen gjennomfører tiltak i de tilfeller hvor det avdekkes at elevene ikke har
tilfredsstillende utbytte av opplæringen.
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Vurdering av behov for særskilt språkopplæring

5. Tana kommune må sørge for at Tanabru skole sikrer at elever som ikke har norsk eller

samisk som morsmål, får vurdert sitt behov for særskilt språkopplæring, jf.

opplæringsloven § 2-8.

Tana kommune må i denne forbindelse se til at:

Skolen har en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at det blir vurdert om

eleven også har behov for morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring når

eleven har behov for særskilt norskopplæring.

Norskferdighetene til elever med vedtak om særskilt språkopplæring blir kartlagt

underveis i opplæringen.

9. Skoleeiers frist til å rette

Som nevnt i kapittelet ovenfor er skoleeier gitt frist for å rette de brudd på regelverket

som er konstatert i denne rapporten.

Frist for tilbakemelding er 10. juli 2017.

Skoleeier har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18.

Christina Zahl

Tilsynsleder
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Vedlegg: Dokumentasjonsgrunnlaget

Følgende dokumenter inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet:

Egenvurdering i RefLex utfylt av i alt 14 respondenter, inkludert rektor

Årshjul ved Tanabru skole

Rutiner for nyankomne minoritetsspråklige elever ved Tanabru skole, med maler

for vedtak

Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter § 2-8 for en elev

Retningslinjer for saksgang ved etablering av spesialundervisning etter

Opplæringsloven § 5-1, mal
Momentliste for enkel vurdering

Sakkyndig vurdering, vedtak om spesialundervisning, IOP og halvårsrapporter for
3 elever

Rutiner for tilrettelagt undervisning

Eksempel på mål og tiltak for elev med spesialundervisning

Årsplaner/lokale læreplaner i naturfag for 1., 2., 3.-4., 5.-6., 8., 9. og 10. trinn

Årsplaner/lokale læreplaner i kroppsøving for 1.-2., 3.-4., 8.-9. og 10. trinn

Årsplaner/lokale læreplaner i engelsk for 1., 2., 4., 8., 9. og 10. trinn

Eksempler på Læringsplaner for 2., 4., 5., 7. og 9. trinn
Eksempler på perioderapporter for elever

Eksempler på vurderingskriterier (matriser) knyttet til muntlig eksamen i
naturfag, heldagsprøve i matematikk 10., kapitteltest i matematikk 4. trinn,

tekstvurdering (trinn fremkommer ikke)

Elevundersøkelsen for Tanabru skole 2015-16 og 2016-17

Det ble gjennomført stedlig tilsyn 08.02.2017

Det ble avholdt intervjuer med:

3 grupper av elever

4 grupper av lærere, inkludert spes.ped.ansvarlig ved skolen

rektor
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