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Forord 
Denne rapporten gir en redegjørelse for Lillehammer-skolens status vedrørende de mål som er vedtatt 

i overordnede styringsdokumenter. I kapittel 1 viser enkle tabeller hvordan skolene skårer på ulike 

resultatindikatorer. Kapittel 2 tar for seg kollektive utviklingsarbeid som både skal bidra til bedre 

resultater på kort og lang sikt, men de skal også være viktige bidrag til at vi skal nå de overordnede 

målsetninger i kommuneplanen. I kapittel 3 presenteres aktuelle navn og tall for skolene. 

Gjennom opplæringsloven § 13-10 har skoleeier et ansvar for at kravene i loven og i forskriftene til 

loven blir oppfylt. Videre er kommunen pålagt å ha et forsvarlig system for å sikre at opplæringen er i 

henhold til lov og forskrift, og et forsvarlig system for oppfølging av resultater.  

Kvalitetsmeldingen skal drøftes i kommunestyret som er den øverste ledelsen for skolene i 

Lillehammer. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen i skolene på en god måte. Rapporten gir en 

samlet fremstilling av kvalitative og kvantitative data for elevenes læring og trivsel i skolen, og gir et 

godt grunnlag for politiske drøftinger. Vurderingsdialogen mellom fagutvalget for oppvekst, utdanning 

og kultur og kommunedirektøren ved rektorene, er innført som en del av kommunens helhetlige 

styringssystem og rapporten brukes som grunnlag for denne dialogen. Rapporten skal også brukes i 

drøftinger på den enkelte skole og mellom skoler. Kvalitetsmeldingen vil være med på å danne 

grunnlag for nye mål og tiltak i kommunens, grunnskolens og den enkelte skoles strategi- og 

utviklingsplaner.  

For å kunne presentere de siste resultatene fra elevundersøkelsen og andre kartleggingsresultater som 

blir offentligjort på slutten av kalenderåret, har kommunedirektøren valgt å la meldingen følge 

kalenderåret, og legge denne frem i løpet av første tertial i påfølgende år. Da vil kvalitetsmeldingen 

passe bedre inn i det systematiske kvalitetsarbeidet for skoleeier.  

Underlagsmaterialet for kvalitetsmeldingen er hentet fra nasjonale prøver, elevundersøkelsen, lokale 

kartlegginger, skolenes årsrapporter og fra kvalitative intervjuer med skolens ledelse og ansatte. 

Målbilde for Lillehammer-skolen 

Vårt overordnede mål for Lillehammer-skolen er at elever skal møte en skole der de opplever omsorg, 

lek, læring og danning gjennom ansatte som støtter barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. 

 

Gjeldende har strategiplan har følgende målsettinger:  

• Alle elever skal bli møtt med realistiske læringsmål. Opplæringen i de grunnleggende 
ferdighetene skal styrkes.  

• Alle barn og elever skal oppleve et trygt, godt og inkluderende barnehage- og skolemiljø. 
Miljøet skal preges av mestring og motivasjon.  

• Skolene skal utvikles som kollektivt orienterte, lærende organisasjoner  
 

Disse målene har vært utgangspunkt for skoleeiers oppfølging, blant annet gjennom rektormøter og de 

årlige høstmøtene som er skolesjefens faste oppfølgingsmøter med skolene. Alle skolene har 

videreutviklet utviklingsplanen hvor de gjennom analyser og tiltaksbeskrivelser svarer opp hvordan de 

arbeider med kvalitetsutvikling av egen skole. I tillegg har det i 2018 og 2019 vært arbeidet med 

utvikling av ledergruppene ved skolene med midler dekket fra et statlig prosjekt for desentralisert 
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kompetanseutvikling. Det har i dette arbeidet blant annet vært lagt vekt på å forberede ledelsen og 

skolene på det forestående læreplanskiftet høsten 2020. 

Skolene blir fulgt opp på resultater på blant annet: 

• Nasjonale prøver 

• Grunnskolepoeng 

• Andel elever som oppgir at de blir mobbet (Elevundersøkelsen) 

• Eksamen 

• Gjennomføringsgrad videregående skole 

• Elevundersøkelsen 

• Andel spesialundervisning 
 

Analysearbeidet legger spesielt vekt på utvikling over tid gjennom å se etter trender i utviklingen. Det 
er også et poeng å se ulike delresultater i sammenheng, og opp mot hverandre, for å kunne gjøre en 
kvalitetsmessig god vurdering i analysearbeidet. 
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1. Resultater i Lillehammer-skolen 
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Skoleeier skal gjennom tilstandsrapporten årlig redegjøre for skolenes måloppnåelse. I dette kapitelet 

gjennomgås status på relevante resultater i forhold til målene skissert i strategiplanen for Lillehammer-

skolen og Lillehammer kommunes strategi- og økonomiplan. 

I kvalitetsmeldingen for 2019 er det valgt å se Lillehammer-skolens resultater opp mot snittet i det 

analyseverktøyet vi har tilgang til, Conexus Insight. Insight sitter på resultater fra over 200 kommuner, 

og ca. 40% av elevmassen i Norge, og statistikken derfra ligger tett opp mot landsgjennomsnittet. 

Insight gir tilgang på flere analyseverktøy og muligheten til å sammenstille og fremvise data på en 

annen måte enn gjennom å ta ut data via Skoleporten. Det er for øvrig Conexus som leverer den 

tekniske løsningen til Skoleporten. 

 

Nasjonale prøver 

Formålet med nasjonale prøver er å kartlegge elevens grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og i 

deler av faget engelsk opp mot en satt standard. Det er bred enighet om at de nasjonale prøvene måler 

ferdigheter som er viktige for elevenes læringsutbytte gjennom hele skoleløpet. Resultatene og 

analysene av disse skal brukes som grunnlag for kvalitetsutvikling på individ, skole- og skoleeiernivå. 

Fra og med 2014 er grensene for hvert av nivåene faste for prøvene. Resultater fra nasjonale prøver 

kan derfor fra 2014 brukes som grunnlag for å måle utvikling over tid. I Lillehammer har vi ca. 300 

elever på hvert trinn. Det er fremdeles slik at resultatene varierer sammenlignet med landets øvrige 

elever.  

Resultatene fra nasjonale prøver i 2019 viser at Lillehammer fremdeles har resultatforskjeller mellom 

skolene, som blant annet kan forklares av sosioøkonomiske forskjeller, men også av pedagogiske 

kvalitetsforskjeller.  Dette er et fast tema i skolesjefens dialog med ledere og hovedtillitsvalgt gjennom 

rektormøtene og med ledere og tillitsvalgte i de årlige Høstmøtene. I disse møtene går skolesjefen 

gjennom resultater, analyser og tiltak. Det systematiske arbeidet med å utligne forskjellene fortsetter, 

blant annet ved at det nå innføres strammere styring rundt begynneropplæringen. 

Lillehammer har hatt en stabil andel elever som gjennomfører prøvene de siste årene. Prøvene gir 

viktig informasjon om kvaliteten på opplæringen, og det legges stor vekt på at flest mulig av elevene 

skal gjennomføre. Andelen som gjennomfører har de siste årene ligget mellom 96 og 97 %. Verdt å 

merke seg er at i Lillehammer kommune er det ca. 2 % av elevene som er fritatt fra gjennomføring av 

nasjonale prøver (resterende er sykdomsfravær). Dersom en elev skal fritas fra nasjonale prøver må 

dette være begrunnet i enkeltvedtak. Det nasjonale snittet for fritak ligger på ca. 5,5 %, mens for 

eksempel Oslo kommune ligger enda et prosentpoeng høyere.  

I tabellen under presenteres resultatene fra nasjonale prøver i perioden 2016-2019 (laveste nivå), og 

for 2019 (høyeste nivå) med de nasjonale resultatene i parentes. Resultatene fra nasjonale prøver 

deles i 3/5 kategorier, fra nivå 1 til 3 på barneskolen og 1 til 5 i ungdomsskolen. Elever som er på 

laveste nivå (nivå 1 og 1-2), har ikke tilstrekkelig kompetanse i grunnleggende ferdigheter og skolen 

skal iverksette tiltak for disse elevene. De grønne cellene i tabellen under viser resultater som er bedre 

enn de nasjonale tallene, mens de rosa cellene viser resultater hvor skolene ligger under de nasjonale 

tallene.  
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Nasjonale prøver Laveste nivå (nivå 1 i barneskolen og 1-2 i ung.sk) 
Høyeste nivå (nivå 

3 og 5) 
 

2016 2017 2018 2019 Høsten 2019 

Lesing 5. trinn (nasjonalt 
snitt) 

25,6 % (25,4 %)  23,5 % (23,8 %) 24,9% (23,3%)  

 
22,9% (23,0%) 

 
28,3% (21,5%) 

Regning 5. trinn 
(nasjonalt snitt) 

25,0 % (23,0 %)  15,9 % (23,0 %) 28,4% (23,2%) 
 

23,3% (23,8%) 
 

20,6% (25,4%) 

Engelsk 5. trinn 
(nasjonalt snitt) 

32,1 % (24,4 %)  24,3 % (23,2 %) 27,6% (23,1%) 

 
26,8% (24,7%) 

 
21,0% (26,2%) 

Lesing 8. trinn (nasjonalt 
snitt) 

25,5 % (27,3 %)  17,3 % (26,6 %) 19,6% (25,8%) 
 

9,3% (9,8%) 
 

7,7% (9,2%) 

Regning 8. trinn 
(nasjonalt snitt) 

29,6 % (29,7 %)  23,4 % (29,9 %) 25,9% (29,7%) 
 

7,3%% (7,4%) 
 

7,6% (10,3%) 

Engelsk 8. trinn 
(nasjonalt snitt) 

27,5 % (26,7 %)  23,4 % (27,2 %) 25,4% (26,9%) 
 

11,4% (8,4%) 
 

8,0% (11,6%) 

Lesing 9. trinn (nasjonalt 

snitt) 
16,2 % (16,5 %)  16 % (16,7 %) 9,8% (16,8%) 

 
4,9% (6,0%) 

 
23,4% (19,3%) 

Regning 9. trinn 
(nasjonalt snitt) 

19,0 % (19,8 %)  19,9 % (19,4 %) 14,9% (19,1%) 
 

3,9% (4,5%) 
 

19,9% (20,1%) 

Tallene er hentet fra Skoleporten.  

 

Lesing som ferdighet 

I årets kvalitetsmelding, er det valgt å gå nærmere inn på ferdigheten lesing målt gjennom de nasjonale 

prøvene. 

Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad ferdighetene til elevene er i samsvar med målene 

for lesing som grunnleggende ferdighet, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i 

LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. 

 

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 

1. Finne informasjon 
2. Forstå og tolke 
3. Reflektere over og vurdere form og innhold i teksten 

Nasjonale prøver i lesing ble digitale først høsten 2016. Det betyr at resultatene før dette ikke kan 
sammenliknes direkte med årets resultater. Grunnen til at prøveresultatene fra årene før dette 
likevel er tatt med, er for å se resultatene i sammenheng med det nasjonale snittet over tid. 
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Landsgjennomsnittet på nasjonale prøver på 5. og 8. trinn er alltid 50. Her ser vi et lite avvik i Insightdatabasen. 

 

Disse tallene viser at læringsutbyttet til elevene i lesing som ferdighet utvikles i en positiv retning 

gjennom skoleløpet i Lillehammer-skolen – også sett opp mot nasjonalt snitt. Resultatene på 5. trinn 

har vært i fokus de siste årene, og det er et mål at skolene ved en ytterligere strukturert tilnærming til 

begynneropplæring og tidlig innsats kan heve resultatene på 5. trinn noe. 
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Når resultatene bedrer seg slik vi ser det gjennom skoleløpet, er det allikevel grunn til å tro at elevene 

får med seg verdifull kompetanse i de første årene som ikke nødvendigvis gir utslag på de nasjonale 

prøvene. Dette kan være å jobbe med sosial kompetanse, herunder å skape trygge miljøer, skape gode 

relasjoner mellom elevene og mellom lærere og elever osv. Det er viktig at ikke streben etter resultater 

tidlig, ødelegger dette arbeidet. Skolene arbeider med analyser og tiltak knyttet til egne resultater. 

Skolekontoret følger opp og støtter dette arbeidet. 

 

Eksamen 

Skriftlig eksamen vurderes på bakgrunn av en skala for måloppnåelse basert på kompetansemål i 

læreplanen. Vurderingen foretas av eksterne sensorer. Dette er derfor av mange regnet som det mest 

nøytrale målet på læring. Elevene i Lillehammer presterer gjennomgående noe over 

landsgjennomsnittet.  

Skriftlig eksamen 10. trinn 
(nasjonalt snitt i parentes) 

14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 

Norsk hovedmål 3,6 (3,4) 3,6 (3,5) 3,6 (3,4) 3,9 (3,5) 3,6 (3,4) 

Norsk sidemål 3,2 (3,1) 3,6 (3,5) 3,3 (3,3) 3,5 (3,4) 3,2 (3,1) 

Matematikk 3,0 (2,9) 3,6 (3,5) 3,5 (3,4) 3,8 (3,6) 3,8 (4,2) 

Engelsk 4,0 (3,7) 3,6 (3,5) 4,2 (3,8) 3,8 (3,7) 3,7 (3,8) 
Tallene viser gjennomsnittlig karaktervurdering på en skala 1-6 med 1 som laveste og 6 som høyeste karakter 
Tallene er hentet fra Skoleporten. 

 

Grunnskolepoeng 

Grunnskolepoeng er en sammenfatning av eksamenskarakterer og standpunktkarakterer, hvor 

sistnevnte utgjør om lag 85 % av den samlede poengsummen. Standpunktkarakter fastsettes på 

tilsvarende vis som eksamen med den viktige forskjell at det er elevens egen lærer som vurderer 

kompetansen. Elevene i Lillehammer presterer gjennomgående over landsgjennomsnittet.  

Utvikling for Lillehammer-skolen de siste 6 årene: 

Grunnskolepoeng (snitt av standpunkt 
og eksamen) 

13-14 14-15 15-16 16-17 
 

17-18 
 

18-19 

(Nasjonale tall i parentes) 
42,1 

(40,4) 
42,1 

(40,8) 
42,1 

(41,2) 
43,5 

(41,4) 

43,0 
(41,8) 

42,7 
(42,0) 

Grunnskolepoengene er gjennomsnittlige eksamens- og standpunktkarakter ganget med 10 
Tallene er hentet fra Skoleporten. 

Lillehammer er blant de kommunene i gamle Oppland med høyest skår på grunnskolepoeng. 
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Gjennomføringsgrad 

Gjennomføringsgraden av videregående er kanskje den aller viktigste indikatoren for om vi lykkes med 

opplæringen. Elevene fra Lillehammer har et godt kompetansegrunnlag når de starter i videregående 

opplæring, og Lillehammer ligger over landsgjennomsnittet for fullføringsgrad av videregående 

opplæring i løpet av fem år.  

Overgang til videregående opplæring  Kommentar 

85 % av elevene fra Lillehammer fullfører og består VG1 84,1% ** Nasjonalt 84,1%** 

80 % av eleven fra Lillehammer fullfører og består VGS innen 5 år 78,8 % ** Nasjonalt 75,3 %* 
Tall hentet fra hhv. *SSB og **OFK. 

 

Læringsmiljø 
Trivsel er en forutsetning for god skolefaglig læring, men trivsel er også utfordrende å måle. Nasjonalt 

besvarer alle elevene på 7. og 10. trinn elevundersøkelsen. På Lillehammer svarer alle elever fra 5. – 

10.trinn på elevundersøkelsen, slik at vi kan se på trender og utvikling over år. Den viktigste kontrollen 

av læringsmiljøet foretas allikevel av skolens ansatte, elever og foresatte gjennom daglige 

observasjoner og samtaler om det som skjer i klasserommet, i skolegården og på skoleveien. 

Tabellene under viser tallene for elever som i elevundersøkelsen har svart at de har opplevd mobbing 

fra elever eller voksne på skolen de siste månedene, samt forekomstene av digital mobbing. 

Indikator og nøkkeltall 7.klasse 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de 

siste månedene? (prosent) 
3,8 4,2 5,3 6,8 3,7 

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste 

månedene? (prosent) 
  0,8  2,0 2,1 1,1 

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

siste månedene? (prosent) 
  1,9  1,4 3,4 1,5 

 

Indikator og nøkkeltall 10. klasse 15/16 16/17 17/18 18/19 18/19 

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

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

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

   5,1 3,9 3,1 4,1 

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

   2,9 2,3 3,1 3,7 
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Elevundersøkelsen 

Elevundersøkelsen viser at for 7. trinnselevene ligger Lillehammer kommune over eller på snittet for 

Oppland fylke og de nasjonale tallene for faktorene læringskultur, elevdemokrati og medvirkning, 

faglige utfordringer, mestring og trivsel. Dette gjelder snittet de 5 siste årene. Tallene er stabile og viser 

små endringer. Svarene fra elevundersøkelsen for 2019 viser at elevene på Lillehammer sier at de 

opplever mobbing på skolen i mindre grad enn snittet. Høsten 2019 var det 3,7 % av elevene på 7.trinn 

som svarte at de har opplevd mobbing fra andre elever siste månedene, mot 6,9% i fjor. Snittet 

nasjonalt i forhold til mobbing ligger på 7,1% for foregående år. Selv om Lillehammer ligger under 

landsgjennomsnittet er dette noe skolene jobber kontinuerlig med, og noe vi aldri blir ferdig med å 

jobbe med. Rutinen for Lillehammer-skolen er at den enkelte skole går inn i tallene og foretar 

grundigere kartlegginger for å finne ut hva som ligger bak tallene, og iverksetter tiltak og oppfølging av 

enkeltelever og grupper som trenger det. 

Tilbakemeldingene fra 10.klassingene i Lillehammer ligger rundt snittet på faglig utfordring, mestring, 

opplevd støtte fra hjemmet og digital mobbing. På de fleste andre områder svarer elevene under snitt.  

Høsten 2019 var det 9,4 % av elevene på 10. trinn som sier de er blitt mobbet av andre elever på 

skolen de siste månedene, mot 6,4% i gamle Oppland og 7,1% på landsnivå. Dette er gjennomgående 

for alle tre ungdomsskolene, og er resultater Lillehammer-skolen tar alvorlig. Rutinen for Lillehammer-

skolen er at den enkelte skole går inn i tallene og foretar grundigere kartlegginger for å finne ut hva 

som ligger bak tallene, og iverksetter tiltak og oppfølging av enkeltelever og grupper som trenger det. 

Skolekontoret arbeider tett sammen med skolene for å komme bak tallene for å finne gode tiltak.  

Lavterskelteam, med sosiallærere, helsesykepleiere og PPT, ute på skolene er viktige aktører i dette 

arbeidet i samarbeid med ledelsen og lærere.  Skolekontoret har hatt møte med rektorene og 

sosiallærerne ved alle tre ungdomsskolene i forbindelse med resultatene, og det er tydelig at det er en 

felles ungdomskultur på tvers av skolene for 10.trinns elvene, noe som er uvanlig. Et annet element 

som er uvanlig, er at det er i guttemiljøene dette problemet er mest uttalt. Utfordringene som kommer 

fram er kompliserte, og en del handler om utenforskap.  

Resultatene har blitt analysert på ulike nivåer på hver enkelt skole, og det har i samarbeid med elevene 

blitt satt ned fokusområder som klassene jobber med. Tiltak som er satt i gang er for eksempel: 

• Klassens time, der elevene tar opp og diskuterer sin hverdag.  

• Samtalegrupper med sosiallærer for grupper av elever. 

• God dialog med foreldre, som tar dette alvorlig.  

• Sosiallærer har jobbet på elevnivå, med grupper og hele klasser. 

Arbeidet med oppfølgingen har blitt noe annerledes enn planlagt på grunn av koronaepidemien, men 

det har vært et stort fokus på oppfølging av sårbare elever og digital mobbing også i perioden med 

hjemmeskole. Dette arbeidet vil fortsette etter at skolene åpner igjen. 

Elevens stemme blir viktig i arbeidet videre med elevenes læringsmiljø, det samme blir også 

foreldregruppen. Resultatene er drøftet med skolesjefen, i ledelsen på skolene, blant lærerne på 

trinnet, i lavterskelteam, i elevråd og i klassene, i FAU og i KFU og i tillegg har Ungdomsbasen vært 

involvert i saker rundt enkeltelever. 



- 12 - 

Det jobbes systematisk for å følge opp Kapittel 9A i opplæringsloven («Elevane sitt skolemiljø»), både i 

enkeltsaker og på det forebyggende plan. I 2017 ble den kommunale overordnede planen for et godt 

læringsmiljø oppdatert iht. endringene i opplæringsloven. Endringene i opplæringslovens kapittel 9A 

har ført til et økt fokus på elevenes rettigheter og elevens subjektive opplevelse.  Lillehammer 

kommune har et jevnt antall saker.    

På kommunalt nivå er det etablert et team som har ansvaret for å støtte og veilede rektor og skole i 

arbeidet, samt sikre gode planer og felles maler for Lillehammer. Det legges vekt på erfaringsutveksling 

i saker mellom skolene for å sikre læring på tvers, og for å bli enige om rutiner for oppfølging.  Den 

kommunale planen for dette arbeidet er revidert etter erfaringer og innspill. I planen fokuseres det på 

hele læringsmiljøet og alle faktorene som spiller inn på elevenes læring. Det gjelder både i enkeltsaker 

og i det forebyggende arbeidet. Det forventes at dette, sammen med andre satsninger i Lillehammer-

skolen - som arbeid med tidlig innsats, innføringen av sosiallærere ved alle skolene, lavterskelteam osv. 

- over tid vil føre til bedre trivsel og mindre mobbing blant elevene.  

Mer om elevundersøkelsen finnes på skoleporten.udir.no 

 

Spesialundervisning 
Det har de siste årene vært arbeidet systematisk i Lillehammer-skolen med å få ned antall elever som 

har vedtak om spesialundervisning. Bakgrunnen og argumentasjonen for dette oppsummeres godt i 

rapporten som ble fremlagt i 2018 av den regjeringsutnevnte ekspertgruppen som hadde i oppdrag å 

gjøre en vurdering av den eksisterende ordningen for spesialundervisning i Norge. 

Det gjennomgåtte kunnskapsgrunnlaget viser blant annet at: 

• Utviklingen og læringsutbyttet til barn og unge som mottar spesialpedagogisk hjelp og 
spesialundervisning er i gjennomsnitt ikke tilfredsstillende, og står ikke i samsvar med den 
betydelige ressursinnsatsen 

• Det er lavere forventning til denne gruppen av barn og unge, noe som også kan påvirke deres 
egne forventninger til mestring (Haug, 2017). 

• Elever som mottar spesialundervisning har lavere trivsel, er mer isolerte og viser mer 
utagerende adferd 

• Det er ikke tilstrekkelige kvalitetskrav knyttet til organisering, innhold, læring og organisering 
av den spesialpedagogiske opplæringen. 

• I tillegg er det langt flere barn og unge i barnehage og skole som har behov for særskilt 
tilrettelegging enn de som mottar hjelp i form av spesialundervisning og spesialpedagogisk 
hjelp. Ca. 15-25 % av barn og unge har så store utfordringer at de trenger en form for 
tilrettelegging i barnehage/skole. Dagens kostnadskrevende system vil ikke kunne gi hjelp til 
alle disse. 

• Kun ca. tre av fire elever fullfører videregående skole  
 

Tabellen under viser utviklingen av prosentvis andel elever med spesialundervisning siste 6 år i 

Lillehammer.  

 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18/19 19/20 

Andel elever med 
spesialundervisning 

6,3 % 5,8 % 5,8 % 5,9 % 6,7 % 5,6 % 4,4 % 3,9 % 

https://skoleporten.udir.no/
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Lærertetthet i Lillehammer-skolen 
Lillehammer-skolen har arbeidet systematisk de siste årene med å redusere antall elever med vedtak 

om spesialundervisning. Rapporten fra ekspertutvalget viser til forskning som sier at om lag 15-25% av 

elevene har utfordringer av en slik karakter at det er nødvendig med tilrettelegging av undervisningen. 

Ser vi dette opp mot faktoren lærertetthet i Lillehammer-skolen, er det grunn til å være oppmerksom. 

For lav lærertetthet over tid kan føre til at lærerne ikke makter å tilrettelegge godt nok i 

undervisningen, og/eller at de over tid opplever et for høyt arbeidspress som et resultat av at de 

strekker seg for å sikre en bred tilnærming til fagstoffet (se sykefraværsprosent lenger ned).  

Tabellene under viser antall elever pr. lærer for Lillehammer og snittet nasjonalt. Det er verdt å merke 

seg tallene går i riktig retning for de yngste trinnene, selv om Lillehammer fremdeles ligger under 

landsgjennomsnittet (altså har for lav lærertetthet), mens tallene for ungdomsskolen viser at vi ligger 

langt unna snitt med lav lærertetthet. Dette viser at Lillehammer-skolen har tatt begynneropplæringa 

på alvor og styrer ressursene mot de yngste, men det fremkommer samtidig at den samlede 

ressursbanken er for lav. 
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Lærernormstall for Lillehammer-skolen 

Lærernormen ble innført høsten 2017. Tabellen under viser status på de ulike skolene for inneværende 

skoleår. Det er viktig å presisere at normen gjelder hovedtrinn, og måles på skolenivå. Det vil si at det 

er opp til den enkelte rektor å fordele ressursene slik han/hun ser det mest hensiktsmessig ut fra de 

reelle behovene skolen samlet sett har. Tallene bør derfor leses pr. skole. Med det utgangspunktet 

viser tabellen under at alle skolene, bortsett fra Åretta, nå samlet sett ligger innenfor normtallene. En 

av årsakene til at Åretta inneværende skoleår ligger noe under normen, er at skolen har vokst hurtig i 

størrelse på grunn av overføring av elever fra Hammartun/Vingar. Lillehammer-skolen ligger altså stort 

sett innenfor lærernormen, men har en lavere lærertetthet enn snittet for landet og andre kommuner 

det realistisk for Lillehammer å sammenligne deg med. I tillegg har Lillehammer de siste årene arbeidet 

systematisk med å få ned antall elever som har vedtak om spesialundervisning, som ikke framkommer i 

denne tabellen. 
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Sykefravær 
De ansattes arbeidskraft er den viktigste innsatsfaktoren i skolen. Kommunestyret har fastsatt at 

sykefraværet i kommunen ikke skal overstige 7,5 %.  Selv om i Lillehammer-skolen ligger under 7,5%, er 

det fremdeles bekymringsfullt at sykefraværet på enkelte av skolene er for høyt, og at det igjen er 

stigende. Sykefraværstallet i grunnskolen for 2019 endte på 6,83 %, mot 6,12 % i 2018. Det er store 

variasjoner i sykefraværet mellom skolene. Det er grunn til å anta at nedgangen i lærertetthet er en av 

de viktigste årsakene til den utviklingen vi nå ser i sykefraværstallet for de ansatte i skolen. I tillegg 

settes det stadig økende krav rundt dokumentasjon og oppfølgingsarbeid for lærere. Endringene i 

opplæringslovens kapittel 9A har ført til et vesentlig merarbeid for mange, både lærere og ledelse ved 

skolen, noe som også kan være en årsak til et økende sykefravær.  

 

Målsetting 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Sykefraværet blant ansatte 
overstiger ikke 7 % 

5,22% 6,01 % 6,14 % 7,62 6,12% 6,83 % 

 

Økonomi 
Det er god økonomistyring i Lillehammer-skolen. Skoleeier jobber tett med oppfølging av skolene, og 

det er høy grad av lojalitet fra skolene til de tildelte rammene. I 2019 leverer grunnskoleområdet et 

samlet resultat med et lite overskudd. Det er over tid tilført barneskolene øremerkede midler til blant 

annet tidlig innsats og begynneropplæring, mens det har vært lite nasjonal oppmerksomhet rettet mot 

ungdomsskolene.  

 

Målsetting 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Samlet resultat innenfor 2 % 
avvik fra budsjett 

+1,00 % +0,86 % -0,50 % - 0,2 % +0,01% + 0,50% 
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2. Lillehammer-skolen i utvikling 
I skolens formålsparagraf heter det at opplæringen skal åpne dører mot verden og fremtiden og gi 

elevene historisk og kulturell innsikt og forankring. Skal skolen lykkes i sitt samfunnsoppdrag må vi 

alltid være i endring og utvikling. 

 

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling: Ledelse av 

profesjonsfellesskap og arbeid med læreplanfornyelsen.   
Desentralisert ordning for kompetanseutvikling er den statlige modellen for organisering og 

finansiering av utviklingsarbeid i skolen. Det er gitt føringer på at det skal være regional koordinering 

og samarbeid, regionene skal også ha samarbeid med en høgskole.  

Lillehammer samarbeider med Gausdal og Øyer, og vår høgskolekontakt er Høgskolen Innlandet.  

Gjennom ordningen med desentralisert kompetanseutvikling har Lillehammer-skolen i 2018 hatt 

hovedfokus på pedagogisk ledelse i skolen gjennom å styrke ledergruppenes kompetanse på dette. En 

god ledelse er svært viktig for å få til et godt profesjonsfellesskap i skolene, og et godt 

profesjonsfellesskap er nødvendig for at lærerne skal kunne dele, reflektere og videreutvikle sin egen 

praksis til elevenes beste.  

Det er gjennomført 4 ledersamlinger med mellomarbeid sammen med Øyer og Gausdal i samarbeid 

med Høgskolen Innlandet. Videregående skole i regionen har også kommet inn i samarbeidet.   

I tillegg har det vært samlinger lokalt for Lillehammer-skolene. For arbeidet i 

2019 har målet vært todelt:  

 

• Videreutvikle ledelsen av profesjonsfellesskapet på den enkelte skole.   

• Arbeid med implementering av revidert læreplan (gjeldende fra høst 2020)  

 

For at lærerne i Lillehammer-skolen skal være best mulig forberedt på å jobbe etter den reviderte 

læreplanen fra høsten 2020, har vi i skoleåret 2019/ 2020 arrangert fagnettverk i alle fag. Dette er i regi 

av Høgskolen Innlandet. I noen fag er det samlinger for hele gamle Oppland, noen er for regionen, og 

noen er kun for Lillehammer. Det er varierende i hvor stor grad kommunene rundt i tidligere Oppland 

har satset på dette tilbudet. Lillehammer kommune prioriterte mye ressurser i form av tid og tildelte 

midler til at flest mulig av lærerne skulle delta.  Det er lagt opp til mellomarbeid ute på skolene mellom 

fagsamlingene, for å sikre at hele profesjonsfellesskapet er med i prosessen.   
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Lærerspesialistordningen  
Lillehammer-skolen har ved utgangen av 2019 vært knyttet til den nasjonale lærerspesialistordningen i 

4,5 skoleår. Inneværende avtaleperiode utløper sommeren 2020, og vi søker om å viderføre ordningen 

for skoleåret 2020/21. Det må søkes Utdanningsdirektoratet årlig om å være med ordningen. Alle våre 

barneskoler har vært med i lærerspesialistordningen fra begynnelsen av, mens ungdomsskolene ble 

med høsten 2017. Alle skolene har hver sin lærerspesialist. Lærerspesialistene er ressurspersoner i 

faget norsk, med fokus på lesing og skriving i alle fag.  

 

Nytt fra høsten 2019 var det at vi også hadde en lærerspesialist i begynneropplæring. 

Lærerspesialistene jobber sammen med skolens ledelse for å utvikle lærernes lese- og skriveopplæring. 

Prosjektet er såkalt skolebasert, og det varierer derfor noe hva hver skole har hatt fokus på innenfor 

lese- og skriveopplæringa. De overordnede målene er likevel de samme; økt mestring, motivasjon og 

læringsutbytte for elevene gjennom å styrke opplæringen i de grunnleggende ferdighetene. Det er 

også et mål med arbeidet at skolene skal utvikle seg til å bli mer kollektivt orienterte som 

profesjonsfelleskap, at vi skaper en kultur for at lærerne deler sine praksiserfaringer og utvikler denne 

sammen med kollegaene. Lærerspesialistene deltar i et kommunalt nettverk i regi av skoleeier.  

Målet med å videreutvikle profesjonsfellesskapet henger tett sammen med arbeidet innenfor den 

desentraliserte kompetanseutviklingen. Vi har i 2019 hatt som mål at lærerspesialistene skulle bidra 

inn i skolens arbeid med Fagfornyelsen, og at lærerspesialistene på barnetrinnet også skulle bidra i 

arbeidet med tidlig innsats og begynneropplæring. Alle barneskoler har begynt arbeidet med å lage 

begynneropplæringsplan, og lærerspesialisten har vært med på å lede dette arbeidet lokalt. De ulike 

utviklingsarbeidene har alle samme mål; å øke elevenes læringsutbytte, trivsel og danning. Det er 

derfor viktig at vi synliggjør sammenhengen og utnytter ressursene mest mulig fleksibelt. Vi vil 

fortsette å legge vekt på å få til denne sammenhengen i utviklingsarbeidene der det er naturlig.  

 

Et lag rundt eleven  
Lillehammer kommune har siden 2017 deltatt i et utviklings- og forskningsprosjekt i regi av Høgskolen i 

Oslo og Akershus. I prosjektet har forskere effektevaluert ulike utviklingstiltak som ble igangsatt for å 

bedre det flerfaglige samarbeidet i skolen. Skolene som har deltatt i Lillehammer kommune er 

Jørstadmoen, Vingar, Søre Ål og Nordre Ål.  

Hovedmålet i prosjektet har vært å forbedre samarbeidet og dialogen mellom skolene og de etablerte 

støttefunksjonene rundt skolen, med formål å bedre læringsmiljøet og øke læringsutbyttet for elevene.  

Tverrfaglig team er etablert på alle fire skolene og de har møter annenhver uke. Støttefunksjonene 

som er med i tverrfaglige team er PPT, barnevern, fysioterapitjenesten og helsesykepleiere. 

Tilbakemelding fra skolene er udelt positive. Skolene gir tilbakemelding om at saker tas tak i på et 

tidligere tidspunkt og at gjennomdrøftede tiltak med faglig tyngde kan settes i gang raskt. Tverrfaglig 

team er også åpen for foreldre som kan møte skolen og støttefunksjonene på et tidlig tidspunkt og 

sammen kan de finne gode løsninger til elevens beste.  

Prosjektet ble avsluttet i desember 2019, og resultater skulle vært fremlagt på en konferanse våren 

2020. Dette er nå utsatt på grunn av koronaepidemien. 
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Sosiallærere på alle skoler og lavterskelteam 
Fra høsten 2018 er det tilsatt sosiallærere på alle skoler, tidligere har det kun vært på ungdomsskoler. 

Hvor stor stilling den enkelte har som sosiallærer varierer etter hvor stor skolen er. Det ble fastsatt 

felles kriterier for tilsetting av sosiallærer i Lillehammer.  

Sosiallærerne har litt ulike oppgaver ut ifra skolens behov og størrelse. Sentralt er å være tilstede for 

elever som føler behov for støtte og noen voksne å snakke med, samt delta i det systematiske arbeidet 

for et godt læringsmiljø for alle.  

Etter initiativ fra sosiallærerne er det nå etablert nettverk. Skolekontoret har, sammen med SLT-

koordinator, ansvaret for å koordinere og gjennomføre disse nettverkene. Innholdet i nettverkene er 

de i stor grad med å bestemme selv.  Det er viktig at de får tid til å forme rollen sin sammen med 

ledelsen og resten av kollegiet på sin skole.  

 

Etablering av lavterskelteam på alle skolene 
PPT har økt sin tilstedeværelse ute i skolene for i større grad kunne veilede skolene ved behov. Skolene 

skal nå ha en fast PP-veileder tilgjengelig fast en dag i uka. I tillegg er det nå helsesykepleiere på alle 

skolene. For å få systematikk rundt det tverrfaglige arbeidet, er det tatt initiativ til at sosiallærer, PP-

veileder og helsesykepleier skal møtes en gang i uken. I tillegg er Ungdomsbasen med på 

ungdomsskolene. Her kan alle instansene ta opp saker de ønsker å drøfte, og en kan koordinere og 

sikre oppfølging av enkeltelever. Målet er et målrettet, tverrfaglig, praktisk arbeid i hverdagen i skolen, 

til det beste for elevene. I dette teamet kan en også vurdere hvilke saker som bør tas opp i tverrfaglig 

team.  

 

Tidlig innsats – helhet og sammenheng fra barnehage til skole 
Stortinget har vedtatt endringer i opplæringsloven og friskoleloven med virkning fra 1. august 2018 om 

innføringen av ny plikt til å gi intensiv opplæring til elever på 1. til 4. trinn som står i fare for å bli 

hengende etter i regning, lesing og skriving. Alle barn skal bli sett og få den hjelpen og støtten de 

behøver, og på et så tidlig tidspunkt som mulig. Det presiseres at det er en plikt om intensiv opplæring 

for elever som står i fare for å bli hengende etter, ikke bare for elever som vi vet henger etter av ulike 

grunner. 

 

Barn og unge i barnehage og skole på Lillehammer skal få nødvendig hjelp og støtte så snart de møter 

utfordringer med faglig, sosial og språklig læring eller andre utfordringer i læringsmiljøet. Denne 

formen for tidlig innsats skal iverksettes både i barnehagen og grunnskolen, og den er særlig viktig tidlig 

i utdanningsløpet. Det innebærer at den enkelte skole og barnehage har et system for når og hvordan 

denne innsatsen skal iverksettes. Tidlig innsats skal være målrettet og direkte knyttet til de 

læringsmessige utfordringer barn og unge har.   

 

Lillehammer kommune ønsker å skape et helhetlig og godt læringsutbytte og å sikre barn en god start 

på utdanningsløpet. I den forbindelse har Lillehammer kommune allerede utarbeidet rutiner for 

overføring av informasjon mellom barnehage og barneskole. Utvikling av god språklig kompetanse i 

barnehagealder er en forutsetning for senere utvikling av god lese- og skrivekompetanse.   
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Overgangen fra barnehage til skole betyr betydelige endringer i hvordan hverdagen til barna 

organiseres. Fra en barnehagehverdag preget av lek, utetid og fysisk aktivitet til en mer sittestillende 

skolehverdag med undervisningsøkter som brytes opp av kortere pauser og friminutt. 

 

I den forbindelse har Lillehammer kommune utarbeidet en plan for begynneropplæringen for 5 

åringene i barnehagen og for 1. – 4.trinn i grunnskolen. Denne planen fokuserer på noen områder som 

skal prioriteres for å kvalitetssikre god språk- og leseopplæring. God, systematisk og tilpasset 

begynneropplæring de første skoleårene, særlig i lesing, skriving og matematikk.   

Språklig bevissthet og arbeid med ord og begreper er viktige elementer i begynneropplæringen, og 

henger tett sammen med lese- og skriveutviklingen. I løpet av skoleåret 2019/2020 har 

barnehagelærere og lærere på 1. – 4.trinn hatt flere møtepunkter for å bli kjent med hverandres 

praksis, og for å få felles kompetanseheving. 

Lillehammer kommune ønsker med planen å bidra til at barna opplever kontinuitet og sammenheng i 

overgangen fra barnehagen til SFO og skole. For at skolen skal kunne legge til rette for tilpasset 

opplæring allerede fra dag en, må det etableres gode rutiner for sammenheng barnehage-skole. 

Et annet tiltak Lillehammer kommune har satt inn i arbeidet med tidlig innsats er at vi har ansatt fem 

barnehagelærere som skal jobbe i barnehage på våren og i skolen på høsten.  

Våren 2019 startet disse fem barnehagelærerne i disse barnehagene: Jørstadmoen, Holmejordet, 

Øversveen, Røyslimoen, Vingar barnehage. Fra 1.august ble barnehagelærerne overført til disse 

skolene/SFO: Jørstadmoen, Nordre Ål, Hammartun, Røyslimoen og Vingar skole. Der var de frem til 

1.desember, da de gikk tilbake til barnehagene igjen. De fem barnehagelærerne er en del av 

grunnbemanningen i barnehagene, mens de går i tillegg til grunnbemanningen i skole og SFO. 

Barnehagelærerne skal sikre overgangen mellom barnehage og skole, og de skal jobbe på systemnivå. 

Dette arbeidet har fått stor oppmerksomhet nasjonalt, og var omtalt i Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – 

tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO, som kom ute høsten 2019, se bilde 

under. Både barnehage og skole er veldig fornøyde med dette tiltaket, og selv om det er tidlig å si noe 

om effekten enda, er det klart at dette er med å trygge og sikre overgangen mellom barnehage og 

skole.  
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(Hentet fra Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO) 
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Trygg skolestart– overgang mellom barnehage til 

skole. En praksisfortelling fra Vingar skole.  
Skrevet av Irene Ekrum Kristoffersen, rektor Vingar skole. 

 

 Vingar skole er en av fem barneskoler i Lillehammer kommune som 

har vært så heldige å få barnehagelærer inn i skolen dette skoleåret. 

Dette er med på å sikre at barna får en god skolestart og at vi på skolen møter barna med litt bedre 

kjennskap enn tidligere. Det ble tilsatt barnehagelærere på våren 2019 som jobbet i barnehagene ut 

juni. Fra 1.august fulgte med skolestarterne over på skolen/SFO og Vingar var så heldig å få Nina 

Holtet-Davidsen sammen med skolestarterne fra Vingar barnehage. Allerede på førskoledagen i mai, 

fikk vi møte 24 spente skolestartere sammen med henne.  Vi opplevde at mange av barna virket 

tryggere med henne til stedet denne dagen. 

Det er stort og kanskje litt skummelt å skulle starte opp på skolen som førsteklassing. Det første møtet 

med skolen er SFO, der barna får leke og bli kjent før skolen setter i gang. Det å ha en voksen som 

kjenner barna har vist å være et flott tiltak. Ofte er det noen barn som synes det er vanskelig å skulle 

være alene med fremmende voksne og større barn, men i år så vi at barna slappet av da de så at Nina 

var på SFO sammen med dem.  

Et annet viktig aspekt er at barnehagelærere er dyktige i å bruke leken 

som pedagogisk virkemiddel. Det kan fort bli læring gjennom å sitte rolig 

og gjøre oppgaver og høre på voksne, selv om vi i skolen også vet at leken 

er en viktig del av barns nysgjerrighet og læring.  

 

For å få til gode overganger, er det viktig med et godt samarbeid med 

barnehagene som har barn som skal begynne på skolen vår. Vi har jevnlige møtearenaer hvor barna 

som er skolestartere til høsten kan møte elever på skolen. I høstferien fikk SFO besøk skolestarterne 

sammen med barnehagelærerne hvor de fikk leke sammen med SFO-barna. I februar var det årets 

førsteklassinger som fikk besøk av skolestarterne hvor de fikk vist fram klasserommet sitt og lekt 

sammen med dem.  

 

Neste besøk vi hadde fra barnehagene var i vinterferien, og SFO fikk igjen besøk av skolestarterne. Det 

ble bakt boller til besøket, og vi fikk kost oss sammen med boller og saft før vi lekte sammen.  

Det er viktig at vi får gode arenaer for å bli kjent, og alle disse møtene er 

med på å trygge god overgang mellom barnehagen og skolen. Vi har også 

besøk i fadderklassen. Her får skolestarterne bli kjent med klassen som 

skal være faddere til høsten. Det er alltid stor stas å være fadder, og 

elevene tar virkelig jobben sin på alvor og som de gleder seg over å ha. Når 

førskoledagen går av stabelen 12.mai er både barnehagebarna og 

fadderne klare til første møte med skolen. 

To av suksesskriteriene i arbeidet med sammenheng barnehage-skole er at barnehagetiden avsluttes 

på en god måte og skolen og SFO forbereder seg på å ta imot barna, i tillegg til at barna blir kjent med 

skolen i god tid før første skoledag. 
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Digitalisering i Lillehammer-skolen  

Læreplanverket definerer fem grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, regning, muntlige 

ferdigheter og digitale ferdigheter. Disse ferdighetene er del av den faglige kompetansen og 

nødvendige redskaper for læring og faglig forståelse.  

Elever som lærer å formulere spørsmål, søke svar og uttrykke sin forståelse på ulike måter, vil gradvis 

kunne ta en aktiv rolle i egen læring og utvikling. Med et digitalt verktøy åpnes en enorm verden med 

tekster, bilder, videoer osv. Med det digitale verktøyet kan eleven få skrivestøtte, tekster opplest, søke 

informasjon 24/7, lage egne bøker som enkelt kan redigeres og videreutvikles, kommunisere med 

andre over hele verden, være aktiv på sosiale medier osv. En verden av muligheter elevene må lære 

seg å beherske både praktisk og etisk.  

Digitale verktøy i skolen gir muligheter for nye læringsstrategier, men stiller også økte krav til 

dømmekraft. Som personlig læringsverktøy er læringsbrettet svært godt egnet både innen ordinær 

undervisning, tilpasset opplæring og spesialundervisning. Med læringsbrett 1:1 er målet å fremme 

læring. Elevene skal innta en mer aktiv rolle i læringsarbeidet, det vil si at de selv produserer fremfor å 

være passive tilhørere. Elevene skal lære og lære og utvikle egne læringsstrategier med og uten 

læringsbrett. I 2019 har elevene på 4. - 10.trinn læringsbrett. Videre utrulling ble stoppet desember 

2019. Elevene har læringsbrettet iPad, dette er uten apple-id, skolene styrer appene som er lastet ned 

på den enkelte iPad. I takt med innføring av læringsbrett, fases pc’ene ut som verktøy for de trinnene 

som har iPad.  

I 2019 innført Lillehammer-skolen filter på barnetrinnets læringsbrett i tråd med retningslinjene fra 

Utdanningsdirektoratet. Innholdsfilteret hjelper oss med å fjerne en del uønsket innhold ved vanlig 

bruk i skolearbeidet, men skolen og foresatte må fortsatt ha fokus på nettvett hos elevene. Elevene må 

opparbeide seg kunnskap om styring av egne søk og å håndtere situasjoner hvor de eventuelt får treff 

på voksent innhold. Ved å utvikle elevenes digitale kompetanse vil elevene utvikle strategier for å 

håndtere potensielt skadelig innhold på en bedre måte. Med nettvett og digitale dømmekraft vil 

elevene få en tryggest mulig netthverdag. Filteret som er installert følger læringsbrettet og fungerer på 

alle nettverk. Småtrinnet har filteret Relay, mens mellomtrinnet har et innholdsfilter som skal stoppe 

sider med voksent innhold. På ungdomstrinnet er det ikke filter på iPadene.  

Nasjonale prøver og kartlegginger utføres på iPad av de trinn som nå har iPad. Hvordan dette nå løses 

for 3.trinn må vurderes i 2020. Lillehammer-skolen gjennomfører eksamen på iPad våren 2020.  

Det er i 2019 jobbet med å forberede innføring av Fagfornyelsen august 2020. Det er 117 

kompetansemål (småtrinnet: 25, mellomtrinnet: 35 og ungdomstrinnet 57) som helt konkret 

omhandler utvikling av digital kompetanse.  

Kommunen har to iPad-veiledere i til sammen 100 % stilling. Lærerne som skal i gang med iPad i sitt 

undervisningsarbeid, kurses av veilederne. «Kompetansepakken» består av lærerkurs, modellering i 

klassene, oppfølgingskurs og bistand fra veilederne etter behov.  

Med et økende antall digitale enheter økes også kravet til den digitale infrastrukturen ved skolene. Det 

er i 2019 en ny løsning på nettverk ved skolene, denne løsningen er planlagt innført i skolene våren 

2020. For å møte framtidens digitale skolehverdag er det kritisk viktig å kartlegge og videreutvikle den 
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digitale infrastrukturen ytterligere. Det vil være et løpende behov for oppgraderinger av kabler, 

tilhørende teknisk utstyr og tekniske løsninger.  

Økte krav til digital infrastruktur vil gi høyere driftsutgifter på skolene.  

 

Aktiv i skolen 
Det jobbes med fysisk aktivitet både på tvers og ved den enkelte skole. Noe av det som ble 

gjennomført i 2019:  

• Kurs for lekesjefer og elevinstruktører. Henholdsvis tre og et kurs for de 220 elevene som har 
vært aktivitetsinstruktører i friminutt.  

• Sykkelby gir sykkelsertifikater og lykter til elever som gjennomfører sykkelprøver  

• Søre Ål skistafett ble arrangert for 12gang med 350 deltakere fra 5. – 7.trinn  

• Nordre Ål har fått en flott idrettshall som er godt planlagt og utstyrt. Uteområdet er ferdig 
tegnet og vil stå klart til skolestart 2020Fellesutstyret vi har i fellespoolen lånes jevnt av 
skolene  

• Skolene har aktivitetskiosker hvor elevene kan låne aktivitetsutstyr i friminutt  

 

Endringer i skolestruktur 
Nordre Ål skole stod ferdig til skolestart 2019. Skolen er nå den største barneskolen i Lillehammer 

kommune, og huser elevene som tidligere gikk på Ekrom og Kringsjå barneskole. Skolen er 

dimensjonert for 672 elever med sine 24 klasserom. Ved skolestart startet litt over 500 elever på den 

nye skolen, som er en 3,5 parallell 1. – 7.barneskole. Nordre Ål skole har et areal på 8.400 

kvadratmeter over tre plan, og utstrakt bruk av tre har vært et mål for kommunen i dette prosjektet.  

For elevene er skolen delt opp slik at 1. – 4. og 5. – 7.trinn har hver sin del av skolegården. Alle trinn 

har sine separate inngangspartier med eget fellesareal utenfor klasserommene, med et lite amfi. 

Skolen har et eget «Hjerterom» som møter elevene med en gang de kommer inn hovedinngangen. Her 

kan hele skolen samles for fellessamlinger i et stort amfi, i tillegg til at skolens bibliotek ligger her og et 

kjøkken. Dette rommet skal skape fellesskapsfølelse og inkludering for elever og ansatte ved Nordre Ål 

skole.  

Kringsjå skole som lå vegg i vegg med den nye skolen, er nå revet og området der den gamle 

barneskolen lå vil bli nytt fellesområde med blant annet ny fotballbane og skal stå klart til sommeren 

2020.  

Ekrom og Kringsjå skoler har arbeidet målrettet og med god kvalitet, både hver for seg og sammen, 

med å forberede både elever, foreldre og ansatte på overgangen til Nordre Ål skole. I denne prosessen 

har de vært opptatt av å skape en felles skole- og læringskultur og et trygt og godt miljø for alle som 

har tilhørighet til den nye skolen. Det har blitt lagt ned en iherdig arbeidsinnsats av alle ansatte ved 

Nordre Ål skole, og skolen fremstår i dag som et trygt og godt sted for elevene å være - og ikke minst å 

lære.  
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Skolen er heldige som har et uteområde som inspirerer til fysisk aktivitet, lek og læring og i tillegg 

har kort avstand til bysentrum med alle muligheter det innebærer. 
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3.Lillehammer – skolen i navn og tall  

Elever 

 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19/20 

Tallet på elever 2981 2927 2937 2886 2878 2864 

Tallet på kommunale skoler 12 12 11 11 10 9 

Andel elever med spesialundervisning 5,8 % 5,9 % 6,7 % 5,6 % 4,4 % 3,9 % 

Elever med vedtak om særskilt språkopplæring 152 169 171 138 133 131 

Elever med vedtak om skoleskyss 494 457 434 437 597* 537* 

Elever med plass i SFO 703 671 686 686 646 646 
*Økningen i antall elever med vedtak om skyss henger i hovedsak sammen med overføring av elever fra Buvollen til 

Jørstadmoen. I fjor var Brunlaugbrua stengt deler av året, derfor er antallet elever med vedtak om skyss noe lavere likevel for 

2019.  

Lærere 

 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19/20 

Tallet på lærere 298 286 278 278 275 273 

Tallet på lærere med 
kontaktlærerfunksjon 

165 163 158 161 160 166 

Årsverk for 
undervisningspersonale 

252,7 243,5 234,5 240,4 235,4 242,3 

Lærertetthet 1.-7. trinn 
(elev pr lærer, inkl 
spes.ped) 

14,1 13,9 14,7 14,3 14,6 13,5 

Lærertetthet 8.-10. trinn 
(elev pr lærer, inkl 
spes.ped) 

17,3 17,2 17,5 16 16,6 17,0 

Lærertetthet i ordinær 
undervisning (elev pr lærer) 

18,3 18,2 19,2 18,1 18,3 17,3 

Lærertetthet i ordinær 
undervisning 1.-4. trinn 

    16,2 14,0 

Lærertetthet i ordinær 
undervisning 5.-7. trinn 

    18,7 16,5 

Lærertetthet i ordinær 
undervisning 8.-10. trinn 

    20,8 17,8 

Andel undervisning gitt av 
lærere med godkjent 
utdanning 

98,3% 99,3% 99,4% 98,4% 98,7% 98,9% 

 

  



- 26 - 

Ledelse 

Grunnskolen Skolesjef Trond Johnsen  

Jørstadmoen skole Rektor Hege Karlsen 
 

204 elever 

Nordre Ål skole Rektor Laila Owren  487 elever 

Røyslimoen skole Rektor Trude Halvorsen 293 elever 

Søre Ål skole Rektor Mette Blaauw Sandell 
 

 362 elever 

Vingar skole Fung. rektor Irene Ekrum Kristoffersen  154 elever 

Vingrom skole Rektor Ketil Elvevold 126 elever 

Hammartun skole Rektor Mads Furu  494 elever 

Åretta ungdomsskole Fung. rektor rektor Reidun Nyborg Hov 413 elever 

Smestad ungdomsskole Rektor Merete Eskelund, fra februar 2019 
Lisbeth Solvang. 

299 elever 

 

 

 


