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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 

indikatorer angitt som resultatmål i strategiplanen for Lillehammer-skolen. 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. Lillehammer kommunes 

helhetlige system for kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling visualiseres slik:  

 

 

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 rådmannen 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 nasjonale prøver og andre kartleggingsresultater som 

blir offentligjort på slutten av kalenderåret, har rådmannen valgt å la meldingen følge kalenderåret, og 
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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, lokale kartlegginger, 

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

Vår visjon for Lillehammer-skolen er at elever og foresatte i Lillehammer skal oppleve en skole der de 

blir møtt med åpenhet, tillit og respekt, og der elevene får støtte og utfordringer i sin utvikling og 

læring. Det skal være rom for alle og blikk for den enkelte.  

 

I Strategiplan for Lillehammer-skolen 2012-2016 del A, har kommunestyret vedtatt følgende 

kvalitetsmål for Lillehammer-skolen: 

 

 Alle elever i grunnskolen har et skoletilbud 

 Elevene som går ut av Lillehammer-skolen, mestrer grunnleggende ferdigheter som gjør dem i 
stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet, og som setter dem i stand å utvikle seg 
som deltakere i et kunnskapssamfunn 

 Elevene i Lillehammer-skolen trives, opplever mestring og tilhørighet 

 Elevene i Lillehammer-skolen opplever en skole som praktiserer likestilling og inkludering 
 

Ny strategiplan skulle vært ferdigstilt i 2017, men av ulike grunner, blant annet at det kom ny skolesjef 

på plass i løpet av 2017, samt at man ønsket å lage en felles strategiplan for skole og barnehage, ble 

fristen for å ferdigstille den nye planen skjøvet til 1. kvartal 2018.  Den nye strategiplanen ble vedtatt i 

kommunestyret 22. februar 2018. Målene som er arbeidet fem i denne prosessen er: 

 Barnehage: Alle barn skal oppleve omsorg, lek, læring og danning gjennom ansatte som støtter 
barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær  

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

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

 Felles: Barnehagene og skolene skal utvikles som kollektivt orienterte, lærende organisasjoner  
 

Disse målene har dannet utgangspunkt for skoleeiers oppfølging siste halvår 2017, gjennom blant 

annet rektormøter og de faste høstmøtene som er skolesjefens faste oppfølgingsmøter med skolene. 

Alle skolene har utarbeidet en utviklingsplan hvor de gjennom analyse og tiltaksbeskrivelser svarer opp 

på hvordan de arbeider med kvalitetsutvikling av egen skole. 

Resultatene kontrolleres mot blant annet: 

 Nasjonale prøver 

 Grunnskolepoeng 

 Andel elever som oppgir at de krenkes to-tre ganger i måneden (Elevundersøkelsen) 

 Eksamen 

 Gjennomføring av videregående skole 

 Elevundersøkelsen 

 Spesialundervisning 
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1. Resultater i Lillehammer-skolen 
Skoleeier skal gjennom tilstandsrapporten årlig redegjøre for skolenes måloppnåelse. I dette kapitelet 

gjennomgås status i forhold til resultatmålene skissert i strategiplanen for Lillehammer-skolen del A og 

Lillehammer kommunes strategi- og økonomiplan. 

Læringsutbytte 
Det er utfordrende å måle elevers læring. I Lillehammer er det valgt fire parametere som utgangspunkt 

for analysearbeidet; nasjonale prøver, skriftlig eksamen, grunnskolepoeng og gjennomføringsgrad i 

videregående opplæring. 

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

deler av faget engelsk opp mot en satt standard. 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. Deres prestasjoner har i 

planperioden variert sammenlignet med landets øvrige elever.  

Resultatene fra nasjonale prøver i 2017 viser at Lillehammer fremdeles har resultatforskjeller mellom 

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

kvalitetsforskjeller. I 2017 har dette blant annet vært et tema i skolesjefens dialog med ledere og 

tillitsvalgte ved alle skolene gjennom de faste Høstmøtene. I disse møtene går skolesjefen gjennom 

resultater og analyser av disse. Det systematiske arbeidet med å utligne disse forskjellene fortsetter. 

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 ligger på +/- 96 %. Det er relativt små kjønnsforskjeller i 

resultatene, jentene er generelt litt flinkere lesere, mens guttene gjør det noe bedre i matematikk.  De 

største utfordringene finnes fremdeles i faget engelsk, og da særlig på de laveste trinnene, men 

resultatene i 2017 viser en forbedring fra i fjor.  

I tabellen under presenteres resultatene fra nasjonale prøver i perioden 2015-2017 (laveste nivå), og 

for 2017 (høyeste nivå) med de nasjonale resultatene i parentes. De grønne cellene viser resultater 

som er bedre enn måltallene i strategiplanen, de lyserøde cellene viser resultater som er dårligere enn 

måltallene (nasjonale eller egne), mens de mørkerøde cellene viser resultater hvor skolene både ligger 

under måltallene i strategiplanen og de nasjonale tallene. Elever som er på laveste nivå, har ikke 

tilstrekkelig kompetanse i grunnleggende ferdigheter og skolen skal iverksette tiltak for disse elevene.  
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Nasjonale prøver Laveste nivå Høyeste nivå 

  2015 2016 2017 Høsten 2017 

Lesing 5. trinn (nasjonalt 

snitt) 
18,3 % (24,4 %) 25,6 % (25,4 %) 23,5 % (23,8 %) 28,0 % (23,2 %) 

Regning 5. trinn 
(nasjonalt snitt) 

16,7 % (23,7 %) 25,0 % (23,0 %) 15,9 % (23,0 %) 27,3 % (25,6 %) 

Engelsk 5. trinn 
(nasjonalt snitt) 

23,4 % (25,5 %) 32,1 % (24,4 %) 24,3 % (23,2 %) 19,8 % (24,2 %) 

Lesing 8. trinn (nasjonalt 

snitt) 
27,4 % (29,8 %) 25,5 % (27,3 %) 17,3 % (26,6 %) 39,2  % (31,4 %) 

Regning 8. trinn 
(nasjonalt snitt) 

24,4 % (29,4 %) 29,6 % (29,7 %) 23,4 % (29,9 %) 39,3 % (32,4 %) 

Engelsk 8. trinn 
(nasjonalt snitt) 

30,9 % (27,7 %) 27,5 % (26,7 %) 23,4 % (27,2 %) 34,3 % (31,7 %) 

Lesing 9. trinn (nasjonalt 

snitt) 
14,6 % (19,7 %) 16,2 % (16,5 %) 16 % (16,7 %) 52,4 % (47,1 %) 

Regning 9. trinn 
(nasjonalt snitt) 

19,6 % (19,1 %) 19,0 % (19,8 %) 19,9 % (19,4 %) 46,5 % (47 %) 

 
Mål: Maksimum 20 % av elevene skårer på nivå 1 på 5. trinn og på nivå 1 og 2 sett under ett på 8. trinn. 25% av 
elevene på 5. trinn og 30% av elevene på 9. trinn skal være på høyeste nivå. 

Punkter det er verdt å merke seg: 

 Det har vært en negativ utvikling i resultatene for lesing med en høyere andel elever på laveste 

nivå, 5. klasse, fra 2015 til 2017. Den største nedgangen så vi mellom 2015 og 2016, men også 

for 2017 ligger vi for lavt, både ift egne måltall og nasjonal standard. Skoleeier arbeider med å 

følge opp skolene i det systematiske arbeidet rundt begynneropplæringa. 

 Selv om det fremdeles er en vei å gå når det gjelder antall elever som skårer på laveste nivå på 

nasjonale prøver i engelsk, er det en positiv trend i resultatene for 8. klasse. Det er også verdt å 

merke seg at eksamensresultatene for engelsk i 10. klasse i 2017 ligger godt over 

landsgjennomsnittet, se tabellen under. 

 Tallene viser en vesentlig forbedring av resultatene i regning for 5. trinn fra 2016 til 2017. 

 Resultatene for 2017 viser gjennomgående en forbedring sammenliknet med tallene fra 2016 

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 har prestert over landsgjennomsnittet i hele 

planperioden, med unntak for sidemålseksamen i 2017, hvor resultatet ligger på nivå med det 

nasjonale snittet. 
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Tallene viser gjennomsnittlig karaktervurdering på en skala 1-6 med 1 som laveste og 6 som høyeste karakter 
Mål: Høyere enn landsgjennomsnittet 

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 har prestert over landsgjennomsnittet i hele planperioden. Det er 

verdt å merke seg en økning på 1,4 poeng siden i fjor, noe som må anses å være en markant stigning. 

Utvikling for Lillehammer-skolen de siste 5 årene: 

Grunnskolepoeng (snitt av standpunkt og 
eksamen) 

12-13 13-14 14-15 15-16 
 

16-17 

(Nasjonale tall i parentes) 
40,6 

(40,1) 
42,1 

(40,4) 
42,1 

(40,8) 
42,1 

(41,2) 

43,5 
(41,4) 

Grunnskolepoengene er gjennomsnittlige eksamens- og standpunktkarakter ganget med 10 
Mål: Høyere enn 41. Tall fra to siste skoleår kan ikke direkte sammenliknes med foregående år. 

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

Diagram 1 under viser at jenter over flere år har hatt høyere grunnskolepoeng enn guttene. Jentene 

har for 16/17 et snitt på 4,6 - mens guttene har et snitt på 4,2. Forskjellene mellom kjønnene har vært 

stabil i mange år. Hovedtrenden er også at jenter i større grad fullfører og består videregående 

opplæring, se diagram 2, noe som underbygger at det er en stor sammenheng mellom 

grunnskolepoeng og fullføringsgrad i videregående skole. Det settes i gang et mer systematisk arbeid 

med begynneropplæring, med et spesielt blikk på gutter. Settes tiltak inn tidlig, kan en større andel av 

elevene komme opp på et høyere nivå. 

Diagram 1 

 

Skriftlig eksamen 10. trinn 13-14 14-15 15-16 16-17

Norsk hovedmål (nas jonalt sni tt) 3,8 (3,4) 3,6 (3,4) 3,6 (3,5) 3,6 (3,4)

Norsk sidemål (nas jonalt sni tt) 3,3 (3,1) 3,2 (3,1) 3,6 (3,5) 3,3 (3,3)

Matematikk (nas jonalt sni tt) 3,1 (3,0) 3,0 (2,9) 3,6 (3,5) 3,5 (3,4)

Engelsk (nas jonalt sni tt) 4,1 (3,7) 4,0 (3,7) 3,6 (3,5) 4,2 (3,8)
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Diagram 2 

 

 

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 langt flere av våre elever gjennomfører videregående opplæring i løpet av fem år enn i 

landet for øvrig. Allikevel er det bekymringsfullt at så mange som 26,5 % ikke fullfører. Det er store 

forskjeller mellom elevene som velger studiespesialisering og elever som velger yrkesrettede 

opplæringsløp. For elever med studiespesialisering gjennomfører 86,6 %, mens for elever med 

yrkesrettede fag er det bare 56,1 % som gjennomfører. Det er bekymringsfullt at tallene i 2017 er 

lavere enn året før, dvs. at vi igjen har en reduksjon i gjennomføringsgrad, til tross for fokuset det har 

vært på dette de siste årene. Vi vil, i samarbeid med fylkeskommunen, se nærmere på utviklingen over 

tid. 

Overgang til videregående opplæring  Kommentar 

85 % av elevene fra Lillehammer fullfører og består VG1 87 %  

80 % av eleven fra Lillehammer fullfører og består VGS innen 5 år 73,5 % Nasjonalt 72,5 % 

 

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 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. 

I 2017 ble den overordnede planen for et godt skolemiljø oppdatert iht. endringene i opplæringsloven. 

Alle skolene i Lillehammer har utarbeidet egne planer for et godt skolemiljø med utgangspunkt i 

denne. Brudd på elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø håndheves på en stadig mer 

systematisk måte. Nytt i 2017 var at blant annet at foreldre til elever som opplever brudd på Kapittel 

9A i opplæringsloven kan melde sak direkte til Fylkesmannen i tilfeller der elever opplever krenkelser 

eller mobbing som skolen ikke tar tak i. Dette har ført til et økende fokus på elevenes rettigheter, som 

igjen har ført til økende krav til dokumentasjon fra skolenes side i disse sakene.  Lillehammer  har en 

nullvisjon for mobbing. Det er 4,2 % som oppgir at de to til tre ganger i måneden opplever å bli utsatt 

for krenkelser på skolen. Dette er en vesentlig nedgang fra i fjor, da tallet var 5,1 %. Nasjonalt er dette 

tallet 5,3 %. Under er tallene splittet opp i kjønn og klassetrinn. Tabellen viser noen forskjeller mellom 

kjønn som det kan være grunn til å gå nærmere inn i.  
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2016-2017 Lillehammer Nasjonale tall 

7. klasse 4,2 % 5,5 % 

10. klasse 4,0 % 5,1 % 

 Gutter Jenter Gutter Jenter 

7. klasse 3,2 % 5,0 % 5,4 % 5,6 % 

10. klasse 3,4 % 4,6 % 5,2 % 4,9 % 
* Dette er tall fra 2016/2017. Tallene for skoleåret 2017/2018 er ikke tilgjengelige før medio mars. 

Mer om elevundersøkelsen finnes på skoleporten.udir.no 

 

Målsetting Måltall Status Kommentar 

90 % av eleven svarer på elevundersøkelsen at de 
trives svært godt eller godt på skolen 

> 90 % 92,2 % Nasjonalt = 89,5 % 

Andel elever med vedtak om spesialundervisning 
overstiger ikke 5,5 % 

< 5,5 % 5,6 % Nasjonalt = 7,8 % 

 

Gjennom samarbeidet med Høgskolen i Hedmark om utviklingsarbeidet «Med rom for alle» var et av 

målene å redusere andelen av elever som mottar spesialundervisning. Begrunnelsen for denne 

målsetningen er at lavere andel spesialundervisning gir rom for høyere grad av god, inkluderende 

tilpasset opplæring for alle. Det er nå to år siden dette samarbeidet ble avsluttet. Andelen elever som 

mottar spesialundervisning steg fra 2015/16 til 2016/17, men har gått ned fra 2016/17 til 2017/18, noe 

som har vært en ønsket utvikling.  Dette er bl.a. et resultat av at PP-tjenesten i større grad jobber 

sammen med skolene med tilrettelegging av ordinær opplæring.  

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

 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

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

 

Læremidler 
Digital kompetanse er i læreplanverket regnet som en av fem grunnleggende ferdigheter. I 2016 startet 

arbeidet med å utstyre alle elevene på 2-7. trinn med hver sin iPad. Evalueringen av pilotprosjektet 

viste gode resultater, og foreløpige tilbakemeldinger fra skolene er også gode. På bakgrunn av dette er 

det besluttet at alle elevene i Lillehammer-skolen innen 2021 skal ha en iPad til bruk i undervisning.  

Målsetting Måltall Status Kommentar 

Lillehammer-skolen har minst én pc pr fire elever > 4 * * Se punktet om iPad 

Lærebøker som er i bruk er nyere enn gjeldende 
læreplan og ikke eldre enn 10 år 

< 10 år  > 10 år **En del avvik. Se 
forklaring under 

Skolene har tilstrekkelig utstyr til å gjennomføre 
praktisk-estetiske fag på en tilfredsstillende måte 

JA  JA  Få avvik 

https://skoleporten.udir.no/
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**Det ble kjøpt inn mye nye lærebøker i forbindelse med innføringen av ny læreplan i 2006 

(Kunnskapsløftet). Disse lærebøkene er nå over 10 år gamle. Ny læreplan er planlagt iverksatt fra 2020, 

det er derfor liten grunn til å investere i nye lærebøker i stort omfang nå. 

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

sykefraværet i kommunen ikke skal overstige 8,5 %.  Sykefraværstallet i grunnskolen fortsetter å stige, 

og ligger i 2017 på 7,62 %. Dette gir grunn til bekymring. 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. Se oversikt over utviklingen av lærertetthet i Lillehammer-skolen over tid i kapittel 3. Det skal 

gjennomføres en kartleggingsrunde ved hver skole i løpet av våren 2018 for å gå nærmere inn på 

bakgrunnen for de stadig stigende sykefraværstallene, samt for å finne frem til  gode tiltak for å snu 

denne trenden. 

Målsetting 2013 2014 2015 2016 2017 

Sykefraværet blant ansatte 
overstiger ikke 7 % 

6,68 % 5,22% 6,01 % 6,14 % 7,62 % 

 

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

tross for dette, har skolene to år på rad har hatt et lite merforbruk. Dette er i hovedsak knyttet til at 

rammene nå er skåret så mye ned at det er vanskelig å ha reserver til å demme opp for uforutsette 

hendelser som krever at det iverksettes tiltak med økonomiske konsekvenser. 

Målsetting 2013 2014 2015 2016 2017 

Samlet resultat innenfor 2 % 
avvik fra budsjett 

- 0,01 % +1,00 % +0,86 % -0,50 % - 0,2 % 
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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. 

Et lag rundt eleven – LOG-modellen 
Våren 2017 fikk Lillehammer kommune tilbud om deltakelse i et utviklings- og forskningsprosjekt i regi 

av Høgskolen i Oslo og Akershus. I prosjektet skal forskere effektevaluere utviklingstiltak for å bedre 

det flerfaglige samarbeidet i skolen. Tiltaket, kalt LOG-modellen, beskriver hvordan skoleeiere og 

skoleledere skal lede og organisere utviklingsarbeid i skolen for å sikre bredt forankrede prosesser og 

for å utvikle innovative tverrfaglige løsninger. 

Tiltakskolene ble trukket ut i oktober 2017. Skolene som ble trukket ut for Lillehammer kommune er 

Jørstadmoen/Buvollen, Vingar, Søre Ål og Ekrom/Kringsjå. Tiltakene rettes i utgangspunktet mot 5.-7. 

trinn. 

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

tverrfaglige teamene ute på skolene, med formål å bedre læringsmiljøet og øke læringsutbyttet for 

elevene. 

Lillehammer kommune vil få økonomisk støtte i prosjektet med anslagsvis kr. 500.000,- pr år. 

 

Ungdomstrinn i utvikling 
Arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet var forankret i «Strategi for 

ungdomstrinnet. Motivasjon og mestring for bedre læring - felles satsing på klasseledelse, regning, 

lesing og skriving» fra Kunnskapsdepartementet. Hovedmålet med satsingen var at motivasjon og 

mestring skulle gi bedre læring gjennom mer praktisk og variert undervisning innen grunnleggende 

ferdigheter. En hovedprioritering var å utvikle lærernes didaktiske kompetanse for at undervisningen 

skulle bli mer praktisk, variert, og motiverende i alle fag.  

Vinteren 2014 ble det etablert et samarbeid om strategier for satsinger på ungdomstrinnet i 

Lillehammer-regionen, og det ble lagt en overordnet plan for gjennomføring i perioden 2014-2017. Den 

lokale styringsgruppa besto av skoleeiere fra Lillehammer, Øyer og Gausdal og en veileder fra 

Utdanningsdirektoratet. 

På bakgrunn av analyse av eget ståsted valgte skolene i Lillehammer ulike satsningsområder. 

Hammartun har hatt fokus på lesing, Åretta på regning og Smestad på klasseledelse. Høgskolen i 

Innlandet har veiledet og bistått skolene i arbeidet. Skolene, både ressurslærere og rektorer, har 

arbeidet i nettverk og har deltatt på nasjonale samlinger, men det viktigste arbeidet har foregått ute på 

hver enkelt enhet som skolebasert kompetanseutvikling. 

Prosjektet ble avsluttet ved årsskiftet. Ungdomsskolene har blitt sluset inn i lærerspesialistordningen, 

samt har fått tilgang til det digitale verktøyet Språkløyper. 
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Barnetrinn i utvikling 
Høsten 2015 startet «Barnetrinn i utvikling» (BiU), et skolebasert kompetanseutviklingsprosjekt som 

inkluderer alle barneskolene. De overordnede målene er økt mestring, motivasjon og læringsutbytte 

for elevene gjennom å styrke opplæringen i de grunnleggende ferdighetene, i tillegg til at skolene skal 

utvikle seg til å bli mer kollektivt orienterte. BiU er knyttet opp mot to satsinger initiert av 

Utdanningsdirektoratet; lærerspesialistordning og det digitale verktøyet «Språkløyper». Hver 

barneskole har siden 2016 hatt en lærerspesialist i norsk. En lærerspesialist er en ressursperson innen 

faget og er sentral i utviklingsarbeidet på skolen sammen med rektor og plangruppa. Språkløypene er 

utviklet av lesesenteret i Stavanger og skrivesenteret i Trondheim, og fungerer som en viktig digital 

ressurs for skolene i utviklingsarbeidet. Lærerspesialistordningen ble videreført som et forsøksprosjekt 

nasjonalt med to nye år. Lillehammer kommune har fått innvilget å bli med videre med en utvidelse 

som også inkluderer ungdomsskolene fra høsten 2017.  

Engelsk 
Over flere år har det det vært svakere resultater i engelsk enn ønskelig, og som en følge at av dette ble 

det i 2017 inngått en avtale med Høgskolen i Innlandet om to fagdager i engelsk.  Den første fagdagen 

ble avviklet i september, og den andre fagdagen er planlagt i 2018. Ca. 35 av våre engelsklærere deltar 

på disse dagene. Engelsk er dessuten et prioritert fag, sammen med norsk og matematikk, når 

skoleeier sender lærere på videreutdanning.  

iPad i skolen 
iPad som pedagogisk verktøy for å fremme læring videreføres. Etter en vurdering våren 2017 er det 

bestemt at elevene tar med seg iPad-en fra barnetrinnet til ungdomstrinnet. Høsten 2021 har etter 

planen alle elevene på 1.-10. trinn egen iPad til bruk i opplæringen, se oversikt over innfasingen under. 

I takt med denne innføringen, skal pc’ene etter planen fases ut for elevene.  

 

Det er nå utdannet og ansatt 3 egne iPad-veiledere i til sammen 150 % stilling. Lærerne på de trinnene 

som skal i gang med iPad, kurses av veilederne gjennom til sammen 3 kursdager, hvor den ene dagen 

er praktisk undervisning i egen klasse med veiledning (modellering). De får i tillegg en oppfølgingsdag 

og påfyll og bistand fra veilederne etter behov. I tillegg har IT-rådgiver opprettet en blogg hvor han 

skriver tips og nyheter om bruk av iPad i Lillehammer-skolen på nettsiden ipadilillehammerskolen. 

Bruk av IKT er en del av fagene, både gjennom kompetansemålene og de metodene lærerne velger å 

bruke. Brukt riktig, er iPad et verdifullt bidrag til elevenes læring. Når alle elevene har tilgang til egen 

iPad, vil dette være et godt tilgjengelig læringsverktøy, både innen ordinær undervisning, men ikke 

minst for tilpasset opplæring og spesialundervisning. I investeringspakka ligger en standardpakke med 

lisenser og apper som gjør at iPaden er funksjonell som læringsverktøy fra dag 1.  

https://ipadilillehammerskolen.wordpress.com/
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Konsekvensene av denne innføringen er at det er behov for bedre infrastruktur på kolene (wifi-tilgang). 

I dag sliter flere av skolene med nettilgang når mange brukere kobler seg opp samtidig. Ikomm er i ferd 

med å utvikle infrastrukturen. På sikt vil økt wifi-tilgang gi større driftsutgifter for IT.  

Nasjonale prøver, kartlegginger og eksamen kan nå utføres på iPad. Lillehammer-skolen skal etter 

planen gjennomføre eksamen på iPad våren 2020. 

 

Aktiv i skolen 
Idrett i skolen har fått nytt navn, Aktiv i skolen. Det er ingen endring i arbeidsområder, det handler 

fortsatt om fysisk aktivitet i skolen for kommunene Gausdal og Lillehammer. Mottoet er «én aktivitet 

skaper ny aktivitet». Det er en person ansatt i 100 % stilling for å følge opp denne satsingen.   

 

Det har vært stor aktivitet innen dette området også i 2017. Eksempler på aktiviteter i 2017 er 

Hoppeuke i samarbeid med Raw Air og Lillehammer hopp og gjennomføring av sykkelprøver med 

utdeling av sykkelsertifikater. Verdt å nevne er også arrangementet på Stampesletta «Du og jeg og vi 

to» for alle barneskolene hvor elevene fikk velge fritt mellom 62 aktiviteter. Et viktig mål denne dagen 

var at elever skulle knytte bånd på tvers av klasser og skoler. Videre er opplegget med lekesjefer og 

elevinstruktører videreført, sammen med oppbygging av aktivitetskiosker på skolene. I tillegg har alle 

ungdomsskolene fått oppgraderinger av skolegårdene, blant annet ved hjelp av midler fra 

Sparebankstiftelsen og tippemidler. 

 

Endringer i skolestruktur 
Buvollen skole er vedtatt nedlagt fra skolestart 2018 og elevene skal overføres til Jørstadmoen skole. 

Det meldes om at byggeprosessen på Jørstadmoen går etter planen, og at det blir oppstart i august 

som planlagt. Brukergruppen som ble opprettet i 2016 bestående av elever, foresatte, ansatte og 

skoleeierrepresentanter har gitt tilbakemeldinger om at prosessen rundt planleggingen og utformingen 

av endringene på Jørstadmoen skole har fungert godt, og at de har opplevd god medvirkning på 

løsningene underveis. Dette gjør også at når bygget nå er på vei opp, kjenner de ulike brukerne seg 

igjen i resultatet.  

Ekrom og Kringsjå skoler er vedtatt nedlagt fra skolestart 2019 når den nye skolen i Nordre Ål etter 

planen står klar til bruk. I 2016 ble det etablert en brukergruppe bestående av elever, foresatte, 

ansatte og skoleeierrepresentanter som er sterkt deltakende i planleggingen og utformingen av den 

nye skolen. Skolene har også fått være med å bestemme at navnet på den nye skolen skal være Nordre 

Ål skole. Dette ble vedtatt av kommunestyret i februar 2017. 

Fremtidige utviklingsprosjekter 
Barne- og ungdomstrinn i utvikling har vært de viktigste utviklingsarbeidene i 2016, og det er ønskelig å 

videreføre arbeidet fra disse prosjektene de neste årene. Det betyr fortsatt fokus på skolene som 

profesjonelle læringsfelleskap, som arbeider med pedagogisk analyse som metode for å styrke 

kompetansen i de grunnleggende ferdighetene hos elevene. Det er søkt og fått innvilget en ny toårig 

periode i piloteringen av lærerspesialister i norsk, en periode som strekker seg til høsten 2019.   
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Desentralisert kompetanseutvikling 
Evaluering av Kunnskapsløftet og de mange nasjonale satsingene har ført til at sentrale myndigheter 
ønsker å videreføre satsing på skolebasert kompetanseutvikling, men på en litt annen måte enn det 
som har vært gjort til nå.  
 
I Meld.St. 21: «Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen» legges fire prinsipper til grunn for 
kompetanseutvikling i skolene:  
 

1) Det fremkommer enda tydeligere at hovedansvaret for kompetanseutvikling ligger i 
kommunene. Erfaringer fra nasjonale satsinger gjør at man mener kommunene er bedre 
rustet til å greie dette nå. 

2) Kommunene er nærmest til å vite hvor skoen trykker – beslutning om innhold og 
organisering skal tas på lokalt nivå.  

3) Ulik kapasitet i kommunene – det statlige virkemiddelapparatet skal brukes mer 
differensiert. 

4) UH-sektoren skal levere innholdet i kompetanseutviklingstiltakene – må ha tett samarbeid 
med lokale skolemyndigheter for at innholdet i tiltakene skal være relevant der 
kompetanse skal brukes. 
 

Lillehammer kommune har sammen med Gausdal og Øyer startet et samarbeid med Høgskolen i 

Innlandet (HINN) for å konkretisere innholdet i dette arbeidet. Det skal, i samarbeid med HINN, jobbes 

langsiktig og systematisk med å forbedre læringsmiljøet for våre elever. I lys av dette tar vi for oss 

analysekompetanse, pedagogisk ledelse og utvikling av profesjonelle fellesskap. Strategiplanen for 

Lillehammer-skolen vil være utgangspunkt for arbeidet. 
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3. Lillehammer-skolen i navn og tall 

Elever 
 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

Tallet på elever 3014 2963 2981 2927 2937 2886 

Tallet på kommunale skoler 12 12 12 12 11 11 

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

Elever med vedtak om særskilt språkopplæring 205 155 152 169 171 138 

Elever med vedtak om skoleskyss 446 484 494 457 434 437 

Elever med plass i SFO 674 700 703 671 686 686 

Lærere 
 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

Tallet på lærere 313 314 298 286 278 278 

Tallet på lærere med 
kontaktlærerfunksjon 

163 162 165 163 158 16,1 

Årsverk for 
undervisningspersonale 

276,6 266,7 252,7 243,5 234,5 240,4 

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

13,1 13,3 14,1 13,9 14,7 14,3 

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

14,7 15,6 17,3 17,2 17,5 16 

Lærertetthet i ordinær 
undervisning (elev pr lærer) 

17,4 18,1 18,3 18,2 19,2 18,1 

Andel undervisning gitt av 
lærere med godkjent 
utdanning 

96,8% 97,9% 98,3% 99,3% 99,4% 98,4 

 

Ledelse 
Grunnskolen Skolesjef Trond Johnsen  

Buvollen skole Rektor Irene Ekrum Kristoffersen 44 elever 

Ekrom skole Rektor Reidun L. Stalsberg  111elever 

Jørstadmoen skole Rektor Hege Karlsen 
 

179 elever 

Kringsjå skole Rektor Laila Owren  382 elever 

Røyslimoen skole Rektor Trude Halvorsen 298 elever 

Søre Ål skole Rektor Mette Blaauw Sandell 
 

 357 elever 

Vingar skole Rektor Gro Skramstad  166 elever 

Vingrom skole Rektor Ketil Elvevold 126 elever 

Hammartun skole Rektor Tore Simensen (jan-mars) 
Rektor Mads Furu (april-) 

581 elever 

Åretta ungdomsskole Rektor Trine Skjellerudsveen  346 elever 

Smestad ungdomsskole Rektor Merete Eskelund   281 elever 

 


