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Innledning 

Målet med denne tilstandsrapporten er å gi kommunestyret i Balsfjord som skoleeier og andre 

en god forståelse, innsikt og oversikt over sentrale områder innenfor det arbeidet som i dag 

foregår i Balsfjordskolen. 

Det er fastsatt i Opplæringsloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om 

tilstanden i grunnskoleopplæringen, og at rapporten skal drøftes av skoleeier. Målet for 

drøftingen er kvalitetsutvikling og læring. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er 

viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert 

forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. 

Rapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, og den skal 

være et sentralt element i forhold til det nasjonale kvalitetsutviklingssystemet. I tillegg kan 

rapporten utvides med fagområder som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale 

vurderinger. Balsfjord kommune ønsker i tillegg til de tre obligatoriske emnene å ta med 

Balsfjordskolens fokus på tilpasset undervisning og spesialundervisning. Viser i tillegg til 

SWOT-analyse gjennomført i levekårsutvalget 2016 hvor følgende fokusområder ble 

prioritert: mobbeproblematikk, kompetanse og rekruttering, skolen og læringsmiljøet og 

tilpasset undervisning. 

Tilstandsrapporten skal presentere viktige data for skolene. I tillegg skal rapporten peke på 

noen av skolens utfordringer og danne grunnlag for endringer på veien mot Balsfjordskolen i 

utvikling. Rapporten skal ikke bare inneholde tellinger, men også fortellinger. Bidrag til dette 

vil komme fra lærere, elever og foresatte. De vil gjennom tekst og bilder dele erfaringer fra 

skolehverdagen. 

Skolene rapporterer sine opplysninger i kvalitetssystemrapporten. Opplysningene samles og 

vil sammen med informasjon fra skoleporten.no og andre relevante kilder danne grunnlaget 

for Tilstandsrapporten. Rapporten er utarbeidet av administrasjonen og med skolene som 

medspillere i prosessen. 

Balsfjordskolen har siden 2011 deltatt i flere nasjonale skoleutviklingsprogram. Vurdering for 

læring (2011-2013), Ny Giv (2011-2013) og Ungdomstrinnet i utvikling (2014-2015). I 

forlengelse av satsingen Ungdomstrinn i utvikling er kommunen kommet med i ordningen 

Veilederkorpset (2016-2018). Veilederkorpset gir veiledning til skoleeiere og skoler som 

ønsker å forbedre seg gjennom og bli en mer lærende organisasjon. 

Effekten slike satsinger har på elevene er vanskelige å si noe om på nåværende tidspunkt. 

Resultater kommende år på elevundersøkelsen, nasjonale prøver, andre kartlegginger, samt 

sluttvurderinger på 10.trinn vil være nyttige indikatorer i forhold til å se effekt av det 

pågående utviklingsarbeidet. 

Takk til alle som har bidratt!  
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Viktige hendelser  

 Nasjonale prøver og elevundersøkelsen 

 Deltakelse i Lærende nettverk på ledernivå etter det nasjonale 

skoleutviklingsprogrammet Ungdomstrinn i utvikling 

 Deltakelse i Veilederkorpset 

 Utarbeidelse av «Balsfjordskolens plan for arbeid med elevenes psykososiale 

skolemiljø» 

 Deltakelse i det holdningsskapende arbeidet MOT 

 Karrierecamp 9.trinn 

 Samarbeidsmøter med videregående skole 

 Storforeldremøte med fokus på foreldresamarbeid, med representant fra FUG 

 

 

Veien videre 

 Deltakelse i Veilederkorpset med fokus på: 

o PRUV – Praktisk, Relevant, Utfordrende og Variert undervisning 

o Tilpasset undervisning 

o Skolene skal være lærende organisasjoner og ha endringskompetanse 

o Egne utviklingsområder på hver skole ut fra skolens ståsted 

o Lærende nettverk med fokus på kartlegging 

 Implementere «Balsfjordskolens plan for arbeid med elevenes psykososiale 

skolemiljø» 

 Samarbeid med videregående opplæring for å minske frafallet i VGO 

 Samarbeid med PPT for å få ned andelen spesialundervisning 
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Elevtall grunnskolen  

Totalt: 610 elever 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hamnvåg Montessoriskole: 19 elever 

Bjørkeng oppvekstsenter:  5 elever 

Øvergård Montessoriskole: 3 elever 

Sand skole 
1.kl 8   8.kl 12 

2.kl 12   9.kl 15 

3.kl 7   10.kl 11 

4.kl 9    

5.kl 6 

6.kl 15 

7.kl  10   Totalt: 105  
Storsteinnes skole 
1.kl 20   8.kl   33        

2.kl 28   9.kl 31 

3.kl 29   10.kl 30 

4.kl 28 

5.kl 31 

6.kl 31 

7.kl  27   Totalt: 288  
Nordkjosbotn skole 
1.kl 9   8.kl   9      

2.kl 20   9.kl 10 

3.kl 8   10.kl 8 

4.kl 7 

5.kl 15 

6.kl 14 

7.kl  11   Totalt:111  
Laksvatn oppvekstsenter 
1.kl 5   8.kl   5    

2.kl 5   9.kl 3 

3.kl 5   10.kl 6 

4.kl 7 

5.kl 5 

6.kl 8 

7.kl  6   Totalt: 55  
Malangseidet skole 
1.kl 4     

2.kl 4    

3.kl 4    

4.kl 2 

5.kl 5 

6.kl 2 

7.kl  3   Totalt: 24  
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Prognose for elevtall 1.klasse 

 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Laksvatn 7 5 5 0 7 6 

Nordkjosbotn 13 7 6 14 11 13 

Storsteinnes 19 24 24 30 17 30 

Malangseidet 1 0 1 2 1 2 

Sand 7 6 5 9 1 5 

Hamnvåg 3 1 1 2 1 1 

Sum: 50 43 42 57 38 57 
Tallene er hentet fra helsestasjonen/barnehage. 

Elevenes læringsresultater 

Elevene i Balsfjordskolen skal utvikle grunnleggende ferdigheter i alle fag, som skal fungere 

som verktøy for læring og forståelse. Å beherske grunnleggende ferdigheter er nødvendig for 

læring og utvikling i skole, arbeidsliv og samfunnsliv.  

De grunnleggende ferdighetene som arbeides med i skolen er; å kunne uttrykke seg skriftlig, å 

kunne lese, å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy. 

Grunnleggende ferdigheter er integrert i læreplanene for fag. 

Nasjonale prøver 

Nasjonale prøver skal gi informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter er i samsvar 

med målene i læreplanen. I løpet av høsthalvåret gjennomføres det prøver i lesing, regning og 

engelsk på 5. og 8.trinn, samt i lesing og regning på 9.trinn. 

Kartlegging av elevenes læringsresultater skal, sammen med annen vurdering, danne 

grunnlaget for å iverksette forbedringstiltak både rettet mot skole- og kommunenivå. 

Resultatene er i hovedsak offentlige, og finnes på www.skoleporten.no. 

Balsfjordskolen ønsker å redusere antall elever på lavest nivå, samt øke antall elever på 

høyeste nivå. Når resultatene skal vurderes, må en ikke bare lese tallene slik de står, men også 

gå bak tallene. Prøveresultatene må alltid sees i sammenheng med annen informasjon om 

kommunen, skolen og elevgrunnlaget. En viktig faktor er at antall elever er lite lokalt sett, 

sammenlignet med fylket og nasjonen. Det må derfor forventes større variasjoner lokalt enn 

det en ser regionalt og nasjonalt. Lokalt må en se etter trender og utvikling over flere år, og 

samtidig ta hensyn til særlige forhold på det enkelte trinn. Resultatene vil dermed variere fra 

år til år.  

Resultatene på 5.trinn er delt inn i tre mestringsnivå. Elevene på nivå 1 anses å ha svake 

grunnleggende ferdigheter, mens elever på mestringsnivå 3 har høy kompetanse. På 

ungdomstrinnet er de nasjonale prøvene delt i fem mestringsnivå, der nivå 5 er høyest 

kompetansenivå. 

http://www.skoleporten.no/
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5.trinn 

Engelsk: 

 

Lesing: 

 

  
Regning:  

 

 

 

 

Engelsk 5.trinn: Stor forbedring fra fjoråret med færre elever på lavest mestringsnivå og flere 

elever på høyest nivå. Under både fylket og nasjonalt på høyest mestringsnivå, og bedre enn 

fylket, men ikke nasjonalt på lavest mestringsnivå.   

 

Lesing 5.trinn: Stor forbedring fra fjoråret med færre elever på lavest mestringsnivå. Det er en 

god andel elever på høyeste mestringsnivå også for dette året. Totalt sett er resultatet bedre 

enn både fylket og nasjonalt.  

 

Regning 5.trinn: Stor forbedring fra fjoråret med langt færre elever på lavest mestringsnivå. 

Bedre enn både fylket og nasjonalt. Andelen elever på høyeste mestringsnivå har økt og her 

ligger Balsfjord kommune over fylket og under nasjonalt snitt.  
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8.trinn 

Engelsk: 

 

Lesing: 

 

  
 

Regning: 

 

 

 

 

Engelsk 8.trinn: Det er blitt færre elever som ligger på laveste nivå, og her er vi bedre enn 

fylket og nasjonalt. Men det er flere elever som ligger på nest nederste nivå i år, og her er vi 

dårligere enn fylket og nasjonalt. Ingen endring fra i fjor på nivå 3, her er vi lik fylket og 

nasjonalt. Balsfjord kommune har økt andelen av elever på de to høyeste mestringsnivåene. 

Her ligger vi under fylket og nasjonalt på mestringsnivå 4 og over fylket og nasjonalt på 

mestringsnivå 5.   

 

Lesing 8.trinn: Andelen elever på laveste trinn er redusert kraftig i år sammenlignet med 

fjoråret, og er bedre enn fylket og nasjonalt. Samtidig har vi økt andelen elever på nest laveste 

mestringsnivå og er dårligere enn fylket og nasjonalt. Andelen elever på mestringsnivå 3 er 

økt, mens andelen elever på mestringsnivå 4 har gått ned. Vi har økt andelen med elever på 

høyeste mestringsnivå, men har mye lavere andel elever her enn fylket og nasjonalt. 
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Regning 8.trinn: Her har vi minsket andelen av elever som er på de laveste mestringsnivåene 

og økt andelen av elever på de høyeste mestringsnivåene. Sterk forbedring. Ligger litt under 

fylket og nasjonalt.  

 

9.trinn 

Regning: Lesing: 

 

  
Regning 9.trinn: Har redusert andelen elever på de to laveste mestringsnivåene, og er bedre 

enn fylket og nasjonalt. Har fått opp flere elever på mestringsnivå 3. Samtidig er andelen 

elever på de to høyeste mestringsnivåene økt mye, men er fremdeles litt dårligere enn fylket 

og nasjonalt.  

Lesing 9.trinn: Har redusert kraftig andelen elever på de laveste mestringsnivåene. Ligger 

dårligere enn fylket og nasjonalt på nest nederste mestringsnivå og bedre enn fylket og 

nasjonalt på laveste mestringsnivå. Samtidig er det langt flere elever på de to øverste 

mestringsnivåene, og er her på høyde med fylket og nasjonalt.  

Det jobbes kontinuerlig i Balsfjordskolen med å øke elevenes læringsutbytte ut fra 

kartleggingsresultater. Både på individ-, skole- og ledelsesnivå. 

Standpunktkarakter og eksamensresultat:  

Sluttvurdering i et fag er standpunktkarakterer og eksamenskarakterer når eleven avslutter 

10.klasse. Elevene skal ha skriftlig eksamen i enten norsk, matematikk eller engelsk, samt 

muntlig eksamen i ett fag. Alle tre skriftlige fag var representert til skriftlig eksamen våren 

2017 i Balsfjordskolen.  

Fag Gj.snitt karakter 

Balsfjord 

Gj.snitt karakter 

Troms 

Landsgj.snitt 

Matematikk 2,5 3,3 3,4 

Engelsk 3,3 3,8 3,8 

Norsk hovedmål 3,1 3,4 3,4 

Norsk sidemål 2,5 3,1 3,3 
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Eksamensresultatene i Balsfjordskolen ligger under både fylket og nasjonalt gjennomsnitt. 

Spesielt innenfor matematikk er resultatene svake.  

Grunnskolepoeng: 

Elevenes grunnskolepoeng er gjennomsnittet av alle avsluttende karakterer påført vitnemålet 

multiplisert med 10. Poengene er elevenes konkurransegrunnlag ved opptak til videregående 

skole. For skoleåret 2016-17 har Balsfjord kommune 38,3 i grunnskolepoeng. Det er dårligere 

enn gjennomsnittet for Troms (41,2) og nasjonalt (41,4). Samtidig har vi vært på høyde med 

Troms og nasjonalt de 2 foregående år med henholdsvis 41,1 og 41,8 poeng. Årets svake 

eksamenskarakterer gjenspeiler lave grunnskolepoeng. 

Veien videre: 

I Balsfjordskolen skal det fortsatt være fokus på praktisk, relevant, utfordrende og variert 

undervisning (PRUV). Bakgrunnen er å øke motivasjon for læring både i matematikk og 

andre fag. Det er i dag en god bevissthet rundt realfag i Balsfjordbarnehagen og vi mener det 

er viktig å holde fokus på dette gjennom hele utdanningsløpet. Som nevnt tidligere jobbes det 

med økt læringsutbytte for elevene i forhold til kartlegging. Resultatene på 

kartleggingstestene er blitt bedre og på sikt vil en kanskje se at dette også vil påvirke 

eksamensresultatene. I lærende nettverk vil kommende skoleår ha fokus på kartlegging og 

kartleggingsverktøy. Dette for å kunne tilrettelegge undervisningen, slik at den enkelte elev 

gis mulighet til å utnytte sitt potensiale og oppleve mestring.  

 

Eksempler på praktisk, relevant, utfordrende og motiverende læring ved Sand skole: 

Lesebingo 

I 7. klasse har vi i hele høst hatt fokus på lesing. 

Lesing er en av de grunnleggende ferdighetene i 

skolen, som skal vektlegges i alle fag. I norsk har 

vi ønsket å fremme lesegleden i klassen. Vi har 

derfor gjennomført flere lesebingoer. Elevene skal 

lese i 10 minutter, og gjennomføre et oppdrag 

mens de leser for å få kryss i en av rutene i 

bingoskjemaet. Oppdragene kan være: lese til en 

voksen, lese mens du ligger på gulvet, lese under et 

bord, lese under dyna, lese i ei trapp – kun 

fantasien har satt grenser. Den største utfordringen 

oppdaget elevene var å lese med votter på for å det 

var vrient å bla om! Bildene under viser ulike 

lesesituasjoner i klassen, og er eksempel på et lesebingoskjema. 
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Kokkesprell på skolekjøkkenet  

6. klasse har deltatt på en konkurranse arrangert og sponset av 

Kokkesprell/Fiskesprell. Oppgaven gikk ut på å planlegge og 

lage en fiskerett. Maten ble fotografert og oppskriftene sendt inn 

til dommerne. De ulike gruppene laget fiskepai med sei og 

reker, innbakt laks med saltbakte poteter, fiskeburger av hyse 

pluss hjemmebakte burgerbrød og fiskewok.  

Påskemysteriet 

Mandag denne uken, da elevene i 3. og 4. klasse 

kom på skolen, viste det seg at noen hadde stjålet 

innholdet i klassens påskeegg. De møtte dermed 

et åsted og de fant ulike spor for å etterforske 

saken. Hele dagen gikk med til dette. Elevene 

måtte teste et hvitt pulver som var funnet som 

etterhvert viste seg å være bakepulver. En væske 

på åstedet måtte analyseres og da lærte vi litt om 

pH verdier. De måtte teste ut leppestiftmerker på 

et sjokoladepapir, samt avkode en lapp som var 

skrevet med Cæsarkode. I tillegg måtte de sjekke 

fingeravtrykk og sammenligne skrift. Alt skulle 

dokumenteres i en rapport som de laget i Book 

creator. Elevene fikk til slutt intervjue de 

mistenkte og saken ble oppklart helt på tampen av dagen. Innholdet i egget kom 

heldigvis tilbake og vi fikk spise litt påskegodt etter en vel gjennomført jobb. 

 

Elevenes læringsmiljø 

Elevene i Balsfjordskolen skal ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og 

læring. Dette er hjemlet i Opplæringsloven kap. 9 A. Skolene i Balsfjord kommune har planer 

for å handtere uønskede hendelser og driver aktivt med forebyggende arbeid, jfr. 

Balsfjordskolens plan for arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø. Programmet MOT 

gjennomføres ved samtlige ungdomskoler i kommunen, og klassemiljøplaner lages for hver 

klasse med fokus på punktene under. Hver skole har regelmessig besøk av helsesøster som 

alle elever ved skolen kan benytte. 

Godt læringsmiljø kjennetegnes ved: 

 Lærerens evne til å lede klasser og undervisning 

 Positive relasjoner mellom lærer og den enkelte elev 

 Positiv læringskultur blant elevene 

 Godt samarbeid mellom hjem og skole 

 Støttende og framtidsrettet skoleledelse 
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Gjennom elevundersøkelsen får elevene uttale seg om forhold som er viktige for å trives og 

lære på skolen sin. Undersøkelsen er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og er obligatorisk 

for 7. og 10. trinn. I Balsfjord kommune gjennomføres elevundersøkelsen fra og med 5. trinn 

til og med 10.trinn. I tillegg gjennomføres egen trivselsundersøkelse på 1. til 4.trinn. 

Spørsmålene i elevundersøkelsen formidler elevens opplevelse av hvordan de trives på 

skolen, om de har opplevd mobbing, deres motivasjon for å lære, hvordan de opplever 

lærernes faglige veiledning, hvor tilfredse de er med elevdemokratiet på skolen og det fysiske 

læringsmiljøet. Skalaen har indikatorer fra 1 – 5, der høy verdi betyr positivt resultat på alle 

områder, med unntak av mobbing, der lavt resultat er mest positivt. 

Resultater – Elevundersøkelsen for skoleåret 2016-2017: 

  
 

Elevene ved 7.trinn i Balsfjord kommune ligger 0,1 høyere enn gjennomsnittet i Troms og på 

høyde med nasjonalt. Elevene trives bedre enn tidligere. På 10.trinn trives elevene dårligere 

enn tidligere og ligger under både Troms og nasjonalt (0,4 i forskjell). 

Skolene i Balsfjord fortsetter å jobbe aktivt med punktene over som betegner godt 

klassemiljø. Dette gjøres ved bruk av MOT, helsesøster, relasjonsbygging og god 

klasseledelse, elevsamtaler og godt samarbeid med hjemmet. I tillegg har skolene egne 

trivselsfremmende tiltaksplaner, samt trivselsledere på enkelte skoler. 

  

3,6
3,8

4
4,2
4,4

Trivsel 7.trinn

2014-15

2015-16

2016-17

3,6

3,8

4

4,2
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2014-15

2015-16
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0

0,5

1

1,5

Mobbing 7.trinn

2014-15

2015-16

2016-17
0

0,5

1
1,5

2

Mobbing 10.trinn

2014-15

2015-16

2016-17
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Når det gjelder mobbing er spørsmålene om mobbing revidert for 2016, og tidligere resultat 

kan ikke uten videre sammenlignes helt. Gjennomsnittet for 7.trinn er bedre enn Troms og 

nasjonalt siste år. Gjennomsnittet for 10.trinn for siste skoleår viser at Balsfjord kommune 

ligger for høyt i forhold til fylket og nasjonalt. Skolene må fortsette med det forebyggende 

arbeidet som allerede er etablert. Det er urovekkende at flere elever føler seg mobbet av andre 

elever.  

Fra nytt skoleår 2017-18 er det kommet endring i Opplæringsloven § 9A. Enkeltvedtaket er 

fjernet og det er nå en skjerpet aktivitetsplikt for skolene. Dersom skolen får 

kjennskap/kunnskap om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal det lages en 

aktivitetsplan som skal iverksettes snarest. Denne skal evalueres sammen med elev og 

foresatte. Intensjonen er å sette inn tidlig tiltak, for raskest mulig å ivareta elevens rett til et 

godt og trygt skolemiljø. Det er usikkert hvilke konsekvenser lovendringen vil ha, men den 

stiller strengere krav til skolen om å iverksette tiltak. Dette kan føre til merkostnader. En type 

tiltak kan være flere voksne/profesjoner tilgjengelig i skolehverdagen.  

Resultater fra trivselsundersøkelsen og elevundersøkelsen gjennomgås og drøftes i skolens 

råd og utvalg. Her vil også ulike tiltak skisseres og drøftes. Da kan både elever og foresatte 

være med å påvirke tiltak rettet mot trivsel i skolen. 

Eksempel på trivselsskapende undervisning, Storsteinnes skole 

Skrevet av elever 9.trinn vår 2017 

 

Elevene skal oppnå bedre læring gjennom mer variert og praktisk opplæring som oppleves 

inkluderende, relevant og motiverende.  

Den 19. juni hadde elever fra første til niende trinn aktivitetsdag. Elevene var delt inn i 

grupper bestående av elever fra alle trinnene. Elevene fikk i første økt prøve tautrekking, 

støvelkast, potetløp, parløp, bokstavlek og kaste på blink. 

 

Noen av elevene fra niende trinn var på lunsj-gruppa. De sto for grillingen, og på menyen var 

det pølser i brød, noe som i hvert fall de minste elevene gledet seg over. Etter lunsj hadde 



13 
 

syvende til niende trinn natursti i mens resten av skolen drev på men energihengeren som vi 

så heldig har fått lånt fra vitenskapssenteret. 

To elever fra niende trinn hadde i oppgave denne dagen å ta bilder av de forskjellige 

gruppene, og intervjue noen av elevene. 

Den første eleven de intervjuet heter Benedikte Soini og hun går i åttende klasse. Benedikte 

fortalte at hun gleder seg mest til naturstien, og at hun hittil liker tautrekking aller best. 

Benedikte sa at aktivitetsdagen er morsom og hun ønsker gjerne flere, men hun anbefaler å 

sjekke værmeldingen først. 

Den neste eleven heter Joakim og han går i syvende klasse. Joakim syntes at 

aktivitetshengeren var aller best og han har syntes dagen var veldig koselig. Han ønsker 

gjerne flere. 

De intervjuet også en av lærerne som var med nemlig Kari Jane. Hun fortalte at hun likte 

energihengeren best og spesielt når man blåser en ball gjennom flere ringer med hjelp av en 

hårføner. Hun sa at aktivitetsdagen va knall gøy og ikke minst var det gøy med noe nytt! Hun 

sa også at en aktivitetsdag i året holder, men hun kunne gjerne tenke seg flere 

idrettsturneringer. 

Alt i alt har dagen vært en stor suksess! Dette må gjentas! 

Skrevet av Iben og Blanka, 9.trinn 

 

Gjennomføring av skoleløpet 

Skolen skal gi den enkelte elev ferdigheter, kunnskaper og holdninger slik at de kan delta 

aktivt i samfunnet. Dessverre opplever ikke alle elever dette. Allerede tidlig på barnetrinnet er 

det noen elever som ikke finner seg til rette i forhold til faglig mestring og utvikling. 

Resultatet kan bli at elever forlater grunnskolen uten tilstrekkelige ferdigheter og kompetanse 

til å klare seg i videregående skole. Et annet resultat kan være at elever forlater grunnskolen 

uten å ha fått tilstrekkelige utfordringer. 

Fullført og bestått Vg 1: 

  
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Troms 
 

83,3 85,2 85,7 87,0 82,2 

Balsfjord kommune 84,7 89,5 83,9 94,5 82,7 
 

 

Fullføringsgraden i Balsfjord kommune sammenlignet med Troms viser at vi ligger litt over 

fylkesgjennomsnittet. Det er store variasjoner, der Balsfjord kommune tidligere har ligget 

over fylkesgjennomsnittet.   

I den inngåtte samarbeidsavtalen mellom kommunen og fylkeskommunen er intensjon å få 

ned frafallsprosenten og øke gjennomføringsgraden i videregående opplæring gjennom tett 

samarbeid mellom grunnskole og videregående skole. 
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For det helhetlige skoleløpet vil gode tiltak føre til gode overganger mellom 

utdanningsnivåene, godt skole-hjem samarbeid, tilpasset opplæring og PRUV (praktisk-

relevant-utfordrende og variert undervisning). 

Tilpasset opplæring og spesialundervisning 

Tilpasset opplæring, begrepsundervisning, tidlig innsats, vurdering for læring og PRUV 

(praktisk, relevant, utfordrende og variert undervisning) er prinsipp og redskaper som brukes 

gjennom hele skoleløpet i Balsfjordskolen. Systematisk kartlegging, individuelle vurderinger, 

fagsamtaler og elevsamtaler gir mulighet til tidlig å fange opp elever med spesielle 

utfordringer. Det ses også på muligheter for å gi høyt presterende elever tilbud etter deres 

nivå. 

Tilpasset opplæring 

Tilpasset opplæring er ikke et mål, men et virkemiddel for læring. Det innebærer å stille krav 

og forventninger ut fra den enkelte elevs forutsetning for læring, samtidig som eleven skal 

oppleve mestring.  Tilpasset opplæring innebærer ikke at opplæringen skal individualiseres, 

men at læringsmiljøet tar hensyn til elevenes ulike evner og forutsetninger. 

Mestring henger sammen med opplevelse av positiv samhandling med medelever. Dette er 

basert på undersøkelser og forskning som viser at elever lærer best i sosiale fellesskap med 

andre elever. Tall om mestring hentet fra elevundersøkelsen viser at elevene i Balsfjordskolen 

på 7.trinn har hatt en fin utviklig og er på høyde med nasjonalt nivå for 2015-16 og 2016-17. 

På 10.trinn var 2015-16 på høyde med fylket og nasjonalt, men for 2016-17 er Balsfjord 

svakere enn fylket og nasjonalt.  

  

Det er videre en tett sammenheng mellom mestring og motivasjon for læring. 

3,8

3,9

4

4,1

Mestring 7.trinn

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

3,4
3,6
3,8

4
4,2

Mestring 10.trinn

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17
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Elevene i Balsfjord kommune ligger lavere enn både gjennomsnittet i Troms og nasjonalt når 

det gjelder motivasjon for å lære. Spesielt i 10.klasse er det lav motivasjon for læring. 

Ungdomstrinnsatsinga har hatt fokus på variert og praktisk undervisning. Dette er noe som 

kan gi utslag for økt motivasjon for læring for elevene de kommende år. I tillegg må foresatte 

involveres. Forskning viser at foresatte er viktig for barns læring. Barn som blir motivert og 

får støtte hjemmefra, har større mulighet til å gjøre det bra på skolen både faglig og sosialt. 

Praksishistorie fra Nordkjosbotn skole 

Skitur fra Kilpis til Signaldalen 

Opplæringen må fremme glede over fysisk aktivitet og naturens storhet, over å 

leve i et vakkert land, over landskapets linjer og årstidenes veksling.  

(K06  Generell del) 

 

Med utgangspunkt i ståstedsanalyse, har Nordkjosbotn skole valgt følgende satsingsområde: 

Praktisk, motiverende og variert undervisning ved hjelp av digitale verktøy. 

Med spesielt vekt på motiverende, praktisk og variert undervisning gjennomfører skolen 

skitur med to overnattinger for elevene på 7.-10. trinn. Denne turen gjennomføres hvert 3.år. 

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

4

Motivasjon 7.trinn

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17
2,8

3

3,2

3,4

3,6

Motivasjon 10.trinn

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17
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I forkant av turen hadde elevene sett på kart over området, snakket om hvordan terrenget er i 

forhold til høydeforskjeller og distansen vi skulle gå. Vi hadde også gjennomgått bruk av kart 

og kompass, samt GPS-utstyr. I tillegg til dette, planla vi hva som var hensiktsmessig å ha 

med seg av utstyr, klær og mat for en vintertur. Elevene skulle overnatte ei natt ute, og ei natt 

inne på hytte. Det ble derfor nødvendig å planlegge hvilke alternativer som finnes for 

overnatting ute på vinterstid, og hva slags utstyr som blir nødvendig å ha med til dette 

formålet. Elevene ble også gjort kjent med regler og bruk av turistforeningens hytter. De fikk 

velge seg ulike oppgaver og ansvar både før, under og i etterkant av turen. Dette var oppgaver 

som å lage felles måltider, vaske opp, hente vann, hogge/sage ved, underholdning kveldstid, 

sette opp telt/lavvu, skrive turreportasje/reisebrev til lokalavisa. 

Turen ble gjennomført fra onsdag 19.04 til fredag 21.04  med 20 elever og 6 voksne (2 

lærere). Første dagen gikk vi ca. 13 km i lett terreng fra Kilpisjarvi, Finland, til Goldahytta, 

Norge. På veien hadde vi stopp ved Treriksrøysa! Vel framme på hytta tok elevene ansvar og 

gjennomførte oppgavene sine på en utmerket måte.  

Vi startet dag to i et rufsete vær. Denne dagen skulle vi gå ca. 12 km i et mer kupert og 

krevende terreng. Været tiltok underveis, slik at det ble nødvendig å vurdere om vi skulle snu. 

Elevene viste derimot et pågangsmot, vilje og samhold da dette ble diskutert. De eldste 

elevene som hadde gått turen tidligere, tok ansvar for de yngre, motiverte og hjalp til der det 

var behov. Det var en sliten, men stolt gjeng som nådde fram til Gappohytta etter mange 

timers skitur. På Gappohytta hadde vi avtalt å møte elever fra idrettslinja på Bardufoss 

videregående skole. Elevene fra videregående hadde forberedt ulike aktiviteter ute etter 

middag. Blant annet fikk elevene opplæring i å bruke skredsøkerutstyr. Det var meget 

vellykket samarbeid mellom to skoler. 

 

Etter turen hadde vi ei rask handsopprekking på hvem som kunne tenkt seg å gått turen på 

nytt. Av alle elevene som var med, var det kun en som var litt usikker, mens alle de andre var 

helt tydelig på at de mer enn gjerne ble med på neste tur. 
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Spesialundervisning 

Opplæringsloven slår fast at elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær tilpasset 

opplæring, har rett til spesialundervisning. Det er ei oppfatning at skoler som lykkes godt med 

tilpasset opplæring, i mindre grad har behov for spesialundervisning.  

Skjæringspunktet mellom skolens tilpassede opplæringstilbud og retten til 

spesialundervisning bygger på faglige vurderinger, men også en grad av skjønnsvurdering. I 

dette er samarbeid med Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) et viktig bidrag. Den faglige 

vurderingen av rett til spesialundervisning ivaretas av PPT. Deres vurdering danner grunnlag 

for enkeltvedtaket rektor fatter i saken. 

Figuren under viser den prosentvise andelen av elever som får tildelt spesialundervisning.  

 2012 2013 2014 2015 2016 

Balsfjord 16,3 17,1 14 11,4 13,9 

Kommunegr. 

11 

10 9,5 8,4 8,2 8,3 

Landsgj.snitt 8,5 8,5 8 7,9 7,8 

 

Fra 2012 og fram til i dag er andelen spesialundervisning gått ned i Balsfjord kommune. 

Fortsatt ligger vi over landsgjennomsnittet (og kommunegruppe 11). 

Skolene bruker det kommunale spes.ped.hjulet som har ført til at det gjennomføres flere tiltak 

med tilpasset opplæring før henvisning sendes PPT. Det gjennomføres også møter mellom 

skolene og PPT for gjennomgang av behov for spesialpedagogiske timer og tildelingen av 

disse. Skolene har også egne ressursteam, som deltar i denne prosessen.  

«Koselig tur. Får være sammen 

med de andre elevene utenfor 

skolen. Beste er å komme fram 

til hytta å spille kort m.m. Man 

får være sosial siden det ikke er 

dekning på telefon. Skulle 

ønske det var en gang i året.» 

Sandra 9.trinn 

 

«Som forelder synes jeg turen er et kjempe 

bra tiltak som gir elevene en flott opplevelse i 

et flott turterreng. Turen gir elevene viktig 

erfaringer der naturen kan gi forskjellige 

utfordringer som ikke alltid er like enkle! 

Elevene lærer å hjelpe og ta vare på hverandre 

og at det er viktig å holde sammen. Det er 

mange som må sove i ei lita hytte og/eller telt, 

noe som gir ei fin erfaring. At elevene 

kommer hjem og er stolt over å ha klart å 

gjennomføre turen er også bra» Davy, forelder 

 

«Beste jeg har vært med på, morsomt 

med litt uvær også» Robin 10.trinn 
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For å redusere spesialundervisningen ytterligere må det være forsterket dialog mellom rektor 

og PPT, med fokus på tilpasset undervisning versus spesialundervisning. 

Tidlig innsats og begrepsundervisning 

Tidlig innsats faller innenfor rammen av tilpasset opplæring, og utløser ingen individuelle 

rettigheter. Tidlig innsats innebærer en lovfestet plikt til å iverksette tiltak rettet mot elever 

som strever med lesing og regning slik at de får styrket de grunnleggende ferdighetene 

innenfor disse områdene. Opplæringsloven peker spesielt på økt lærertetthet på 1. – 4.trinn 

som tiltak i denne sammenhengen.  

Det gjennomføres tidlig kartlegginger av elevene i Balsfjordskolen for å se om spesielle tiltak 

må settes inn. Som forebygging er økt lærertetthet og systematisk arbeid med 

begrepsundervisning. Balsfjord kommune har en egen Begrepsundervisningsplan for arbeidet 

med dette, og denne følges opp både i barnehager og skoler. 

Vurdering for læring 

Etter deltakelse i satsingen er fokus på at vurdering skal skje for at eleven skal lære, blitt 

forsterket. Forskning viser at vurdering for læring er de mest effektive måtene å styrke 

elevens utbytte av opplæringa på og deres mulighet til å lære. Arbeidet skal ta utgangspunkt i 

forskrift til Opplæringsloven: 

Elever og lærlinger lærer best når de: 

 Forstår hva de skal lære, og hva som er forventet av dem 

 Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen 

 Får råd om hvordan de skal forbedre seg  

 Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling 

For å imøtekomme dette har Balsfjordskolen laget felles lokale læreplaner hvor alle 

kunnskapsmål er brutt ned i læringsmål samt laget kriterier for måloppnåelse. Fagsamtale med 

elevene er vanlig, samt egenvurdering av eget arbeid og utvikling. 
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Figuren er hentet fra elevundersøkelsen (4 siste år) der spørsmålene tar utgangspunkt i de fire 

prinsippene om hvordan elever lærer best. Resultatene for elevene i Balsfjordskolen viser 

framgang og for siste 2 år (lys blå og blå søyle). Over både Troms og nasjonalt nivå siste år. 

Ungdomstrinnsatsingen 

Som et resultat av Ungdomstrinnsatsningen (UIU) og deltakelse i Veilederkorpset ønsker 

Balsfjordskolen å ha fokus på god undervisning. For å drive god undervisning er det noen 

prinsipper som må oppfylles. Undervisningen må være praktisk, relevant, utfordrende og 

variert. 

Det ble med utgangspunkt i dette laget gode undervisningopplegg i alle fag med regning som 

grunnleggende ferdighet ved alle skolene i kommunen. Disse er samlet og tilgjengelig for alle 

lærere i kommunen. Arbeidet med dette videreføres. 

Praksisfortelling fra Laksvatn oppvekstsenter 

 

Laksvatn oppvekstsenter har gjennomført kartleggingsprøver i lesing og regning for 1.- 2. og 

3. trinn våren 2017. Skolen er fornøyd med resultatet. 

 

Av 14 elever er det en elev som så vidt er under bekymringsgrensen (satt av Udir) for lesing. 

Det er flere elever med topp poengsum både på 1. 2. og 3 klasse innenfor både lesing og 

regning. 

 

Skolen mener suksessfaktorene er: 

1. Godt samarbeid mellom skole og hjem 

2. Lekser blir fulgt opp av foreldrene/foresatte 

3. Lærere som har god kompetanse i begynneropplæring i både norsk og matematikk 

4. Varierte og praktiske læremetoder med god struktur. 
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Oppsummering 

Balsfjordskolen kan totalt sett se seg fornøyd med utviklingen av resultater på nasjonale 

prøver for 5., 8. og 9.trinn. Det er fortsatt mange elever som presterer på lavt mestringsnivå, 

men det er færre på det laveste mestringsnivået. Samtidig har vi fått opp flere elever på 

høyeste mestringsnivå, noe som er positivt. De nasjonale prøvene og undersøkelsene har først 

og fremst verdi for den enkelte skole, men skal også gi informasjon om de samla forholdene i 

Balsfjordskolen. Det er viktig at resultatene brukes til å reflektere over egen praksis og 

vurdere veien videre. 

Eksamenskarakterene i Balsfjordskolen våren 2017 ligger under gjennomsnittskarakteren for 

fylket og nasjonalt. Statistikken viser også at både motivasjon og mestring for 10.trinn har 

lave verdier. Det må rettes større innsats/tiltak mot ungdomstrinnet for inneværende skoleår, 

samtidig som en ser en god utvikling av resultatene på nasjonale prøver. Skolene må følge 

disse elevene tett opp, for å se om den gode utviklingen opprettholdes og til sist påvirker 

eksamensresultatene. 

Det er påkrevd at Balsfjordskolen holder fokus på mobbeproblematikken og da spesielt på 

10.trinn, hvor vi fortsatt har for høye tall sammenlignet med både Troms og nasjonalt. 

Skolene skal implementere den nylige utarbeidede «Balsfjordskolens plan for arbeid med 

elevenes psykososiale skolemiljø». Planen inneholder også en viktig forebyggende del. 

Når det gjelder frafall i videregående skole, fortsetter vi samarbeidet mellom kommunen og 

fylkeskommunen. Målet er å jobbe med tiltak som bidrar til redusert frafall. 

Spesialundervisningsprosenten er i år økt noe fra fjoråret, og skolene jobber tett med PPT. 

Gjennom Veilederkorpset, Lærende nettverk og videreutdanning for lærere, er kompetansen i 

Balsfjordskolen hevet. Balsfjordskolen ser fram til neste skoleår med fortsatt å være i 

utvikling. Vi ønsker alltid å strekke oss og bli bedre. 

Malangseidet skole på sin årlige overnattingstur. 

   

Dette er noen av elevene på Malangseidet skole på 

den årlige fjellturen til Harrhaugen.  

Mellomtrinnet overnatter, mens 1.-4.trinn har 

dette som en dagstur.  

«Herlig gjeng samlet ved Leirelvvannet». 

Motiverende, praktisk og variert 

undervisning….. 


