
Her presenteres bare noe av det som kan 

måles i tall i skolen. 

Alt det andre viktige vi også gjør i Sør-

Fronskolene - som ikke kan veies og 

måles i tall - håper vi å kunne vise en 

annen gang 



Tilstandsrapporten for 2019 har mangler og forsinkelser på grunn av korona:

• Foreldreundersøkelsen

• Lærerundersøkelsen

• Ståstedanalysen

Noen oppdaterte tall på gjennomføringsgrad vdg.

Målet med tilstandsrapporten er å gi skoleeier, det vil si 
kommunestyret, bedre forståelse, innsikt og oversikt i 
arbeidet som til daglig skjer i skolene i Sør-Fron.



«Trivsel og læring for alle»

• lærelyst

• respekt og krav

• inkludering

• gode relasjoner

Visjon og verdier for oppvekstsektoren i SFK



Økonomi 



Driftsutgifter pr elev 



Lønnsutgifter pr elev 



RESULTATER NASJONALE PRØVER 
LESING 5.trinn 

God økning i nivå 3, men også i 

nivå 1.

Under landssnittet.



8. trinn: 

Stor økning i nivå 4 og 5, 

men også i nivå 1 og 2.

Under landssnittet.



Lesing 9. trinn (sammenlignet med seg selv i 8.trinn)

8.trinn 2018

9.trinn 2019

God økning nivå 4 og 5, og 

færre i nivå 1 og 2 

Under landssnittet.



Engelsk 5.trinn

Økning i nivå 3 og færre i 

nivå 1 

Over landssnittet på nivå 3, 

under på nivå 1.



Engelsk 8.trinn

Økning i nivå 4 og 5, økning 

i nivå 1 og 2. 50% på 1 og 2.

Under landssnittet.



Engelsk 9.trinn (og samme elever i 8.trinn):

8.trinn 2018

9.trinn 2019

Økning i nivå 4 og 5, men 

også i nivå 1 og 2. 

50% i nivå 1 og 2.

Under landssnittet.



Regning 5.trinn

God økning i nivå 3, og god 

reduksjon i nivå 1 

OVER LANDSSNITTET!



Regning 8.trinn

Reduksjon i nivå 3 og 4, 

reduksjon i nivå 1 og 2.

Under landssnittet.



Regning 9.trinn og samme elever 8.trinn:

Økning i nivå 4 og 5, 

reduksjon i nivå 1 og 2 

Under landssnittet.



Grunnskolepoeng

Svinger rundt landssnittet de 

siste 5 årene.

Alt i alt viser dette at 

grunnskolene i Sør-Fron 

utstyrer elevene med relativt 

gjennomsnittlige 

forutsetninger for videre 

skolegang, samfunns- og 

arbeidsliv.



Elevundersøkelsen 7.trinn:

Svarprosent 2019 SFK: 93,5



Elevundersøkelsen 10.trinn:



Mobbing

7.trinn

10.trinn



• Elevene i Sør-Fronskolene oppgir at de trives godt på skolen (vi ligger på 
gjennomsnittet for nasjonen på ungdomsskolen, og 0,2 under for 
barneskolene)

• Lave tall på mobbing (lavere enn nasjonalt gjennomsnitt på alle skoler) 

• Elevene i skolene våre oppgir lav motivasjon for skole 
(0,1 under nasjonalt nivå. Nasjonalt nivå er også relativt lavt: 3,5 for 
ungdomsskole og 3,8 for barneskole). 

• Sør-Fronskolene har et forbedringspotensial på elevmedvirkning 

• Forbedringspotensial på vurdering for læring, spesielt på ungdomsskolen. 
Dette handler om hvordan elevene får tilpasset læringen, hvordan de 
lærer å lære på «sin måte» og om de får vurderinger som motiverer og 
utvikler dem.

Oppsummering elevundersøkelsen:



Avsluttet SFU 2019 – alle har startet på vdg. 



Fullføringsgrad vg1 



STYRKER:

• GOD TRIVSEL

• LITE MOBBING

• GODE RELASJONER – ELEV/LÆRER

• DYKTIGE LÆRERE OG SKOLELEDERE

Sør-Fronskolenes verdifulle styrker danner et svært godt 
grunnlag for videre utviklingsarbeid. 
Vi har tatt tak i utfordringene våre og arbeider med dem i 
en helhetlig utviklingsprosjekt for alle skolene (og bhg).

UTFORDRINGER:

• MOTIVASJON

• MESTRING / RESULTATER

• VURDERING FOR LÆRING – LÆRE Å LÆRE

• ELEVMDVIRKNING

• MENINGSFULL LÆRING 



Prosjekt:
«Trivsel, læring og vekst i SFK – satsing på barn og unge!»

«Diamamantmodellen/Sør-Fronsmodellen» 

FRA UNDERVISNINGSKULTUR TIL LÆRINGSKULTUR:

• Diamanten i bruk i alle klasser og barnehager

- synliggjør våre mål i hverdagen på alle nivå (rød tråd)

• «Sør-Fronsdiamantane – felles pedagogisk grunnmur for barnehage

og skule i Sør-Fron kommune»

• Egne maler for implementering av diamantkompetanse og fagfornyelsen

Vårt utviklingsarbeid: 
Rød tråd fra barnehage til 10. klasse –
motivasjon – medvirkning- mestring - hjemstedstolthet



• Lærerspesialister på alle skoler

• Nasjonale prøver 5., 8. og 9. trinn

• Obligatoriske kartleggingsprøver 1.- 4 trinn

• Lesekurs på alle trinn 

• Elevundersøkelsen 5.- 10 trinn

• Klassetrivselsundersøkelser på alle trinn

• Videreutdanning for lærere – «Kompetanse for kvalitet»

• Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere

• Aktivitets- og temadager

• Utflukter/ uteskole/ skoleturer

• MER samarbeid på tvers av trinn, skoler og barnehager – RØD TRÅD mot felles mål 

Dette er innarbeidet i ny virksomhetsplan for oppvekst 2021-2023.

Øvrige rutiner for kvalitetsvurdering framover:



Kilde: FHI 

Oppvekstprofiler
Elever med laveste mestringsnivå i 

lesing 5.klasse har økt 

sannsynlighet for ikke fullføre vdg.



Driftsutgifter undervisningsmateriell pr elev


