
Evaluering av nasjonale prøver og foreldre- og 
elevundersøkelsen. 
 
Hvert år gjennomfører skolen nasjonale prøver på 5. trinn (og 8. trinn). I tillegg har vi en 
foreldreundersøkelse og en elevundersøkelse.  
Nasjonale prøver 
På nasjonale prøver på 5. trinn i år scoret vi litt under gjennomsnittet i lesing (48) og litt over 
i engelsk (52). Vi scoret mye over gjennomsnittet i regning (55). 
 
På 8. trinn var vi noe under gjennomsnittet i alle tre fagene.  
47 i engelsk, 47 i lesing og 48 i regning.  
 
Etter å ha analysert nasjonale prøver for 5. og 8. klasse for elevene fra Malmheim skole har 
lærerne kommet med følgende uttalelse: 
 
I lesing og engelsk: 
1. Alle faglærere skal ha ansvar for å utvikle lese- og skriveferdigheter til elevene i sine 
respektive fag. 
2. Vi må utvikle en ny leseplan for Malmheim skole. 
3. Personalet trenger faglig oppdatering i leseutvikling og leseopplæring. 
 
Fokusområder i lesing og engelsk: 
- Jobbe med fagtekster i fagene. Gi leselekse med tydelig leseoppdrag. Gi leselekse i andre 
fag enn norsk. 
- Øve på skumlesing, letelesing og nærlesing.  
- Sette av ressurser til lesekurs i 2. og 5. klasse.  
- Jobbe med multipletekst på mellomtrinnet 
 
I regning: 
1.Egne faggrupper som jobber med matematikk både på småskole/mellomtrinnet. 
2.Tidlig innsats: regnekurs på tvers av klassene i småtrinnet og for mellomtrinnet 
 
Fokusområder i regning: 
- Ha kontroll på tekstoppgaver, måleenheter, omgjøring og desimaltall, divisjon og 
multiplikasjon 
-Mattedag felles for hele skolen. 
-Dobbel mattetime 
 
 
Elevundersøkelsen: 
 
 Vi er fornøyd med: 
 
 De fleste elevene gir uttrykk for at de trives på skolen. 
 
Framgang på fokusområder fra i fjor: Arbeidsro og ingen melder om å bli behandlet med lite 
respekt fra voksne. 
 



Elevene gir tilbakemelding på at de opplever at voksne er mer samkjørte. 
 
Elevene opplever også at det er lettere å gjøre feil uten å bli gjort narr av. 
 
Fokusområder: 
-Å motivere elevene til å lære (gått ned 0,3) 
-Forklare bedre hva det skal legges vekt på i vurderingen i de ulike fagene, og hva som er 
bra med arbeidet. 
 
 
Foreldreundersøkelsen: 
 
Hva er vi fornøyd med: 
-Elevene trives stort sett på skolen 
-Gode tilbakemeldinger på arbeidet til elevene 
 
Fokusområder: 
-Skolen håndterer mobbing av elever på en god måte (gått ned 0,2) 
-Forklare bedre hva det skal legges vekt på i vurderingen i de ulike fagene, og hva som er 
bra med arbeidet. 
-Bedre skolehelsetjeneste  
 
 
Foreldreundersøkelsen - SFO: 
 
Hva er vi fornøyd med: 

- Barnet mitt trives på SFO 
- Opplever at personalet bidrar til et fysisk trygt miljø for barna 

 
 
Fokusområder: 

- Opplever at personalet på SFO bidrar til et godt sosial miljø for barna 
- Måltidet på SFO er sunt (er gått opp med 0,2, men vi vil ha snittet høyere) 


