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FORELDREUNDERSØKELSEN

•Gjennomført for første gang på alle trinn- mot foregående år kun på 
3. og 6.trinn

• 118 foreldre fikk undersøkelsen, 69 har respondert. Dette utgjør ca.   
60% 

•Resultatene vil bli tatt opp klassevis med foresatte i løpet av 
vårhalvåret



Elevundersøkelsen Indekser 2021/2022



Foreldreundersøkelsen Indekser2020-2021Trygt miljø



FRA SKOLENS ANALYSE I 2021

• Fra skolen 2021

•Mobbing på skolen: går sakte, men sikkert 
oppover. Få har svart at de er helt enig, og 
flere svarer vet ikke. Kanskje vi må jobbe med 
å synliggjøre arbeidet som gjøres?

• Informasjon fra skole:
Innholdet i foreldremøte bør revurderes? 
Snittet har gått ned på skolens informasjon til 
hjemmet (faglig utvikling og sosialt). Hvordan 
kan vi informere mer til foreldrene? Ukeplan? 
Sosiale medier? Transponder?

•Dialog og medvirkning:
Kommunikasjon mellom skole og hjem, følge 
opp synspunkter fra hjemmet og foreldrene,
opplever at de blir tatt imot på en god måte
har litt nedgang. Ligger fremdeles på 4. Får til 
raske møter med kontaktlærer og skolens 
ledelse.

•2022

•Mobbing på skolen ligger likt, (3.7) mot 
i fjor har vi flere som helt enig i at skolen 
håndterer dette på en god måte, og 
flere som har svart vet ikke.

•Flere enn i fjor er fornøyde 
med innholdet på foreldremøter 
og informasjon på skolens hjemmeside

•Dialog og medvirkning er stabilt for 
følgende:
• Å følge opp synspunkter fra hjemmet, 

• blir tatt imot på en god måte når de kontakter 
skolen, 

• får raskt til et møte med kontaktlærer eller ledelse 
v/behov. 

• Litt nedgang på at kommunikasjon 
mellom hjem og skole er god (fra 4.5 til 
4.3)



Nasjonale prøver 
2022

Resultater fra 5.trinn



Resultater 5 trinn 2022



Skalapoeng
Olsborg

• Olsborg- målselv kommune • Olsborg- fylke



Regning
utvikling
2015-2022



Engelsk
utvikling
2015-2022



Lesing
utvikling
2015-2022



Veien videre LESING

Systemnivå- admin.

• Lese og skriveplan utarbeidet

• Deling på teamtid

• Tettere oppfølging av kartlegginger og tiltak jmf. 
Årshjul- to ganger i året okt og mars

• Bidra til tilrettelegging slik at det vil være mulig å 
gjennomføre lesekurs

• Utfordringer:
• Fravær!
• Planleggingstid (med andre ansatte)
• Struktur i klasserommet
• Utholdenhet - stå i oppgaven
• Selvstendighet

I klasserommet

5-7-trinn

• Jobbe mer med leseforståelse og strategi!
• Mengdetrening hjemme
• Skrive gjenfortellinger
• Omdisponere/utnytte oppsatte resurser

til systematiske lesekurs- gjennom tredelte
opplegg som gjennomføres over en periode

• Veiledning av foreldre?

1-4-trinn
• Møte ulike type tekster, jobbe med de over en periode.
• Prate om innholdet, trekk,
• Sammensatte/multimodale tekster
• Mellom linjen-spørsmål - tenke/reflektere.
• Jobbe med innholdsforståelsen, samtidig som oppbygning
• Begrepsforklaring
• Bestilling til foreldrene - spørsmål, hvordan jobber vi med denne 

teksten
• Lesekonkurranse - litteratur tilgjengelig i klasserommet
• Elevene ser fremgang - indre motivasjon
• Hyppig tilbakemelding


