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MØTEINNKALLING 
Tjenesteutvalget 

 

Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen 
Møtedato: 16.08.2022 Tid: 13:00 - 16:00 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
leder kaller eventuelt inn varamedlem. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 Orienteringer: 
Tilstandsrapport grunnskole 
Arbeidet med plan for psykososialt læringsmiljø 
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TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ØYER KOMMUNE - 2022 
 
 
Saksbehandler:  Randi Nordlien Arkiv: 446 A20  
Arkivsaksnr.: 22/2415     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
11/22 Tjenesteutvalget 16.08.2022 
 
 
 
Vedlegg: 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer kommune - 2022 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen vedlegg 
 
Sammendrag: 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer legges fram for kommunestyret til orientering. 

 
Saksutredning: 
Kommunen skal, med hjemmel i opplæringsloven § 13-10, hvert år utarbeide en rapport om 
tilstanden i grunnskolen. Dette er et ledd i det nasjonale kvalitetssikringssystemet for grunnskolen. 
Resultatene som inngår i rapporten blir brukt i det kontinuerlig arbeidet med å utvikle læringsmiljøet 
på den enkelte skole. Funn fra tilstandsrapporten blir presentert i tjenesteutvalget i august med 
mulighet for innspill til rapporten. Rapporten skal gi kommunestyret kunnskap og forståelse, som 
grunnlag for at rollen som skoleeier kan utøves på en god måte. Etter at rapporten er behandlet i 
kommunestyret sendes den til Statsforvalteren. 

 
Vurdering: 
 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer er en rapport over resultat for 2021. Rapporten presenterer 
resultat på sentrale og pålagte områder. Resultatene er for det meste presentert statistisk, og det 
gjør det mulig å se endringer over tid.  

Nasjonale prøver viser god framgang for elevene gjennom skoleløpet i lesing og engelsk, men at 
skolene ikke lykkes like godt med å løfte elevenes læringsresultater i regning. 

Eksamen ble ikke gjennomført i 2021, og er derfor ikke kommentert i rapporten.  

Elevundersøkelsen 2021 viser at de aller fleste elever i Øyerskolen trives.  

Grunnskolepoeng viser en positiv utvikling over år med et resultat på 45,2 for 2021.  

Tallene for gjennomføringsgrad viser at for elevene i kullene 2011-2014 fullfører 81 % videregående i 
løpet av normert tid. Det er høyt sammenligna med andre kommuner i Innlandet og landet ellers.  
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar framlagt tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer til orientering. 

 
 
Åsmund Sandvik Randi Nordlien 
Kommunedirektør 
 
 


