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PLAN FOR SKOLEVURDERING

Behandling:
Bengt Eidem (H) tok opp sitt forslag fra oppvekstkomiteen 8.9.2010:
Bystyret ber rådmannen fortsette med vurderingstiltaket "ekstern
skolevurdering" fra og med 2011. Hvis dette ikke lar seg ordne innenfor eksisterende budsjettrammer
bes rådmannen synliggjøre dette i budsjettforslaget for 2011, slik at bystyret kan gjøre en prioritering.
Bengt Eidem (H) tok opp sin merknad pva H fra oppvekstkomiteen 8.9.2010:
Utviklingsenheten innenfor oppvekstområdet ble vedtatt lagt ned høsten 2008. Bystyret er bekymret
for at dette blant annet kan ha gått utover evnen kommunen har til å følge opp den enkelte skole, og
gjennom dette være en pådriver for kvalitetsutvikling på skoleområdet. I en situasjon med bedre
kommuneøkonomi vil bystyret se på muligheter for igjen å styrke kvalitetsarbeidet. Bystyret er særlig
opptatt av kvalitetsutvikling og oppfølging av de skolene som man på grunnlag av innsamlede data
kan si har større utfordringer enn andre.
Peder M. Lysestøl (R) foreslo:
1. Bruken av nasjonale prøver er både kostbart og tidkrevende. Tallene publisert i GSI viser
ubetydelige variasjoner fra år til år og informasjonsverdien er derfor svært liten. På bakgrunn av
dette vil bystyre arbeide for å avskaffe nasjonale prøver i grunnskolen.
2. Det omfattende systemet for plan og skolevurdering er vanskelig å forholde seg til for mange
foreldre. Særlig foreldre med innvandrerbakgrunn vil ha problemer med å følge med i det
omfattende rapportsystemet. Bystyret ber rådmannen ta kontakt med skolene slik at den enkelte
skole kan gi foreldre som trenger det nødvendig hjelp til å følge opp de kravene som stilles til
dem som foreldre.
Peder M. Lysestøl (R) fremmet følgende merknad pva R:
Bystyret vil uttrykke bekymring for de seinere årenes sterke tendens til byråkratisering av
grunnskolen. Dette kommer til uttrykk i et omfattende kontroll-og evalueringssystem og en
organisasjonsmodell som stiller store krav til elever og foreldre. Mange lærere oppfatter
styringsmodellen som stressende og påpeker at det tar ”fokuset bort fra hovedoppgaven
undervisning”(Jfr. Drøftingsprotokoll). Foreldre føler at skolen krever stadig mer av deres fritid og at
det er vanskelig å følge opp barna i skolen. Dette er særlig vanskelig for foreldre med flere barn i
skolen og for mange innvandrerforeldre. Bystyret ber rådmannen forberede en sak som fokuserer på
disse problemstillingene.
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Siri Holm Lønseth (H) foreslo følgende tilleggsforslag:
Bystyret ber rådmannen gjennomføre elevundersøkelsen på alle trinn i ungdomsskolen årlig fra
skoleåret 11/12.
Votering: (84 medlemmer til stede)
Innstillingen ble vedtatt mot 3 stemmer (3R).
Lønseths forslag fikk 26 stemmer (13H, 12FrP, 1PP) og falt.
Lysestøls forslag 1 fikk 4 stemmer (3R, 1DEM) og falt.
Lysestøls forslag 2 fikk 4 stemmer (3R, 1DEM) og falt.
Eidems forslag fikk 42 stemmer for (13H, 12FrP, 7SV, 3V, 3KrF, 2Sp, 1PP, 1DEM) og 42
stemmer mot (37Ap, 3R, 2MDG). Forslaget falt ved ordførers dobbeltstemme.
DEM sluttet seg til merknaden fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.
FrP, PP, V sluttet seg til merknaden fra H, som dermed ble en mindretallsmerknad.

VEDTAK:
Bystyret vedtar forelagte Plan for skolevurdering og legger den til grunn for prioriteringer i
økonomiplan og enkeltsaker.
Bystyret ber rådmannen i fremtidig sak om skoleeierrollen redegjøre for, og fremme forslag om,
hvordan Trondheim kommune bedre kan følge opp hver enkelt skole i forhold til kvalitetsutvikling.
Bystyret ber rådmannen skissere hvordan slik oppfølging kan organiseres, samt synliggjøre eventuelt
ekstra ressurs/bemanningsbehov for et forbedret oppfølgingsarbeid på kvalitetsområdet.
Bystyret ber rådmannen gå i dialog med KFG (Kommunalt foreldreråd for grunnskolen) for å legge til
rette slik at FAU'ene ved de ulike skolene på en god måte kan sette skolevurdering og
kvalitetsutvikling på sin dagsorden.
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