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Behandling:
Anette Ljosdal Havmo (H) tok opp sine forslag fra oppvekstkomiteen 24.11.2010:
1. Bystyret vedtar å etablere en kvalitetsportal der det gis tilgang til all relevant informasjon om
skolene i kommunen, deriblant funnene i Kvalitetsmeldingen. I tillegg skal portalen gi informasjon
om skolenes faglige resultater.
2. Bystyret ønsker at fremtidige meldinger inneholder resultatsammenligninger fra kommuner det er
relevant å sammenligne seg med.
Ann Kristin Alseth (R) fremmet følgende merknad pva R:
Kvalitetsmeldingen viser at lærertettheten i trondheimskolen har blitt lavere på alle trinn, og at dette
får negative konsekvenser. En flerårig nedgang i lærertettheten skaper ekstra store utfordring for
opplæringen i de grunnleggende ferdighetene, læringsmiljøet, tilpasset opplæring og
spesialundervisning. Gode lærere er den viktigste enkeltfaktoren for å oppnå god kvalitet i skolen. Å
øke lærertettheten er den viktigste utfordringen innen skoleområdet.
Guri Melby (V) foreslo pva V og KrF nytt punkt mellom 1. og 2. avsnitt i innstillingen:
Bystyret er bekymret for utviklingen innenfor resultatkvalitet (det eleven oppnår gjennom pedagogisk
arbeid) og antallet som blir mobbet.
Læringsutbyttet for elevene i Trondheim ligger i underkant av gjennomsnittet for ASSS- kommunene.
Bystyret mener at Trondheim må ha et mål om å ha resultater som er i overkant i forhold til de vi
sammenligner oss med. Alle forutsetninger for dette bør være til stede, men for å nå dette målet er det
viktig at vi neste år får rettet opp kuttene i lærertetthet og at vi får på plass en plan for systematisk
etter- og videreutdanning av lærerne.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Melbys forslag fikk 34 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1PP, 1DEM) og falt.
Havmos forslag 1 fikk 34 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1PP, 1DEM) og falt.
Havmos forslag 2 fikk 34 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1PP, 1DEM) og falt.
PP, Sp, V, MDG sluttet seg til flertallsmerknaden fra komiteen.
Ingen flere sluttet seg til merknaden fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.
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VEDTAK:
Bystyret tar kvalitetsmeldingen til orientering og legger den til grunn for prioriteringer i økonomiplan
og enkeltsaker.
Antall elever som rapporterer at de blir mobbet ser ut til å ha økt i trondheimsskolen. Innsatsen mot
mobbing/urettferdig diskriminering må ha høy prioritet. Trondheim skal ha som mål at antallet som
rapporterer om mobbing skal ha sunket til neste år og at vi ser en varig nedgang over tid.
FLERTALLSMERKNAD – H, Ap, FrP, KrF, PP, Sp, V, MDG:
Kunnskapsløftet gir elevene mulighet til å ta fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet. Dette
skal styrke tilpasningen til ulike elevers interesser og forutsetninger, og knytte ungdomstrinnet og
videregående opplæring bedre sammen. I budsjett for 2011 oppgis det at det fortsatt er en utfordring
å få dette til uten å legge inn økonomiske midler. Trondheim kommune bør samarbeide med
fylkeskommunen for at flere elever skal innlemmes i ordningen. Arbeidet med dette bør fremgå i neste
års kvalitetsmelding med tall for hvor mange elever i grunnskolen som benytter ordningen.
Resultater hentet fra skoleporten viser at Trondheim har færre elever på de øverste mestringsnivåene
og flere på laveste mestringsnivå, enn de andre kommunene vi sammenlikner oss med. Dette er særlig
tilfellet på nasjonale prøver i matematikk, men også til en viss grad på nasjonale prøver i engelsk.
Resultatet på indeksen Faglig utfordring i elevundersøkelsen, tyder på at læringstrykket i
trondheimsskolen er lavere enn ønsket. Mange elever opplever at skolearbeidet ikke gir dem nok
utfordringer, samtidig som de sjelden opplever at skolearbeidet er for vanskelig. Bystyret er tilfreds
med at rådmannen har satt resultatmål for økt læringsutbytte i lesing og regning for 2011. Fremtidige
kvalitetsmeldinger bes å ha med en evaluering av ambisjonsnivået knyttet til resultatmålene.
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