
Tirsdag 16. mai, 2019 

Tilstandsrapport for 
grunnskolen 2018 
Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og 
rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. 

Kryss av for hvem som har vært involvert i prosessen med å utarbeide tilstandsrapporten. 

Medvirkning i utarbeidelsen av rapporten Ja  Nei 
Elever og foreldre (f.eks. dialogmøte)  x   
Organisasjonene  x   
Skoler  x   
Administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen  x   
Politikerne i kommunen/ fylkeskommunen  x   
 

Lovkravet 

Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport 
om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at 
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til 
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god 
måte. 

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den øverste 
ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i 
privatskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i 
disse skolene. 

Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten: 

 Kommuner 
 Fylkeskommuner 
 Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12 
 Private skoler med rett til statstilskudd 

  

Innhold i tilstandsrapporten 

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men 
skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. Når det gjøres 
vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes målsetninger 
som danner grunnlag for vurderingen. 

Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De 
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dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke data om voksne. Skoleeieren skal derfor 
benytte andre kilder for datainnhenting på dette området. 

Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes 
ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. 
Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. 

Kvalitetsvurderingssystemet 

Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille 
informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i en 
kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. 
Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er god 
kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen mellom kvalitet på 
opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og resultatene i dialogen med skoleeieren. 

Det generelle systemkravet 

Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av 
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven § 13-10 
andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll 
omfatter alle plikter som skoleeieren har etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor mer 
omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke. 

Personvern 

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare 
opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller 
personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende kan også gjelde for lokale 
indikatorer. Disse opplysningene må behandles i tråd med bestemmelser i forvaltningsloven og/eller 
personopplysningsloven. 

Merk: Denne versjonen av tilstandsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som 
ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk. 
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1. Sammendrag 
I årets tilstandsrapport legger vi fram resultatene fra Øvre Eikers åtte grunnskoler og grunnskoletilbudet 
til Voksenopplæringen.  

Rapporten viser våre tall for områdene; elever og undervisningspersonale, læringsmiljø, faglige 
resultater, og overgang fra grunnskole til videregående opplæring.  

Resultater om læringsmiljøet viser i Elevundersøkelsen på 7. trinn at vi samlet sett skårer bedre enn 
forrige år. Resultatene ligger enten på nasjonalt snitt eller inntil 0,2 poeng høyere på samtlige 
indikatorer. For 10. trinn ser vi også at resultatene har utviklet seg positivt siden forrige måling i 2017. 
Selv om skolene våre samlet sett skårer bedre, både på barnetrinnet og ungdomstrinnet, enn ved forrige 
måling i 2017, kan vi ikke si at vi når målsettingene i Økonomiplanen og «Strategi for økt 
læringsutbytte» fullt ut.  

I Øvre Eikers strategi for økt læringsutbytte er målet at «andel elever som mobbes (målt i 
elevundersøkelsen» er lavere enn nasjonalt gjennomsnitt». Årets resultater viser at antall elever som blir 
mobbet er lavere enn nasjonalt nivå. Andel elever som oppgir at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden 
eller oftere er betydelig lavere i Øvre Eiker enn i landet for øvrig. Dette gjelder både på 7. og 10. trinn. 
Skolene i Øvre Eiker jobber systematisk og målrettet med læringsmiljøet for at alle elever skal ha en god 
skolehverdag. To av våre skoler har tidligere vært med i Læringsmiljøprosjektet i regi av 
Utdanningsdirektoratet. Kompetanse de har tilegnet seg gjennom dette prosjektet deles aktivt med de 
andre skolene i kommunen.  

De faglige resultatene for 5. trinn skårer over nasjonalt gjennomsnitt. Målet om å ha færre elever på 
mestringsnivå 1 og flere elever på mestringsnivå 3 enn nasjonalt gjennomsnitt er nådd med unntak av 
mestringsnivå 3 i regning og engelsk. Til gjengjeld ser vi at skolene har markant færre elever på 
mestringsnivå 1 i regning enn tidligere, noe som kan indikere god tilpasset opplæring og tidlig innsats. 
Resultatene for 8. trinn viser samlet sett en liten tilbakegang i lesing på norsk og regning i forhold til 
resultatet i 2017. Kommunen ligger nå like bak det nasjonale gjennomsnittet på disse to prøvene. I 
engelsk er resultatet identisk med året før. Resultatene for 9. trinn viser en solid forbedring i forhold til 
fjorårets resultat. Samlet sett ligger kommunens resultat på nivå med landsgjennomsnittet i både lesing 
på norsk og regning.  

Grunnskolepoengene faller for første gang på mange år noe tilbake, fra 41,5 til 40,9 poeng. Over år har 
likevel resultatene i Øvre Eiker hatt en positiv utvikling. I perioden fra 2013-2014 til 2017-2018 har 
grunnskolepoengene på landsbasis økt med 1,4 poeng. Grunnskolepoengene i Øvre Eiker har i samme 
periode økt med 1,5 poeng. Skoleeier står fast ved målsettingen i «Strategi for økt læringsutbytte» om at 
grunnskolepoengene over år skal vise en positiv utvikling. 

 Ved noen av skolene har vi små trinn, noe som vil si et lite utvalg. Dette fører til mer usikkerhet og 
variasjon enn ved de større skolene. Gjennomsnittstallene blir i noen grad påvirket av dette. Dette 
gjelder både Elevundersøkelsen og de nasjonale prøvene.  

Andelen elever med direkte overgang mellom grunnskole og videregående opplæring har gått ned fra 
2017 til 2018. I Øvre Eiker er 97,5 % av elevene registrert i videregående opplæring samme år som de 
avsluttet grunnskole, en nedgang fra 99,1 % året før. Tallmaterialet er ikke direkte sammenliknbart med 
fjorårets rapport, da Utdanningsdirektoratet har byttet leverandør av statistisk materiale i forhold til 
denne indikatoren.  
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2. Hovedområder og indikatorer 
 

2.1. Elever og undervisningspersonale 
 

 

2.1.1. Antall elever og lærerårsverk 
 

Indikator og nøkkeltall  2014-
15 

2015-
16 

2016-
17 

2017-
18 

2018-
19 

Talet på elevar 2 216 2 222 2 245 2 257 2 289 

Årsverk for undervisningspersonale 185,7 192,0 184,1 178,2 178,1 

Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med 
godkjent utdanning 

94,6 93,3 96,5 94,8 96,0 

 
Skoleeiers egenvurdering 

Øvre Eiker kommune har hatt en økning i antall elever i løpet av det siste året. Fra 2014 og til i dag er 
veksten på 73 elever, hvorav en økning på 32 elever i løpet av det siste året. Samtidig viser tabellen at 
antallet årsverk til undervisning er redusert i samme periode. Dette har ført til store grupper ved mange 
av skolene våre. Noe av nedgangen skyldes bortfall av statlig finansierte lærerstillinger til 
ungdomsskolene for et par år siden. Økte krav til lærernes fagkompetanse gjør også at mange av våre 
lærere tar videreutdanning og har krav på høyere avlønning ved fullført studium. Vi ser også at 
nyutdannede lærere har høyere utdanning enn tidligere. Alle lærerstudenter som har fulgt det nye 5-
årige studieløpet vil ha lektorkompetanse ved tilsetting. De første studentene som har fulgt dette 
stueløpet er ferdig om 2-3 år.  

Andelen lærere med godkjent utdanning har steget fra 94,8 % til 96 % fra 2017/2018 til 2018/2019. 
Dette selv om kommunen får færre søknader enn tidligere til ledige lærerstillinger, både i barneskolene 
og i ungdomsskolene. Skolene jobber bevisst med rekruttering, og har klart å trekke til seg kvalifiserte 
og dyktige lærere til ledige stillinger.  

 

2.1.2. Lærertetthet 
Lærertetthet 1.-7. trinn og 8.-10. trinn 
Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 
med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 
undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 
tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. 

Lærertetthet i ordinær undervisning 
Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær undervisning, 
hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring ikke regnes med. I andre 
sammenhenger kalles dette målet gruppestørrelse 2. Mål på lærertetthet er heftet med usikkerhet. Dette 
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kommer av at noen kommuner fører lærerressurser på kommunen sentralt mens andre kommuner fører 
det på skolen i GSI. Dette kan for eksempel være timer spesialundervisning eller særskilt 
norskopplæring. 

 

 

Skoleeiers egenvurdering 

I skoleåret 2018-2019 er lærertettheten på barnetrinnet blitt noe lavere og gruppestørrelsen har gått opp 
fra 14,8 til 15,2. For ungdomstrinnet er lærertettheten uforandret i løpet av siste skoleår.  

Utviklingen i lærertetthet på barnetrinnet viser en negativ utvikling der gruppestørrelsen øker år for år. 
Dette på tross av tidligere øremerkede statlige midler til tidlig innsats på 1.-4. trinn som nå er videreført 
som tilskudd for å finansiere den lovpålagte lærernormen. Skolene i Øvre Eiker vil som helhet ikke klare å 
oppfylle lærernormen høsten 2019 slik loven krever. Årsakene skyldes blant annet  

 elevtallsvekst som ikke er kompensert med økte budsjettrammer til skolene 
 flere yngre elever med atferdsutfordringer og stort behov for assistent/fagarbeiderressurs for å 

følge opp elevene hele skoledagen.  
 økte personalkostnader som følge av høyere utdanning 

Øvre Eiker kommune er med i prosjektet “Alle med” sammen med 7 andre kommuner i 
Kongsbergregionen. Målet med prosjektet er at skolene våre skal kunne gi elevene en bedre tilpasset 
opplæring og at behovet for spesialundervisning skal reduseres. PPT har en sentral rolle i dette arbeidet.  
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Øvre Eiker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode |  

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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2.2. Læringsmiljø 

2.2.1. Elevundersøkelsen 
Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å 
gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i 
Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra 
Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal.  

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntaket er andel mobbet som er i prosent. 

Lokale mål 
Mål for grunnskolen i Øvre Eiker:  

 Elevenes faglige og sosiale læringsutbytte skal ligge på et nasjonalt nivå og som bidrar til at alle 
barn oppnår høy grad av livsmestring som igjen bidrar til god folkehelse   

Mål for "Strategi for økt læringsutbytte":  

 Andelen elever som trives, opplever mestring og medvirkning (målt i elevundersøkelsen) er 
høyere enn nasjonalt gjennomsnitt.  

 Andelen av elever som mobbes (målt i elevundersøkelsen) er lavere enn nasjonalt 
gjennomsnitt.  

 
2.2.2. Elevundersøkelsen 7. trinn 

 



Side 9 av 26 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 - 2. april 2019

Skoleeiers egenvurdering 

Barneskolene:  

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2018 viser at kommunen på barnetrinnet skårer på nasjonalt nivå eller 
høyere på samtlige indikatorer. Skolene jobber bevisst med elevenes læringsmiljø. Det er variasjoner 
mellom skolene på de fleste områdene i Elevundersøkelsen. Dette gjelder også når vi ser resultater over 
tid. Resultatforskjeller mindre enn +/-0,3 regnes ikke som signifikante pga. spredning og usikkerhet i det 
statistiske materialet. Små endringer i resultatene må derfor anses som tilfeldige utslag.  

Skolene i Øvre Eiker har målsettinger om trivsel (læringskultur), mestring og medvirkning høyere enn 
nasjonalt gjennomsnitt. Samlet som kommune skårer vi høyere enn nasjonalt nivå på 2 av 3 av disse 
indikatorene og oppfyller så godt som målsettingene i “Strategi for økt læringsutbytte”.  

 

2.2.3. Elevundersøkelsen 10. trinn 

 

Skoleeiers egenvurdering 

Ungdomsskolene 

Resultatene fra Elevundersøkelsen viser små utslag i positiv retning på flere indikatorer. Målene som er 
satt i Økonomiplanen om sosialt læringsutbytte på nasjonalt snitt og i “Strategi for økt læringsutbytte” 
om mestring, trivsel og medvirkning høyere enn nasjonalt gjennomsnitt oppfylles ikke.  

Når vi sammenlikner skolene er det noe variasjon på de ulike indikatorene, noe som forteller oss at 
elevene opplever læringsmiljøet litt ulikt på de forskjellige skolene.  
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2.2.4. Mobbing på skolen (prosent) 
Mobbing på skolen viser andelen elever som opplever å bli mobbet på skolen 2 eller 3 ganger i måneden 
eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing er summen av andelen elever som har krysset av på 
svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». 
Andelen elever som har blitt mobbet på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene 
opplever å bli mobbet. Indikatoren viser andelen elever som blir mobbet av andre elever, voksne eller 
digitalt.  

Lokale mål 
Fra mål for grunnskolen i Øvre Eiker:  

 Elevenes faglige og sosiale læringsutbytte skal ligge på et nasjonalt nivå og som bidrar til at alle 
barn oppnår høy grad av livsmestring som igjen bidrar til god folkehelse 

Mål fra "Strategi for økt læringsutbytte":  

 Andelen elever som mobbes (målt i elevundersøkelsen) er lavere enn nasjonalt gjennomsnitt.  

 

Mobbing 7. trinn 
Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 

Mobbing på skolen (prosent)  

Øvre Eiker kommune skoleeier 4,3 6,3 3,7 

Kommunegruppe 07 7,4 7,5 7,2 

Buskerud fylke 7,2 6,7 6,4 

Nasjonalt 7,1 7,2 6,9 
 

Mobbing 10. trinn 
Indikator og nøkkeltall  2016-17 2017-18 2018-19 

Mobbing på skolen (prosent)  

Øvre Eiker kommune skoleeier 6,0 8,2 4,7 

Kommunegruppe 07 8,1 8,5 6,7 

Buskerud fylke 6,6 7,4 5,5 

Nasjonalt 7,7 8,3 7,0 

 
Skoleeiers egenvurdering 

Andelen elever som opplever å bli mobbet av andre elever, voksne eller digitalt viser en markant 
nedgang fra 2017-2018 til 2018-2019 både på 7. trinn og på 10. trinn. Begge resultatene ligger også 
betydelig under nasjonalt gjennomsnitt. Skolene har gode rutiner for avdekking og håndtering av 
mobbesaker. Skoleeier og skolene våre samarbeider både med Fylkesmannen og Mobbeombudet i 
Buskerud, bl.a i forhold til kompetanseheving og veiledning.  

Målsettingene i Økonomiplanen og «Strategi for økt læringsutbytte» er oppfylt.  
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2.2.5. Andel elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 
ganger i måneden eller oftere (prosent) 
Andelen elever på skolen som har blitt mobbet av andre elever viser andelen elever som opplever å bli 
mobbet 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere av andre elever. Andelen elever som opplever mobbing på 
skolen av andre elever er summen av andelen elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 
ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». Andelen elever som har blitt 
mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden eller oftere sier med andre ord ingen ting om hvor ofte 
elevene opplever å bli mobbet. Indikatoren viser andelen elever som blir mobbet av andre elever.  

 

 

Lokale mål 
Fra mål for grunnskolen i Øvre Eiker:  

 Elevenes faglige og sosiale læringsutbytte skal ligge på et nasjonalt nivå og som bidrar til at alle 
barn oppnår høy grad av livsmestring som igjen bidrar til god folkehelse 

Mål fra "Strategi for økt læringsutbytte":  

 Andelen elever som mobbes (målt i elevundersøkelsen) er lavere enn nasjonalt gjennomsnitt.  

  
 

7. trinn: Andel elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 ganger i 
måneden eller oftere (prosent) 
Indikator og nøkkeltall  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Andel elever som har blitt mobbet av andre elever på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)  

Øvre Eiker kommune skoleeier 5,7 4,9  3,0 4,2 3,3 

Kommunegruppe 07 4,3 4,8  6,2 5,8 6,0 

Buskerud fylke 4,5 4,9  5,8 5,2 5,3 

Nasjonalt 4,7 4,5  5,5 5,8 5,6 

10. trinn: Andel elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 ganger i 
måneden eller oftere (prosent) 
 

Indikator og nøkkeltall  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Andel elever som har blitt mobbet av andre elever på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)  

Øvre Eiker kommune skoleeier 3,7 5,7  3,8 5,0 3,7 

Kommunegruppe 07 5,7 4,4  5,6 5,8 4,8 

Buskerud fylke 4,4 3,5  4,5 4,9 3,9 

Nasjonalt 4,7 4,2  5,1 5,6 4,8 
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Skoleeiers egenvurdering 

Andelen elever som opplever å bli mobbet av andre elever viser, på samme måte som forrige indikator, 
en markant nedgang fra 2017-2018 til 2018-2019 både på 7. trinn og på 10. trinn. Begge resultatene er 
betydelig bedre enn nasjonalt gjennomsnitt.  

Målsettingene i Økonomiplanen og «Strategi for økt læringsutbytte» er oppfylt.  

 

2.3. Resultater 
Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som 
gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. 

 

2.3.1. Nasjonale prøver 5. trinn 
Om lesing, regning og engelsk 

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar 
med mål for den grunnleggende ferdigheten slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i 
LK06.  

På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser 
en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Mål fra Strategi for økt læringsutbytte 

 Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing (norsk og engelsk) og regning ved de 
nasjonale prøvene er lavere enn nasjonalt gjennomsnitt.  

 Andelen elever som presterer på høyeste nivå i lesing (norsk og engelsk) og regning ved de 
nasjonale prøvene er høyere enn nasjonalt gjennomsnitt.  
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Indikator og nøkkeltall  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Lesing  

Øvre Eiker kommune skoleeier 51 50 53 51 51 

Kommunegruppe 07 49 49 50 49 50 

Buskerud fylke 50 50 50 50 50 

Nasjonalt 50 50 50 50 50 

Regning  

Øvre Eiker kommune skoleeier 51 51 54 51 51 

Kommunegruppe 07 50 49 50 49 49 

Buskerud fylke 49 50 50 50 50 

Nasjonalt 50 50 50 50 50 

Engelsk  

Øvre Eiker kommune skoleeier 50 50 51 51 51 

Kommunegruppe 07 49 49 49 49 49 

Buskerud fylke 49 50 50 50 50 

Nasjonalt 
 
 

50 50 50 50 50 

Øvre Eiker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform - Lesing 

Delskår  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Mestringsnivå 1  

Øvre Eiker kommune skoleeier 20,1 25,4 15,2 20,9 16,7 

Kommunegruppe 07 25,8 26,2 25,3 25,7 23,3 

Buskerud fylke 24,1 23,1 25,4 22,9 21,8 

Nasjonalt 23,2 24,2 25,2 23,6 22,9 

Mestringsnivå 2  

Øvre Eiker kommune skoleeier 51,1 46,5 53,8 53,4 58,1 

Kommunegruppe 07 49,9 50,5 52,6 53,3 56,2 

Buskerud fylke 50,6 49,7 51,8 53,8 56,1 

Nasjonalt 50,6 49,3 50,8 53,0 54,7 

Mestringsnivå 3  

Øvre Eiker kommune skoleeier 28,8 28,1 31,0 25,7 25,2 

Kommunegruppe 07 24,4 23,3 22,0 20,9 20,4 

Buskerud fylke 25,3 27,2 22,8 23,2 22,0 

Nasjonalt 26,2 26,5 24,0 23,4 22,5 

Øvre Eiker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform - Regning 

Delskår  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 
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Mestringsnivå 1  

Øvre Eiker kommune skoleeier 20,3 19,3 10,6 22,3 18,5 

Kommunegruppe 07 26,1 25,8 23,3 24,2 24,2 

Buskerud fylke 26,1 24,3 23,9 23,8 23,1 

Nasjonalt 24,5 23,4 22,7 22,8 22,8 

Mestringsnivå 2  

Øvre Eiker kommune skoleeier 48,6 51,3 46,4 49,0 56,4 

Kommunegruppe 07 49,7 51,2 52,5 53,5 53,1 

Buskerud fylke 50,2 51,5 52,0 51,8 52,1 

Nasjonalt 49,5 51,1 52,1 51,4 51,4 

Mestringsnivå 3  

Øvre Eiker kommune skoleeier 31,1 29,4 43,0 28,6 25,1 

Kommunegruppe 07 24,2 23,0 24,2 22,3 22,7 

Buskerud fylke 23,7 24,3 24,1 24,4 24,8 

Nasjonalt 26,0 25,5 25,2 25,8 25,8 

 

Øvre Eiker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform - Engelsk 

Delskår  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Mestringsnivå 1  

Øvre Eiker kommune skoleeier 23,2 25,3 17,1 25,1 22,3 

Kommunegruppe 07 27,0 27,8 25,3 25,8 25,6 

Buskerud fylke 25,8 25,3 24,8 23,3 24,2 

Nasjonalt 24,7 25,3 24,2 23,0 23,0 

Mestringsnivå 2  

Øvre Eiker kommune skoleeier 52,7 50,5 54,8 42,5 52,1 

Kommunegruppe 07 50,5 50,7 52,0 52,1 51,0 

Buskerud fylke 51,5 52,2 51,5 51,7 50,0 

Nasjonalt 50,4 50,6 51,8 51,6 50,7 

Mestringsnivå 3  

Øvre Eiker kommune skoleeier 24,1 24,2 28,1 32,4 25,6 

Kommunegruppe 07 22,5 21,5 22,7 22,0 23,4 

Buskerud fylke 22,7 22,5 23,7 25,0 25,8 

Nasjonalt 24,9 24,1 24,1 25,4 26,2 
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Skoleeiers egenvurdering 

Lesing:  

På nasjonale prøver for 5. trinn lå det nasjonale snittet på 50 skalapoeng. Øvre Eikers snitt ligger over.  

Når det gjelder mestringsnivåer er målene i strategien nådd, da kommunen hadde færre elever på 
mestringsnivå 1 enn nasjonalt snitt og flere elever på mestringsnivå 3 enn nasjonalt snitt.  

Regning: 

På nasjonale prøver for 5. trinn lå det nasjonale snittet på 50 skalapoeng. Øvre Eikers snitt ligger over.  

Når det gjelder mestringsnivåer er målene i strategien delvis nådd, da kommunen hadde færre elever på 
mestringsnivå 1 enn nasjonalt snitt, men marginalt færre elever på mestringsnivå 3 enn nasjonalt snitt. 
Ut fra resultatene ser vi at skolene har markant færre elever på mestringsnivå 1 enn året før, og at en 
større andel av elevene er i mestringsnivå 2. Dette kan indikere god tilpasset opplæring og tidlig innsats 
for å sikre alle elever bedre grunnleggende ferdigheter i regning. Samtidig ser vi at andelen elever på det 
øverste mestringsnivået er noe redusert sammenliknet med året før, noe som kan indikere at ikke 
skolene har klart å strekke elevene med størst faglig potensiale like som langt som året før.  

Engelsk: 

På nasjonale prøver for 5. trinn i lesing på engelsk lå det nasjonale snittet på 50 skalapoeng. Øvre Eikers 
snitt ligger over.  

Når det gjelder mestringsnivåer er målene i strategien delvis nådd, da kommunen hadde færre elever på 
mestringsnivå 1 enn nasjonalt snitt, men marginalt færre elever på mestringsnivå 3 enn nasjonalt snitt. 
Skoleeier gjør tilsvarende vurdering som for regning.  
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2.3.2. Nasjonale prøver ungdomstrinn 
Om lesing, regning og engelsk 

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar 
med mål for den grunnleggende ferdigheten slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i 
LK06.  

På 8. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser 
en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Mål i Strategi for økt læringsutbytte:  

 Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing (norsk og engelsk) og regning ved de 
nasjonale prøvene er lavere enn nasjonalt gjennomsnitt.  

 Andelen elever som presterer på høyeste nivå i lesing (norsk og engelsk) og regning ved de 
nasjonale prøvene er høyere en nasjonalt gjennomsnitt.  

  

 
Nasjonale prøver 8. trinn 
Indikator og nøkkeltall  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Lesing  

Øvre Eiker kommune skoleeier 50 49 49 50 49 

Kommunegruppe 07 49 49 49   

Buskerud fylke 49 50 49 50 50 

Nasjonalt 50 50 50 50 50 

Regning  

Øvre Eiker kommune skoleeier 49 48 47 50 49 

Kommunegruppe 07 49 49 49  49 

Buskerud fylke 50 50 50 49 50 

Nasjonalt 50 50 50 50 50 

Engelsk  

Øvre Eiker kommune skoleeier 48 49 49 50 50 

Kommunegruppe 07 49 49 49   

Buskerud fylke 49 50 49 49 50 

Nasjonalt 50 50 50 50 50 
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Øvre Eiker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform - Lesing 

Delskår  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Mestringsnivå 1  

Øvre Eiker kommune skoleeier 10,4 8,9 11,2 9,6 9,0 

Kommunegruppe 07 10,2 9,1 10,5   

Buskerud fylke 9,4 8,5 11,2  10,1 

Nasjonalt 8,8 8,6 9,7 8,8 9,3 

Mestringsnivå 2  

Øvre Eiker kommune skoleeier 16,9 26,7 19,9 12,9 19,0 

Kommunegruppe 07 18,7 22,1 19,8   

Buskerud fylke 18,8 22,1 18,9 19,4 15,5 

Nasjonalt 17,8 21,2 17,7 17,9 16,8 

Mestringsnivå 3  

Øvre Eiker kommune skoleeier 37,8 36,6 42,3 45,4 43,4 

Kommunegruppe 07 40,9 39,1 43,7   

Buskerud fylke 41,2 39,2 40,4 41,4 42,6 

Nasjonalt 40,7 37,9 41,5 42,1 42,5 

Mestringsnivå 4  

Øvre Eiker kommune skoleeier 23,9 18,3 17,3 21,7 20,6 

Kommunegruppe 07 20,9 21,2 17,0   

Buskerud fylke 20,7 20,5 18,8 19,4 22,0 

Nasjonalt 21,6 21,4 19,4 20,2 21,1 

Mestringsnivå 5  

Øvre Eiker kommune skoleeier 10,9 9,4 9,2 10,4 7,9 

Kommunegruppe 07 9,4 8,5 9,1   

Buskerud fylke 9,9 9,7 10,6  9,7 

Nasjonalt 11,0 10,8 11,7 11,0 10,3 
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Øvre Eiker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform - Regning 

Delskår  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Mestringsnivå 1  

Øvre Eiker kommune skoleeier 11,9 9,4 9,2 7,1 8,1 

Kommunegruppe 07 11,5 7,9 7,9  8,8 

Buskerud fylke 10,9 9,1 8,5  9,9 

Nasjonalt 10,3 7,6 7,3 7,8 8,8 

Mestringsnivå 2  

Øvre Eiker kommune skoleeier 25,7 30,9 28,6 16,4 23,1 

Kommunegruppe 07 24,3 23,7 26,0  23,5 

Buskerud fylke 22,8 22,4 23,8 24,9 21,3 

Nasjonalt 21,9 21,9 22,4 22,3 21,2 

Mestringsnivå 3  

Øvre Eiker kommune skoleeier 30,7 31,4 42,9 43,7 38,7 

Kommunegruppe 07 37,5 38,9 39,4  38,5 

Buskerud fylke 35,7 36,6 37,4 37,5 37,1 

Nasjonalt 36,9 37,5 39,0 37,7 37,6 

Mestringsnivå 4  

Øvre Eiker kommune skoleeier 23,4 19,9 14,8 24,4 25,3 

Kommunegruppe 07 18,9 20,9 18,3  21,6 

Buskerud fylke 20,9 21,4 19,9  22,3 

Nasjonalt 20,9 22,0 20,6 21,5 22,4 

Mestringsnivå 5  

Øvre Eiker kommune skoleeier 8,3 8,4 4,6 8,4 4,8 

Kommunegruppe 07 7,9 8,6 8,5  7,6 

Buskerud fylke 9,7 10,5 10,3  9,4 

Nasjonalt 10,1 11,0 10,7 10,7 10,1 
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Øvre Eiker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform - Engelsk 

Delskår  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Mestringsnivå 1  

Øvre Eiker kommune skoleeier 12,0 10,1 9,6 7,6 6,9 

Kommunegruppe 07 10,6 9,0 9,9   

Buskerud fylke 10,3 8,8 11,3  9,5 

Nasjonalt 9,3 8,5 9,0 8,5 8,1 

Mestringsnivå 2  

Øvre Eiker kommune skoleeier 21,8 20,2 21,2 18,5 19,7 

Kommunegruppe 07 22,1 20,4 20,2   

Buskerud fylke 20,0 19,9 18,5  18,5 

Nasjonalt 19,3 19,2 17,7 18,9 19,0 

Mestringsnivå 3  

Øvre Eiker kommune skoleeier 39,8 40,4 43,9 41,2 44,1 

Kommunegruppe 07 39,9 43,8 44,3   

Buskerud fylke 39,6 42,1 42,7 40,8 42,0 

Nasjonalt 40,3 42,2 42,8 41,2 42,5 

Mestringsnivå 4  

Øvre Eiker kommune skoleeier 15,7 21,3 15,7 23,1 19,1 

Kommunegruppe 07 18,2 18,7 17,0   

Buskerud fylke 19,5 18,2 17,0 20,0 19,5 

Nasjonalt 19,9 19,2 19,8 20,7 19,3 

Mestringsnivå 5  

Øvre Eiker kommune skoleeier 10,6 8,0 9,6 9,7 10,1 

Kommunegruppe 07 9,1 8,1 8,6   

Buskerud fylke 10,6 11,0 10,4  10,4 

Nasjonalt 11,2 10,8 10,6 10,7 11,1 
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Nasjonale prøver 9. trinn 
 

Øvre Eiker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform 

Indikator og nøkkeltall  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Lesing  

Øvre Eiker kommune skoleeier 52 52 52 51 53 

Kommunegruppe 07 53 52 53 53  

Buskerud fylke 54 53 54 53 53 

Nasjonalt 54 53 54 54 53 

Regning  

Øvre Eiker kommune skoleeier 52 53 52 51 54 

Kommunegruppe 07 52 53 53 53 53 

Buskerud fylke 53 53 53 53 53 

Nasjonalt 53 54 54 54 54 

 

Øvre Eiker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform - Lesing 

Delskår  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Mestringsnivå 1  

Øvre Eiker kommune skoleeier 6,0 7,2 8,6 8,5 3,0 

Kommunegruppe 07 5,4 6,1 5,9 5,2  

Buskerud fylke 4,3 5,0 5,7  6,1 

Nasjonalt 5,2 5,3 5,4 5,1 5,9 

Mestringsnivå 2  

Øvre Eiker kommune skoleeier 16,3 16,9 12,2 15,6 12,4 

Kommunegruppe 07 13,4 15,8 12,5 12,4  

Buskerud fylke 12,3 14,9 10,6  12,4 

Nasjonalt 11,8 14,5 11,1 11,5 11,1 

Mestringsnivå 3  

Øvre Eiker kommune skoleeier 33,5 36,7 42,1 43,7 42,9 

Kommunegruppe 07 36,5 35,4 37,1 40,3  

Buskerud fylke 36,6 35,9 37,0 35,8 38,5 

Nasjonalt 35,2 33,5 35,9 36,2 37,0 
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Mestringsnivå 4  

Øvre Eiker kommune skoleeier 28,8 25,6 20,3 18,6 24,5 

Kommunegruppe 07 27,0 26,0 24,3 24,7  

Buskerud fylke 27,3 25,9 24,1 24,6 25,6 

Nasjonalt 27,0 27,0 24,6 25,7 26,6 

Mestringsnivå 5  

Øvre Eiker kommune skoleeier 15,3 13,5 16,8 13,6 17,2 

Kommunegruppe 07 17,7 16,6 20,2 17,4  

Buskerud fylke 19,5 18,3 22,7 20,6 17,5 

Nasjonalt 20,8 19,7 23,0 21,5 19,5 

Øvre Eiker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform - Regning 

Delskår  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Mestringsnivå 1  

Øvre Eiker kommune skoleeier 6,1 3,8 5,2 5,6 3,5 

Kommunegruppe 07 6,5 5,1 4,9 4,4 4,9 

Buskerud fylke 5,6 4,2 4,9  6,1 

Nasjonalt 5,3 4,4 4,2 4,3 4,8 

Mestringsnivå 2  

Øvre Eiker kommune skoleeier 22,0 15,2 22,8 15,7 11,3 

Kommunegruppe 07 17,8 16,6 16,6 16,8 16,5 

Buskerud fylke 16,5 14,8 16,5  15,3 

Nasjonalt 15,2 14,7 15,4 15,2 14,4 

Mestringsnivå 3  

Øvre Eiker kommune skoleeier 30,4 35,2 35,2 44,7 37,7 

Kommunegruppe 07 33,9 35,2 36,4 36,4 35,4 

Buskerud fylke 33,6 35,1 34,5 34,9 34,4 

Nasjonalt 33,2 33,7 34,2 33,7 32,7 

Mestringsnivå 4  

Øvre Eiker kommune skoleeier 27,6 29,5 19,7 20,8 29,4 

Kommunegruppe 07 25,0 26,6 24,2 25,4 26,7 

Buskerud fylke 26,2 27,2 24,0 25,1 27,2 

Nasjonalt 26,4 27,2 25,2 26,3 28,4 

Mestringsnivå 5  

Øvre Eiker kommune skoleeier 14,0 16,2 17,1 13,2 18,2 

Kommunegruppe 07 16,8 16,5 17,9 17,0 16,4 

Buskerud fylke 18,1 18,7 20,0 19,0 17,0 

Nasjonalt 20,0 19,9 20,9 20,5 19,6 
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Skoleeiers egenvurdering 

Nasjonale prøver på 8. trinn 

Samlet sett viser nasjonale prøver på 8. trinn en liten tilbakegang i lesing på norsk og regning i forhold til 
resultatet fra 2017. Kommunen ligger nå like bak det nasjonale snittet hvis vi ser på skalapoeng for de to 
prøvene. I engelsk er resultatet identisk med året før.  

Lesing 8. trinn. 

Når vi ser på mestringsnivåene, har kommunen delvis nådd målene i strategien da kommunen har færre 
elever på mestringsnivå 1 enn nasjonalt snitt, men også færre elever på det øverste mestringsnivået.  

Regning 8. trinn. 

Skolene har nådd målet om færre elever på mestringsnivå 1, men har også færre elever på 
mestringsnivå 5.  

Engelsk 8. trinn.  

Skolene har nådd målet om færre elever på mestringsnivå 1, men har også færre elever på 
mestringsnivå 5.  

Generelt: Det er variasjoner mellom skolene, men ingen av skolene har fullt ut oppnådd målsettingene i 
«Strategi for økt læringsutbytte».  

Nasjonale prøver på 9. trinn 

Samlet sett ligger kommunen på nivå med landsgjennomsnittet både i lesing på norsk og regning. Dette 
er en markant forbedring i forhold til året før, da kommunens resultat lå flere skalapoeng under nasjonalt 
gjennomsnitt.  

Lesing 9. trinn.  

Det kommunale gjennomsnittet ligger på 53 skalapoeng, en økning på 2 skalapoeng fra i fjor.  

Ved å se nærmere på mestringsnivåene, har vi ikke måloppnåelse på nasjonalt nivå. Vi har færre elever 
på mestringsnivå 1 enn nasjonalt gjennomsnitt, men også færre elever på det øverste mestringsnivået.  

Regning 9. trinn. 

Det kommunale gjennomsnittet ligger på 54 skalapoeng, en økning på 3 skalapoeng fra i fjor.  

Ved å se nærmere på mestringsnivåene, har vi ikke måloppnåelse på nasjonalt nivå. Vi har færre elever 
på mestringsnivå 1 enn nasjonalt gjennomsnitt, men også færre elever på det øverste mestringsnivået.  

Skoleeiers vurdering er at resultatene for 8. trinn har en liten tilbakegang fra fjoråret, men at resultatene 
for årets 9. trinn viser markant bedre resultater. Resultatene for årets 8. trinn måler kompetansekrav og 
grunnleggende ferdigheter etter 7. trinn. Disse resultatene vil være gjenstand for en mer grundig analyse 
i inneværende år. Barneskolerektorene vil også kommentere dette i sine analyser. Resultatene for 9. 
trinn måler grunnleggende ferdigheter i lesing på norsk og regning. I fjorårets tilstandsrapport skrev vi at 
det var en positiv utvikling i resultatene for elever på 8. trinn. I årets tilstandsrapport ser vi at disse 
elevene har hatt positiv utvikling i tråd med forventet utvikling i løpet av 8. trinn fram mot nasjonale 
prøver på 9. trinn.  
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2.3.3. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk 

Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør 
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. 
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket.  

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. 

Se grafisk illustrasjon av eksamensresultatene på neste side.  

Skoleeiers egenvurdering 

Det er små forskjeller i eksamens- og standpunktkarakter sammenliknet med fjorårets tilstandsrapport.  

Illustrasjonen på neste side viser ikke nasjonalt snitt for de ulike karakterene. Samlet sett ligger Øvre 
Eiker kommunes resultater 0,1 eller 0,2 poeng under landsgjennomsnittet i norsk og matematikk, både 
når det gjelder eksamenskarakter og standpunktkarakter. I engelsk skårer elevene våre på 
landsgjennomsnitt til eksamen, men ligger 0,2 poeng under landsgjennomsnittet på 
standpunktkarakteren.  

Øvre Eiker kommune skoleeier | Fordelt på periode | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet 
fra Skoleporten 
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2.3.4. Grunnskolepoeng 
Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. 
Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som 
summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. Hvis det 
mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. 

Lokale mål 
Mål i Strategi for økt læringsutbytte:  

 Elevers grunnskolepoeng (karaktersummen ved grunnskolens avslutning) viser over år en positiv 
utvikling.  

 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

fra Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

Grunnskolepoengene har hatt en positiv utvikling over år, og går i 2018 for første gang noe tilbake fra 
41,5 til 40,9 poeng. Landsgjennomsnittet har hatt en positiv utvikling i hele perioden og ligger nå på 41,7 
poeng. Det vil kunne bli negative utslag i enkeltår, men vi mener likevel å påstå at grunnskolepoengene 
over år viser en positiv utvikling. I perioden fra 2013-2014 til 2017-2018 har grunnskolepoengene på 
landsbasis økt med 1,4 poeng. Grunnskolepoengene i Øvre Eiker har i samme periode økt med 1,5 
poeng. Skoleeier står fast ved målsettingen i «Strategi for økt læringsutbytte» om at 
grunnskolepoengene over år skal vise en positiv utvikling. 

 

2.4. Gjennomføring 
Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. 
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet 
anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO 

 

2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO 
Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra 
grunnskolen. 

 

 

Øvre Eiker kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | Offentlig 
eierform 

Indikator og nøkkeltall  2014 2015 2016 2017 2018 

Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole  

Øvre Eiker kommune skoleeier 99,5 x 97,3 99,1 97,5 

Kommunegruppe 07 98,3 98,5 98,3 98,5 98,5 

Buskerud fylke 98,1 98,1 98,1 98,0 97,3 

Nasjonalt 98,3 98,3 98,4 98,1 98,0 
Øvre Eiker kommune skoleeier, Grunnskole, Overgangen fra grunnskole til VGO, Alle eierformer og 

Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Statistikken er beregnet av SSB, på vegne av Utdanningsdirektoratet på en annen måte enn tidligere, og 
tallene for 2014-2016 er derfor ikke de samme som dere fikk presentert i fjorårets tilstandsrapport. For 
2018 ser vi at andelen elever som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet 
grunnskole er 97,5 %. Dette ligger marginalt bak landsgjennomsnittet. For Øvre Eiker kommune dreier 
dette seg om ca. 5 elever.  
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2.5. Resultater Voksenopplæring 
I vedlegget gir rektor ved Voksenopplæringen sine vurderinger av grunnskoletilbudet. 


