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Utvalg Folk 7/2022 31.05.2022 

Kommunestyret 44/2022 21.06.2022 

 
Eier melder, deg fortelle 2021-2022 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Kvalitetsmeldingen «Eier melder, deg forteller» 2021-2022 tas til orientering.   
 
PS 7/2022  Eier melder, deg fortelle 2021-2022 

Utvalg Folks behandling av sak 7/2022 i møte den 31.05.2022: 

Behandling  

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

Utvalg folk ser frem til å få neste års kvalitetsmelding til politisk behandling og ser frem til det 

systematiske arbeidet.  

 

Vedtak 

Utvalg folk tar kvalitetsmeldingen "Eier melder, deg forteller" 2021-2022 til orientering 

 

PS 44/2022  Eier melder, deg fortelle 2021-2022 

Kommunestyrets behandling av sak 44/2022 i møte den 21.06.2022: 

Behandling  

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Kvalitetsmeldingen "Eier melder, deg forteller" 2021-2022 tas til orientering. 



 

 

Vedlegg: 

1 Eier melder, deg forteller_kvalitetsmelding 21-22_19.05.22 
 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Bakgrunn for saken: 

I Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner har 
et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å 
følge opp utviklingen av sektoren på en god måte.  

I 2009 ble kvalitetsvurderingssystemet for grunnopplæringen utvidet ved at offentlige skoleeiere og 
private skoler, som ledd i opplæringslovens paragraf 13.10, plikter å utarbeide en årlig rapport om 
tilstanden i opplæringen. Kvalitetsmeldingen skal drøftes av politisk skoleeier og være et grunnlag for 
videre utvikling av tjenestetilbudet. Det foreligger ikke lovkrav om å utarbeide tilsvarende 
kvalitetsmelding/tilstandsrapport for barnehagene. Vi ser det likevel som hensiktsmessig å utarbeide 
dette sammen, for best å skape samlende prosesser og utvikling av ny praksis. Dette er også omtalt i 
Kvalitetssystem for barnehage og skole Frosta kommune, vedtatt i Kommunestyret 26.04.22.  

Alle resultater/analyser baserer seg på barnehage- og skoleår, ikke kalenderår. Kvalitetsmeldingen gir 
indikasjoner på tingenes tilstand ved flere gitte tidspunkt. Dette fordi tallmaterialet som ligger til grunn 
for rapporten oppstår på ulike tidspunkt.  

Dette innebærer at relativt små variasjoner kan få store utslag på de ulike indikatorene. Det er derfor 
viktig å tolke og bruke statistikken med klokskap i arbeidet med å videreutvikle enhetene.  

 

Saksopplysninger 

Eier melder, deg fortelle beskriver hvordan tilstanden i barnehagene og skolen i Frosta kommune er, og 
hvordan det er arbeidet i barnehage- og skoleåret som nå nærmer seg slutten. Kvalitetsmeldingen viser 
at det er høy kvalitet på mye av arbeidet som utføres i barnehagene og på skolen, men også at det er 
flere utfordringer og forbedringspunkter.  

Siste del av kvalitetsmeldingen omtaler vegen videre til kommende barnehage- og skoleår med nye 
tiltak på områder vi ser at er utfordrende. Ny praksis og organisasjonslæring krever avlæring av gammel 
læring og innlæring av ny læring, samt mye øving. Dette gjelder også for ansatte. Utviklingsarbeid er 
krevende, både i kapasitet og tid. Målet er en enda bedre barnehage- og skolehverdag for alle våre barn 
og unge kommende barnehage- og skoleår. Vi skal hele tiden ha større ambisjoner på vegne av våre 
barn og unge, og strekke oss enda litt lengre. Vi skal jobbe smartere og kunnskapsbasert, og vi skal 
støtte oss til forskning og veiledere i universitets- og høyskolesystemet. Vi skal jobbe profesjonelle 
læringsfellesskap og reflektere sammen. Og vi skal hjelpe hverandre. Hver dag.   

 



Vurdering 

Dette er første året at barnehagene og skolen i Frosta kommune utarbeider en felles kvalitetsmelding. 
Vi har hatt positive erfaringer og gode prosesser med å utarbeide et felles dokument. Grunnlaget for 
utvikling og læring legges i barnehagen, og det er viktig å se hele læringsløpet til barna under ett. 
Barnehagene og skolen har et tett samarbeid, og det er derfor naturlig å fortsette med å utarbeide en 
felles kvalitetsmelding for barnehage og skole.  

En viktig forutsetning for et godt barnehage-/skoleeierskap er at eier "vet", og ikke "tror". "Eier melder, 
deg fortelle" er et virkemiddel for å videreutvikle eierskapet, og er barnehage- og skoleeiers viktigste 
kilde til systematisk kunnskap om barnehagene og skolen i Frosta kommune.   

Hensikten med kvalitetsmeldingen er å gi et ærlig og virkelig innblikk i hvordan tilstanden i 
barnehagene og skolen er for siste barnehage- og skoleår. Derfor er også utfordringer virksomhetene 
opplever beskrevet i kvalitetsmeldingen. Tall gir opplysninger om faktatall og målbare læringsresultater 
for skolemiljø og læringsresultater, og vi må ikke glemme kvalitative fortellinger fra praksis. 
Fortellingene er mer krevende å måle, men vi har forsøkt å fortelle dem med bilder og tekst.   

 
 
 
Endre Skjervø 
Kommunedirektør 
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