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Tilstandsrapport2018- Kvalitet i barnehageog skole

Ungdomsrådet-06.05.2019- 030/19
Vedtak:
Ungdmsrådettar tilstandsrapportentil orientering.
Rådmannensf orslagtil vedtak:
Hovedutvalgfor barn og ungetar Tilstandsrapportentil orientering.

SAKENI KORTETREKK
Rådmannenleggermed dette frem «Tilstandsrapport2017 – kvalitet i skoleog barnehage».
Rapportenredegjørfor arbeidet med å sikregod kvalitet for alle barn i Bærumsbarnehagerog
skoler.Rapportenviserulike sider ved kvaliteten og er et utgangspunktfor vurderingav videre
arbeid med kvalitetsutvikling.
I følge Opplæringslovenhar skoleeierplikt til å utarbeideen årlig rapport om tilstandeni
opplæringen.§ 13 -10 i loven sier:
..Somein del av oppfølgingsansvaretskaldet utarbeidastein årleg rapport om tilstandeni
grunnskoleopplæringa
og den vidaregåandeopplæringa,knytt til læringsresultat,fråfall og
læringsmiljø.Denårlegerapportenskaldrøftast av skoleeigardvs.kommunestyret,fylkestingetog
den øvsteleiinga ved dei private grunnskolane.
Rapportenom tilstandeni grunnskoleopplæringen
omhandlerinformasjonom læringsresultaterog

læringsmiljø. Ettersom det er tilgjengelige data knyttet til bærumselevers frafall i videregående
skole, er dette også tatt med i rapporten.
Rapporten omhandler kvalitetsarbeidet i bærumsbarnehagene, og barnehagene anses som første
trinn i utdanningsløpet.
Kvalitet i barnehagene og skolene kan måles på mange måter. I NOU 2003:16 ble det presentert tre
former for kvalitet; strukturkvalitet, prosesskvalitet og resultatkvalitet. Strukturkvalitet dreier seg
om virksomhetens ytre forutsetninger, som f. eks. ressurser, kompetanse og lovverk. Prosesskvalitet
handler om virksomhetens indre aktiviteter, selve arbeidet med opplæringen. Dette dreier seg om f.
eks relasjoner, arbeidsmåter og organiseringsformer. Resultatkvalitet refererer til det en ønsker å
oppnå med det pedagogiske arbeidet, altså elevenes faktiske læringsutbytte.
Rapporten er delt i to deler. Den første delen handler om kvalitet i Bærum kommunes barnehager,
den andre delen om kvalitet i bærumsskolen.
I tillegg til å gjøre rede for kvaliteten i barnehage og skole, skisserer også rapporten utfordringer
som barnehage og skole vil stå overfor i 2019- 2020.

Vedlegg:
Tilstandsrapport for barnehage og skole 2018.docx (L)(5861241)

Behandlingen i møtet 06.05.2019 Ungdomsrådet
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Ungdomsrådet-06.05.2019- 030/19:
Vedtak:
Ungdmsrådet tar tilstandsrapporten til orientering.
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