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Kommunestyret

Tilstandsrapport for barnehage og skole 2021

Hovedutvalg for barn og unge-07.06.2022- 043/22
Innstilling:
Sak om Tilstandsrapport 2021 – kvalitet i barnehage og skole tas til orientering.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Sak om Tilstandsrapport 2021 – kvalitet i barnehage og skole tas til orientering.

SAKEN I KORTE TREKK
Kommunedirektøren legger med dette frem Tilstandsrapport 2021 – kvalitet i barnehage og skole.
Tilstandsrapporten redegjør for arbeidet med å sikre god kvalitet for alle barn i Bærums barnehager
og skoler, og viser overordnet utvikling og resultater. Rapporten er et utgangspunkt for vurdering av
videre arbeid med kvalitetsutvikling.
Ifølge opplæringslovens § 13-3e har skoleeier plikt til å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i
opplæringen:
… Som ein del av oppfølgingsansvaret, skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i
grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og
læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av kommunestyret og fylkestinget.
Kommunedirektøren anser barnehagen som første trinn i barnas utdanningsløp. Følgelig inngår
også kvalitet i Bærums barnehager i rapporten.
Arbeidet med kvalitet i barnehage- og skolesektoren presenteres gjennom tre kvalitetsindikatorer:
strukturkvalitet, prosesskvalitet og resultatkvalitet. Strukturkvalitet dreier seg om virksomhetens

3
ytre forutsetninger, eksempelvis ressurser, kompetanse og lovverk. Prosesskvalitet handler om
virksomhetens indre aktiviteter – selve arbeidet med opplæringen, slik som relasjoner,
arbeidsmåter og organiseringsformer. Resultatkvalitet refererer til det en ønsker å oppnå med det
pedagogiske arbeidet, altså elevenes faktiske læringsutbytte. Sammenhengen mellom disse
formene for kvalitet illustreres i figuren nedenfor:

Rapporten er i to deler. Første del handler om kvalitet i kommunens barnehager, andre del
omhandler kvalitet i bærumsskolen. I tillegg skisserer rapporten utfordringer som barnehage og
skole vil stå overfor fremover.

Vedlegg:
Tilstandsrapport 2021_barnehage og skole
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Behandlingen i møtet 07.06.2022 Hovedutvalg for barn og unge
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for barn og unge-07.06.2022- 043/22:
Innstilling:
Sak om Tilstandsrapport 2021 – kvalitet i barnehage og skole tas til orientering.

