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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.
Vedlegg
Følgebrev Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Tilsynsrapport Støren barneskole - skolebasert vurdering

Saksutredning
Kontrollutvalgets sekretariat viser innledningsvis til samling for kontrollutvalg den 6.
oktober 2009 og 15. oktober 2014 der Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i et foredrag
tok til orde for mer samordning av tilsynsarbeidet mellom blant annet fylkesmannen
og kommunale kontrollutvalg. Som et ledd i dette er det naturlig å gjøre bruk av
tilsynsrapportene som tilsynsmyndighetene utarbeider etter tilsyn i kommunene
Fylkesmannen åpnet 18. april 2017 tilsyn med skolebasert vurdering i Midtre
Gauldal kommune. Undersøkelsene ble gjort på skolenivå ved Støren barneskole.
Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 handler om skolens arbeid med elevenes utbytte av
opplæringen og består av tre områder for tilsyn: Skolens arbeid med elevenes
utbytte av opplæringen, forvaltningskompetanse og skolebasert vurdering (som
denne tilsynsrapporten omhandler).
Skolebasert vurdering er skolens jevnlige vurdering av i hvilken grad egen
virksomhet medvirker til å nå målene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.
Vurdering av egen virksomhet betyr at skolen skal vurdere organiseringen,
tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen.
Tilsynet skal bidra til at kommunen som skoleeier sørger for at skolen ved
skolebasert vurdering:
 Velger tema basert på en bred og samlet vurdering av om elevene når målene i
læreplanverket
 Vurderer ulike endringer som kan bidra til økt måloppnåelse og følger opp disse
 Sikrer en bred medvirkning i gjennomføringen
 Gjennomfører vurderingen jevnlig

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon,
skolens og kommunens egenvurdering, og opplysninger fra intervju.
Tilsynet har ikke avdekket brudd på regelverket.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget gjennomgår
fylkesmannens tilsynsrapport og legger denne til grunn som en del av sin
rutinemessige oppfølging av virksomheten i Midtre Gauldal kommune.

