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Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget tar underveisrapporteringen til orientering.
2. Ordlyden i problemstilling 1 om klasseledelse endres til «Tyder data på at
kommunen jobber godt med klasseledelse»?
Vedlegg
Underveisrapportering - Forvaltningsrevisjon - Klasseledelse, tilpasset opplæring og
skolemiljø
Saksopplysninger
Revisor har sendt inn en underveisrapportering per 02.11.2021 (se vedlegg). Av notatet
fremgår det at det har vært grei fremdrift i prosjektet. Det er frem til nå blant annet
gjennomført oppstartmøte med kontaktperson i kommunen, innhentet relevant
dokumentasjon og startet med intervjuer av rektorer i kommunen.
Fremover vil det blant annet bli sendt ut e-postintervjuer/spørreundersøkelse til styrere i
barnehager, samt til alle lærere i kommunen. Revisor venter fortsatt på noe dokumentasjon
som er nødvendig for å kunne svare ut kontrollutvalgets bestilling.
Revisor har på nytt foretatt en vurdering av litteratur og teori på området for å se om det kan
trekkes ut noen fellesnevnere om god klasseleslse på tvers av ulike kilder. Revisor har
kommet frem til at følgende punkter gjør seg gjeldende:
·
·
·
·

Skolene bør ha en pedagogisk plattform som klasseledelse baseres på
Skoleledelsen og lærerteamet skal sammen avklare forventninger til elev- og
læreradferd
Klasseledelse skal innbefatte både sosiale og faglige forhold
Elevene skal ha en positiv oppfatning av relasjonen til sine lærere

Basert på de ovennevnte kriteriene foreslår revisor en endring i ordlyden på problemstilling 1
om klasseledelse: «Tyder data på at kommunen jobber godt med klasseledelse»?
Det er per nå brukt ca 150 timer av den totale prosjektrammen på 300 timer. Revisor mener
timeressursen fremstår som fornuftig angitt ut fra det arbeidet som gjenstår.
Forvaltningsansvarlig revisor i RMN, Johannes Nestvold, vil gi en kort orientering i møtet og
vil være tilgjengelig for å svare på utvalgets spørsmål.
Konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta revisors redegjørelse til orientering.
Kontrollutvalget må ta stilling til om de vil endre ordlyden i problemstilling nr.1.

