
BESØK VED MALM SKOLE 10/6-2022 KL 09:00 
 
Kontrollutvalget ønsker en orientering og omvisning - Malm skole.  
 
I den forbindelse oversendes derfor noen spørsmål som kan danne grunnlaget for en kort 
presentasjon henholdsvis fra: 

• ledelsen 

• tillitsvalgte og verneombud  

• elevråd  

• FAU/samarbeidsutvalg 
 
 
Tidsplan for dagen: 
 
Kl. 09.00 - 09.15  åpning ved kontrollutvalgets leder og presentasjon 
Kl. 09.15 - 10.00  samtale med ledende personer 
Kl. 10:00 - 10.30  samtale med tillitsvalgte og verneombud 
Kl. 10.45 - 11.15  samtale med elevråd 
Kl. 11.15 - 11.45  lunsj 
Kl. 11.45 - 12.15  samtale med FAU/samarbeidsutvalg 
Kl. 12.15 – 13:00  omvisning 
Kl 13:00               avslutning 
Kl 13:15 – 15:30  Ordinært møte i kontrollutvalget 
 
 
 
Kontrollutvalget  
Benthe Asp (Ap), leder 
Arnhild Bilstad Opdal (Krf), nestleder 
Eirik Forås (Sp) 
Lars Eric Sæther (Sp) 
Kai-Jørgen Lorvik (Ap) 
 
Liv Tronstad, sekretær for kontrollutvalget 
 
 



Aktuelle spørsmål: 
 
Ledelsen: 
 

1. Hvilke utfordringer ser dere som de største for Malm skole? 
a. Når diskuterer dere utfordringene og hvordan? 

 
2. Hvordan jobber dere med kvalitetsutvikling? 

a. Driver dere sammenligning mot andre skoler? 
b. Hvilke mål arbeider dere etter? 
c. Har dere internkontroll- og eller kvalitetssystem? 
d. Er det noe interkommunalt samarbeid innenfor skolesektoren? 

 
3. Hvordan jobber dere med kompetanseutvikling blant lærerne? 

a. Finnes det en egen kompetanseplan? 
b. Er det avsatt penger til å realisere kompetanseplanen? 

 
4. Hvordan er kjønnsfordelingen mellom lærerne og hvordan arbeider dere i forhold til 

rekruttering for evt. å skape balanse? 
 

5. Hvordan er sykefraværet blant undervisningspersonell i skolen? 
 

6. Hvordan arbeider dere med helse-, miljø- og sikkerhet for personalet ved skolen? 
a. Hvordan gjennomføres dialogen og samarbeidet med ansattes repr.? 
b. Gjennomføres det arbeidsmiljøkartlegginger? 
c. Gjennomføres det medarbeidersamtaler? 
d. Hvordan opplever lærerne balansen mellom arbeidsoppgaver og tilgjengelig 

tid? 
 

7. Hvor mye tid bruker læreren ved Malm skole på undervisning? 
 

8. Kan dere si noe om forholdet gruppedelingsressurs, tilpasset opplæring og 
spesialundervisning? 
 

9. Hvordan og hvor ofte gjennomføres brukerundersøkelser ut mot elever og foreldre? 
a. Hvordan brukes informasjon som kommer frem gjennom slike undersøkelser? 
b. Hvordan involveres samarbeidsutvalg og foreldreutvalg i forbedringsarbeidet? 

 
10. Hvordan arbeider dere med helse-, miljø- og sikkerhet for elevene ved skolen? 

a. Gjennomføres det systematiske kartlegginger av arbeidsmiljøet til elevene? 
b. Hvordan involveres elevrådet i forbedringsarbeidet? 
c. Hvordan arbeider dere med mobbing (§ 9A)? 
d. Hvordan arbeider dere med barn som sliter? 
e. Hvordan sikrer dere spesialpedagogisk hjelp til elever med behov for dette? 
 

11. Hvordan jobber dere med å få til likestilling inn i skolen/ undervisningen? 
a.  Likestilling og diskriminering, inkludering av nye elever i skolehverdagen bl.a. 

flyktninger/andre etnisiteter. 
 

12. Hvordan jobber dere i forhold til rekruttering til utradisjonelle yrker? 
a. Fokus på realfag for jenter? 
b. Fokus på omsorgsfag for gutter? 
c. Personlig økonomi, livskunnskap mv. (livsmestring)? 
d. Hvordan leveres budskapet til elevene? 

 



 
 
Aktuelle spørsmål: 
 
Tillitsvalgte og verneombud: 
 

1. Hvilke mål har Malm skole? 
 

2. Hvilke utfordringer ser dere som de største for Malm skole? 
a. Når diskuterer dere utfordringene og hvordan? 
b. Hva kan bli bedre 

 
3. Hva tenker dere om kompetanse og ressurssituasjonen generelt i Malm skole? 

 
4. Hvordan arbeides det med helse-, miljø- og sikkerhet for personalet ved skolen? 

a. Hvordan opplever dere at dialogen er mellom skoleledelse og ansatte? 
b. Gjennomføres det medarbeidersamtaler? 
c. Gjennomføres det arbeidsmiljøkartlegginger? 
d. Har dere personalmøter og i tilfelle hvor ofte? 
e. Hvordan opplever lærerne balansen mellom arbeidsoppgaver og tilgjengelig 

tid? 
 

5. Har skolen et internkontroll- og eller kvalitetssystem? 
 

6. Annet dere vil formidle? 



 
Aktuelle spørsmål: 
 
Elevrådsrepresentant(er): 
 

1. Hvilke mål har Malm skole? 
 

2. Hva er bra med Malm skole 
 

3. Hvilke utfordringer ser dere for Malm skole? 
1. Har dere diskutert dette og hvordan? 
2. Hva kan bli bedre? 

 
4. Hvordan fungerer skolehelsetjenesten – er tilbud tilstrekkelig? 

 
5. Hvordan arbeides det med helse-, miljø- og sikkerhet for elevene ved skolen? 

a) Gjennomføres det systematiske kartlegginger av arbeidsmiljøet til elevene? 
b) Hvordan involveres elevrådet i forbedringsarbeidet? 
c) Hvordan arbeides det med mobbing? 
d) Hvordan arbeides det med barn som sliter? 
e) Hvordan sikres det spesialpedagogisk hjelp til elever med behov for det? 

 
6. Hvordan inkluderes nye elever i skolehverdagen bl.a. flyktninger/andre etnisiteter. 

 
7. Hvordan og hvor ofte gjennomføres brukerundersøkelser ut mot elever og foreldre? 

a) Hvordan brukes informasjon som kommer frem gjennom slike undersøkelser? 
 

8. Annet 
 



 
Aktuelle spørsmål: 
 
FAU og samarbeidsutvalget 
 

1. Hvilke mål har Malm skole? 
 

2. Hvilke utfordringer ser dere som de største for Malm skole? 
a. Når diskuterer dere utfordringene og hvordan? 
b. Hva kan bli bedre og hvordan? 

 
3. Hvordan arbeides det med helse-, miljø- og sikkerhet for elevene ved skolen? 

a. Gjennomføres det systematiske kartlegginger av arbeidsmiljøet til elevene? 
b. Hvordan involveres elevrådet i forbedringsarbeidet? 
c. Hvordan arbeides det med mobbing? 
d. Hvordan arbeides det med barn som sliter? 
e. Hvordan sikres det spesialpedagogisk hjelp til elever med behov for det? 

 
4. Hvordan og hvor ofte gjennomføres brukerundersøkelser ut mot elever og foreldre? 

a. Hvordan brukes informasjon som kommer frem gjennom slike undersøkelser? 
b. Hvordan involveres samarbeidsutvalget i forbedringsarbeidet? 

 
5. Hvordan er samarbeidsforholdene opp mot foreldre på den ene siden og folkevalgt 

nivå på den andre siden? 
 

6. Annet? 


