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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen, og ber revisjonen gjennomføre en 
forvaltningsrevisjon av kvalitet i grunnskolen og opplæring til minoritetsspråklige barn og 
unge. Utvalget ber revisjonen gjennomføre prosjektet innenfor en ressursramme på 300 
timer med levering til sekretariatet innen utgangen av august 2023.  
 
Vedlegg 
Prosjektplan - Kvalitet i grunnskoleopplæringen 
Uavhengighetserklæring revisor 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon av kvalitet i grunnskoleopplæringen i møte 
7.9.22 (sak 26/22). Utvalget ba revisjonen utarbeide en prosjektplan på bakgrunn av 
saksfremlegg og innspill som ble gitt i møtet. Utvalget vektla blant annet kvalitet i 
opplæringen for minoritetsspråklige, ressurser, tilpasset opplæring og de ansattes 
kvalifikasjon.  
 
Revisjonen estimerer å bruke 300 timer på prosjektet, og levering til sekretariatet innen 
utgangen av august 2023. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om Frøya 
kommune arbeider med å oppfylle lovkrav i opplæringsloven når det gjelder kvalitetsutvikling. 
Revisor vil også se på kommunens rutiner for kartlegging og tilbud til minoritetsspråklige, 
samt kompetanse og kapasitet til å undervise disse elevene.  
  
Problemstillinger 

1. Arbeider Frøya kommune systematisk for god kvalitet i undervisningen ved 
grunnskolen? 

2. Får minoritetsspråklige barn og unge i Frøya kommune opplæring i tråd med 
regelverk og retningslinjer? 

  
Revisjonskriterier og metode 
Opplæringsloven med forskrift og kommuneloven vil være sentralt regelverk ved utarbeidelse 
av revisjonskriterier. Revisjonen vil også ta utgangspunkt i relevante stortingsmeldinger, 
materiell fra utdanningsdirektoratet og styringsdokumenter i kommunen.  
  
Revisjonen vil benytte ulike metoder for å samle inn informasjon. Kommunale dokumenter, 
grunnskolens informasjonssystem (GSI) og intervju med skoleledelse og kommunedirektør. 
Revisjonen vurderer også å gjennomføre en spørreundersøkelse blant ansatte i 
grunnskolen.  
  
Vurdering og konklusjon  
Prosjektplanen er i tråd med bestillingen og de signaler som ble gitt fra kontrollutvalget i 
møte. Sekretariatet oppfatter prosjektplanen som et godt utgangspunkt for å undersøke 
kvalitet i opplæringen i Frøya kommune. Utvalget har mulighet til å presisere, endre, 
avgrense eller utdype bestillingen i møte. 
  



Ettersom revisjonen vil levere rapporten i august 2023, vil kontrollutvalget kunne behandle 
rapporten i sitt siste møte før kommune- og fylkestingsvalget.  
 
 


