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Avslutning av den utvidede delen av tilsyn i Holtålen kommune ved Hov 
skole - lokalt arbeid med læreplanen 
 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag varslet den 3. oktober 2016 tilsyn med Holtålen 
kommune, ved Hov skole. Tilsynet omhandlet temaet «Tidlig innsats». På bakgrunn 
av dokumentasjon Fylkesmannen fikk tilsendt, utvidet Fylkesmannen tilsynet til også 
å omfatte temaet lokalt arbeid med læreplanen. I denne delen av tilsynet ble det 
kontrollert hvordan rektor sikrer at skolens opplæring er i tråd med Kunnskapsløftet 
(LK06). 
 
Opplæringen skal ha et innhold som bygger på kompetansemålene i læreplanen og 
undervisningen skal bidra til at disse målene blir nådd. Rektor må derfor organisere 
arbeidet på skolen slik at dette blir ivaretatt, jf. opplæringsloven § 2-3. Innenfor det 
kontrollerte området er det prosessene; at rektor sørger for at lærerne får 
kompetanse i læreplananalyse, læreplanarbeid i fagene og operasjonaliseringen av 
læreplanen, som er vel så viktig som selve produktet som utarbeides lokalt. 
 
Holtålen kommune sendte 31. mars 2017 en redegjørelse til Fylkesmannen. Vedlagt 
denne redegjørelsen var oppdaterte lokale læreplaner som var i bruk ved Hov skole. 
Disse viste at det var manglende sammenheng mellom kompetansemålene fra LK06 
og de læringsmålene som var utarbeidet i skolens lokale planer for det enkelte fag. 
Fylkesmannen kunne av den grunn ikke konkludere med at elevenes opplæring var i 
samsvar med kompetansemålene slik de framgår av læreplanverket. Holtålen 
kommune fikk på bakgrunn av dette ny frist for å rette de påpekte manglene fra den 
utvidede delen av tilsynet. Holtålen kommune ga tilbakemelding til Fylkesmannen 
innen oppgitt frist som var 31. oktober 2017.  
 
Fylkesmannen har gjennomgått de lokale planene for det enkelte fag som skolen har 
sendt inn. Gjennomgangen viser at planene fortsatt, i varierende grad, forholder seg 
til kompetansemålene slik de er oppgitt i LK06. Fylkesmannen gjennomførte et møte 
med rektor ved Hov skole den 8. juni 2018, hvor Fylkesmannens vurderinger av den 
innsendte dokumentasjonen ble gjennomgått. I møtet redegjorde rektor for arbeidet 
som er gjennomført ved skolen i perioden etter innsendingen til Fylkesmannen, og 
for hvordan det videre arbeidet med å sikre at elevenes opplæring gjennomføres i 
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samsvar med gjeldende læreplanverk, skal gjennomføres på skolen. Rektor har i 
ettertid skriftliggjort og ettersendt plan for det videre arbeidet til Fylkesmannen.  
 
Fylkesmannen har vurdert kommunens tilbakemelding som ble gitt i møte den 8. juni 
2018 og den etterfølgende skriftlige dokumentasjon som ble mottatt den 18. juni 
2018. Tilbakemeldingen viser at kommunen har laget et plan for arbeidet med de 
lokale læreplanene. I tillegg ser vi at det er satt av tid til arbeid i faggruppene. Skolen 
viser også at de planlegger arbeidet med nye læreplaner ved å ha startet arbeidet 
med kjerneelementer og den nye overordnede delen av læreplanen. Planmessig 
arbeid og systematikk er en viktig forutsetning for at skolen som helhet skal utvikle 
god læreplanforståelse. Å berede grunnen, for det som vil komme gjennom 
fagfornyelsen, vil også bidra til bedre læreplanrealiseringen i dag. Holtålen 
kommune, Hov skole, sannsynliggjør, gjennom de skisserte tiltakene i sin 
tilbakemelding, at bruddet på regelverket er rettet. 
 
Fylkesmannen tar kommunens erklæring til etterretning og det utvidede tilsynet, med 
temaet lokalt arbeid med læreplaner, anses som avsluttet. 
 
Vi ønsker å takke for godt samarbeid gjennom hele tilsynsprosessen, og ønsker 
lykke til med det videre arbeidet. Dersom kommunen har behov for videre veiledning, 
kan dere ta kontakt med Ragnhild Sperstad Lyng på e-post: 
fmtlrly@fylkesmannen.no.  
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