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KS-Konsulent AS



Forstå mennesker og hvordan en tjeneste må passe inn i deres livssituasjon og arbeidshverdag

Gir empati:

Det å bruke tid sammen med 

mennesker vi trenger å forstå, gjør at 

vi kan sette oss inn i deres situasjon. 

Det gir dere en god intuisjon om en 

løsning vil fungere for den det gjelder. 

Gir inspirasjon:

Innsiktsarbeid avdekker viktig 

informasjon som blir til inspirasjon for 

idémyldring. Dette danner grunnlaget 

for å kunne skape gode og 

meningsfulle tjenester som skaper 

verdi i folks liv.

Bygger kunnskap:

Over tid bygger teamet opp verdifull 

og virkelighetsdrevet kunnskap om 

innbyggerne som også kan brukes i 

andre prosjekter.

Introduksjon til innsiktsarbeid

Kilde: KS Veikart for tjenesteinnovasjon



Se situasjonen fra en annen persons perspektiv, ikke kun deres eget.

Ikke anta at dere vet hva elever, foreldre og ansatte tror og mener.

Introduksjon til innsiktsarbeid

Kilde: KS Veikart for tjenesteinnovasjon



Statistikk og tall
Spørreundersøkelser
1000 mennesker
Forstå hva
Anta behov
Ta utgangspunkt i det man vet

Intervju og observasjon
Snakke med mennesker
10 mennesker
Forstå hvorfor og hvordan
Avdekke faktiske behov
Belyse nye områder

Samskaping
Utvikle tjenesten sammen 
med alle berørte parter. 

Rasjonelt

Emosjonelt

Ulike nivåer av innsikt

Kilde: KS Veikart for tjenesteinnovasjon



24
elever fra

6 elevråd

6
rektorer

9
folkevalgte 

(gruppe-

ledere)

16
intervjuer

6 
FAU ved

6 skoler

9
tillitsvalgte



Bakgrunn og mål

Indre Fosen kommune 

evaluerer opplæringstilbudet i 

kommunen, og KS-K sammen 

med medarbeidere i sektoren 

og innbyggerne skal våren 

2020 komme fram til en 

fremtidsrettet struktur, 

organisering og kvalitet for 

barnehager og skoler i 

kommunene. Prosessen skal 

være grunnlaget for en politisk 

beslutning.

Hensikten med 

innsiktsarbeidet

Å kartlegge elevers, foreldres, 

ansattes, rektorenes og

folkevalgtes vurderinger av

kvalitet og opplevelse av

tjenestene, primært innenfor

grunnskolen. 

Metode og framgangsmåte

KS-Konsulent AS gjennomførte

I perioden 8. – 20. januar til

sammen 16 intervju. Antallet

deltakere varierte fra 1 til et helt

FAU. Elever og foreldre ble

stort sett intervjuet i grupper på

4, øvrige grupper ble intervjuet

samlet.

Informasjonsbrev ble sendt ut i 

forkant av intervjuene. For å 

sikre lik gjennomføring ble

intervjuguide fulgt. Det ble lagt

vekt på at intervjuene skulle

gjennomføres i en uformell og

trygg atmosfære.

Informasjon om anonymisering

ble gitt i starten av hvert

intervju.

Oppsummering

Dette dokumentet

oppsummerer de viktigste

temaene og innsiktene på

tvers av intervjuene. 

Hensikten er å beskrive

målgruppenes vurderinger

rundt kvalitet, deres behov, og

hva som på et overordnet nivå

oppleves som positivt og

utfordrende med dagens

tjenester både innholdsmessig

og strukturelt. 

Innsikten vil inngå i

prosjektets

kunnskapsgrunnlag, og bli

med videre inn i prosjektets

analyse- og vurderingsfase. 



Hovedfunn fra intervjuene deles i tre kategorier:

1. Synspunkt på kvalitet

2. Opplevelse av dagens tilbud

3. Utsagn om strukturendringer



Hovedfunn fra intervjuene

1. Synspunkt på kvalitet



BESKRIVELSE AV FUNN

ELEVENES UTSAGN OM KVALITET

Om læring:

• Læringsarbeidet bør være preget av involvering, gode og praksisnære oppgaver/tema, 

samarbeid og at elevene kan lære av hverandre. 

• Det er kjedeligere når lærere står og snakker. 

• Vi lærer mer når vi arbeider selv, da er vi mer fokusert.

• Ikke bli for lærebokstyrt, viktig at det blir mer aktivitet, undring og utforsking enn informasjon.

• Morsomst å lære ting som angår deg, ting du får bruk for.

• Tema relatert til livsmestring beskrives som veldig viktig. Økonomi, psykisk helse, egen helse, 

praktiske gjøremål, matlaging m.m.

Om lærere:

• Læreren er den viktigste!. En god lærer er en man kan gå til og være trygg på.

• Den gode lærer ser den enkelte og tilpasser ut fra dette. 

• De lærerne som kan frigjøre seg fra lærebøkene og lager opplegg med relevans oppfattes 

som bra. 

• Både lærerne og de rundt er viktig for å oppleve mestring.



BESKRIVELSE AV FUNN

ELEVENES UTSAGN OM KVALITET

Om trivsel og skolemiljø:

• Har du det dårlig sosialt blir det mindre læring. Viktig å slippe å grue seg til å gå på skolen.

• Elevene opptatt av valgmuligheter ift vennerelasjoner. Elevene er opptatt av at det er en 

nedre elevtallsgrense for hva som gir et godt skolemiljø. 

• Det er lettere å bli bedre kjent når det ikke er så mange elever. 

• Skolebygg og inneklima er viktig. 

Andre funn:

• Elevmedvirkning er veldig viktig, både i undervisning og ellers. 

• Politikerne i kommunen må lytte til oss!



BESKRIVELSE AV FUNN

FORELDRES UTSAGN OM KVALITET

Om læring:

• Elevene må være med å bestemme arbeidsmetodikk, slik at undervisningen tilpasses best mulig. 

• Opptatt av livsmestringstema, f.eks økonomi, psykisk helse, sosial kompetanse, kritisk sans, 

kosthold.

• Elevenes kommunikasjonskompetanse må bli bedre både muntlig, skriftlig og digitalt. Viktig for å 

forstå forskjellighet og lære toleranse. Viktig faktor for god psykisk helse.

Om lærere:

• Gode lærere er avgjørende. De må være profesjonelle, men også medmennesker som ser den 

enkelte og bryr seg, varierer metodikken og er en god formidler.

Om trivsel og skolemiljø:

• Trygghet og trivsel viktigst av alt. Er også en forutsetning for læring.

• Kvaliteten på skolebygg, fysisk læringsmiljø vesentlig. Risiko for at lærere slutter hvis bygget er for 

dårlig.

• Folkehelseperspektivet: Det bør være mulig å gå eller sykle til skolen sin.

• Foreldre ved små skoler: På en mindre skole lærer man å forholde seg til alle typer mennesker. 

• Foreldre ved storskolen: Skolens størrelse avgjør ikke kvaliteten på skolemiljøet.

• Elevene må lære seg å takle motgang, livet er ikke bare rosenrødt. Viktig å være psykisk sterk.



BESKRIVELSE AV FUNN

FORELDRES UTSAGN OM KVALITET

Om skolen som nærmiljøsentrum:

• Skal det bo folk i alle grenser, må det være tilgjengelige oppveksttilbud innenfor 

rimelighetens grenser.

• Hva er konsekvensene av nedleggelser? «Hovedsaken med å bo i bygda er tryggheten som 

en trygg skole gir». 

• Vitale nærsamfunn er viktig for å få folk flytte tilbake eller komme hit.

• Sammenhengen mellom skole og fritid er viktig, f.eks kulturskole og idrettsaktivitet.

Andre funn:

• Reiseavstand og reisetid samt sikkerhet er viktig.

• Viktig med tverrfaglig samarbeid (støtteapparatet) og andre yrkesgrupper inn i skolen, f.eks

barnevernpedagoger og vernepleiere.



BESKRIVELSE AV FUNN

ANSATTES (TILLITSVALGTES) UTSAGN OM KVALITET

Om læring:

• Teknologi må tas i bruk for å sikre kvalitet – f.eks språkfag.

• Ansatte ved små skoler: Kompetanse på fådelt pedagogikk gir god læring.

Om lærere:

• Metodene som ligger i Fagfornyelsen for utvikling av profesjonsfellesskapet må følges.

• Viktig med en helhetlig plan for profesjonsfellesskapet. Tenke alle ansattegruppene. 

Tverrfagligheten er noe mer enn lærere og fagarbeidere – f.eks miljøterapeuter.

• Viktig med gode planer for planleggingsdager, med mulighet til å møtes felles. 

• Må rekruttere riktig, ut fra kravene i Fagfornyelsen.

Om trivsel og skolemiljø:

• Viktig med gode skolebygg.

Om skolen som nærmiljøsentrum:

• Skal vi ha tilflytting må vi ha et skoletilbud å tilby. Derfor viktig med skole i alle bygdene.



BESKRIVELSE AV FUNN

REKTORENES UTSAGN OM KVALITET

Om læring:

• At skolen har orden, struktur og gjennomarbeidede system er viktig for god læring.

• Viktig med gode støttesystem, både internt ved skolen og fra støtteapparatet rundt.

• Fagfornyelsen kan bidra til å heve elevene.

Om lærere:

• Fagfornyelsen utfordrer en ny elevrolle, og dermed også lærerrollen.

• Plikten om profesjonelle læringsfellesskap er et virkemiddel som må utnyttes.

• Assistenter/fagarbeidere og lærere bør ha avsatt planmessig tid sammen.

Om trivsel og skolemiljø:

• Både elever og ansatte må trives, skal man oppnå god læring.

• Skolebygget må tilrettelegge for god læring. Dette skaper et inntrykk av kvalitet.

• Estetiske valg innomhus gjør noe med holdningen din til det du jobber med.

• Uteområdene har også stor betydning.



BESKRIVELSE AV FUNN

REKTORENES UTSAGN OM KVALITET

Om skolen som nærmiljøsentrum:

• Viktig at skolen har et godt renomme i bygda.

• Du må kunne merke samspillet med bygda.

Andre funn:

• Gode ledere er vesentlig for måloppnåelsen. Gode ledere tar del i det som foregår i 

organisasjonen, de stenger seg ikke inne og overlater prosessene til de ansatte.

• Det må være harmoni mellom det lederne pålegges ovenfra og det de pålegger sine egne 

medarbeidere.

• God økonomi er en nødvendig premiss.



BESKRIVELSE AV FUNN

FOLKEVALGTES (GRUPPELEDERNES) UTSAGN OM KVALITET

Om læring:

• Ha skoler som faglig henger med i tida, der elevene trives og de går inn som engasjerte og er enda 

mer engasjerte når de går ut.

• Viktig å utnytte teknologi for å kunne gi elevene valgmuligheter knyttet til læring, f.eks språkfag.

Om lærere:

• Det handler ikke bare om antall lærere, men om gode lærere. 

• Må ha gode ansatte – viktig å bidra til å utvikle dem og holde dem aktive.

• Det bør være et system for å følge opp ansatte som ikke fungerer.

Om trivsel og skolemiljø:

• Ha fokus på både psykisk og fysisk helse.

• Skolebygg og spesielt inneklima er viktig.

• Påstanden om at en liten nærskole er bedre enn en storskole trenger ikke stemme. En stor skole kan 

være mye bedre til å forebygge og håndtere mobbing enn de små.

Om skolen som nærmiljøsentrum:

• Skolen som tiltrekningskraft for tilflytting. Skolen er limet i bygda og gjør at folk flytter tilbake.

• Samarbeid mellom skole og næringsliv må videreutvikles for å sikre arbeidskraft og arbeidsplasser.



Hovedfunn fra intervjuene

2. Opplevelse av dagens tilbud



BESKRIVELSE AV FUNN

ELEVENES UTSAGN OM DAGENS TILBUD

Om læring:

• Elevene opplever stor forskjell mellom lærere internt ved hver skole når det gjelder 

organisering og metodebruk i læringsarbeidet.  

• Undervisningsmetodikk er læreravhengig. Det er imidlertid blitt gradvis bedre de siste årene, 

med vektlegging av elevsentrert metodikk. Dette gjelder både barnetrinn og ungdomstrinn. 

• For mye undervisning er tavlestyrt, der læreren spør og elevene svarer. 

• Elevene ønsker mer aktivitet, undring og utforsking.

Om lærere:

• De lærerne som ikke kun bruker lærebøkene, men lager opplegg med relevans oppfattes 

som bra. 

• Mange av lærerne er gode til å se den enkelte elev og tilpasse ut fra det. 

• De lærerne som spør hvilke læremåter elevene vil ha, skaper variasjon i læringsarbeidet.



BESKRIVELSE AV FUNN

ELEVENES UTSAGN OM DAGENS TILBUD

Om trivsel og skolemiljø:

• Elevene sier det er jobbet mye med inkludering.

• Olweustimene oppfattes som viktige. Samtidig melder mange elever at det gradvis er blitt 

mindre av disse timene, og at lærerne kan bortprioritere timene.

• Elever ved små skoler: 

- Styrken i dag er at du kan være med noen som er eldre og yngre.

- Skolemiljøet er i hovedsak i bra, men det kan bli litt for lite fordi det er vanskelig å 

finne nye venner. 

- Det oppstår lett rykter som alle vet om veldig fort.

• Styrket helsesykepleierressurs etterlyses ved alle skoler.

• Mange har venner fra andre skolekretser, spesielt i ungdomsskolealder, og mange bruker 

fritidstilbud på tvers av skolegrenser.

• Flere skoler må pusses opp!



BESKRIVELSE AV FUNN

ELEVENES UTSAGN OM DAGENS TILBUD

Annet:

• Bredde og større valgmuligheter i valgfag etterlyses. 

• Spesialrom og svømmebasseng etterlyses ved enkelte skoler. 

• Det er et godt utvalg av idrett- og andre fritidsaktiviteter, og mye skryt gis til kulturskolen.

• Ungdomsskoleelever savner et bedre kollektivtilbud for å kunne reise mellom bygdene.

• Ungdomsskoleelever er opptatt av at fritidstilbud og idrett må ha tilbud «på tvers av 

grendene», dette for å få variasjon i tilbud.

• Elevene ved små skoler uttrykker at dugnadsånden er veldig bra.



BESKRIVELSE AV FUNN

FORELDRES UTSAGN OM DAGENS TILBUD

Om læring og lærere:

• Gjennomgående: Det er for stor variasjon mellom lærere og klasser. Det er læreravhengig hvor interessant 

en læringssituasjon kan gjøres. Flere foreldre uttrykker overraskelse over hvor mye som ser ut til å være helt 

opp til den enkelte lærer.

• Foreldre ved små skoler: 

- Fornøyd med fådelt skole.

- Det viser seg at det kan være vanskelig å tiltrekke seg tilflyttende dyktige lærere som ønsker å bli.

Om trivsel og skolemiljø:

• Foreldre ved små skoler: Trygt og godt for de fleste, men noen elever får litt få å spille på. Dette handler bl.a

om størrelsen på trinnet.

• Foreldre ved storskolen: Elevene har lett for å finne noen med felles interesser. 

Annet:

• FAU kunne gjerne blitt brukt mer av kommunen.

• Fylkesmannens defineringer av forsvarlig reisetid i buss er ikke rimelige. (45 min for småtrinnselever).

• Kommunen burde jobbet mye mer aktivt med befolkningsvekst, burde vært mye mer frampå. Det er kort vei 

til Trondheim og til Ørland.

• Hvor er politikerne våre? Har de noensinne vært på skolen vår?



BESKRIVELSE AV FUNN

ANSATTES (TILLITSVALGTES) UTSAGN OM DAGENS TILBUD

Om læring og lærere:

• Det settes av tid til kompetansebygging og faglig oppdatering for at ansatte skal være kvalifiserte, men 

ikke nok tid til samarbeid.

• Ansatte trives. Det er godt samhold og lavt sykefravær.

• Ansatte er som oftest bosatt i nærmiljøet, og framstår som «hele mennesker», som også er nære 

barnas fritidsaktiviteter. «Vi bor, lever og arbeider her».

• Grunnskolene samarbeider godt med barnehager og videregående skole.

• Det er en utfordring at fagpersonellet ikke er villig til å ta ulike valgfag.

Om trivsel og skolemiljø:

• På enkelte skoler må det absolutt gjøres noe med skolebyggene.

Om skolen som nærmiljøsentrum:

• Foreldrene er engasjerte, og det er viktig å beholde dugnadsånden.

Annet: 

• Kommunen må være åpen om denne prosessen – og si hva den egentlig vil oppnå. Hvis det er 

nedleggelse det er snakk om, så si det. Det er viktig å tørre å være tydelig!



BESKRIVELSE AV FUNN

REKTORENES UTSAGN OM DAGENS TILBUD

Om læring:

• Læring: Kommunen samlet har middels resultater. Samtidig blir læringsresultatene gradvis bedre opp gjennom 

grunnskolen. 

• Noe fungerer godt ved alle skoler, men ingen skoler kan sies å oppfylle alle kriterier til kvalitet i dag.

• Er vi tydelige nok på krav og forventninger til elever og foreldre? «Sørver» vi dem for mye nå?

• Er vi som ledere dyktige nok til å ha fokus på læringsledelse?

Om lærere:

• Kontaktlærerfunksjonen er viktig, og mange utfører den på en god måte. Det er en utfordring at det er avsatt 

ulik tid til å utføre funksjonen (tidligere Leksvik 45 min., tidligere Rissa 60 min.). 60 min. er også for lite.

• Kompetansekravene til undervisningspersonale innebærer en kjempeutfordring i kommende år.

• Hvordan sikre bærekraftige miljø, med god kompetansetilgang?

• Nyutdannede lærere med få fag fra utdanningen medfører utfordringer, spesielt ved de små skolene, fordi 

lærere må dekke opp mange fag.

• Det burde vært avsatt tid hvor assistenter/fagarbeidere og lærere har planmessig tid samtidig. Dette er ikke 

mulig med nåværende arbeidstidsavtaler.

• Ved økonomikutt risikerer hver skole å miste svært sårbar fagkompetanse fordi noen må slutte.

• En stor utfordring at det pr dato er to ulike arbeidsavtaler, fra de to tidligere kommunene. Generelt må det 

samarbeides bedre enn i dag, det må ikke være slik at «klubben har siste ordet».



BESKRIVELSE AV FUNN

REKTORENES UTSAGN OM DAGENS TILBUD

Om trivsel og skolemiljø:

• Olweusarbeidet.må fortsatt prioriteres ved alle skoler.

Om skolen som nærmiljøsentrum:

• Foreldresamarbeidet er helt avgjørende, det understreker viktigheten skolen har for bygda.

• Rektorer ved små skoler: Samarbeidet med et velfungerende FAU og frivilligheten er svært viktig. De skaffer 

ressurser og bidrar gjennom dugnad.

Om samarbeid med andre enheter og opp mot kommunenivået:

• Kommunen har gode interne støttesystem (PPT, barnevern, helsesykepleier). 

• Tverretatlig/tverrfaglig samarbeid mellom støttefunksjonene savnes, nå opererer de i hver sine siloer.

• Det er et stort behov for rolleavklaring mellom rektor, skoleansvarlig og oppvekstsjef. Rektorene ønsker å 

involveres i endringsprosesser slik at de kan påvirke og ha eierskap til det som skjer.

• Det mangler en avklaring av hva som skal være likt og hva som kan være ulikt mellom skolene.

• Skolene skulle gjerne samarbeidet enda bedre med barnehagene, for gode overganger og faglig 

sammenheng. 

• Et samarbeid mellom kulturskolen og grunnskolene om felles ansettelse av lærere hadde vært glimrende. 

• Støtte fra kommunens personalressurser oppleves veldig viktig. Rektorene etterlyser rutiner for og øving i 

håndtering av personalsaker. Dette blir ekstra viktig nå som endringer sannsynligvis vil komme.



BESKRIVELSE AV FUNN

REKTORENES UTSAGN OM DAGENS TILBUD

Annet:

• Kulturskolen: Ser fordeler ved å få jobbe mer i fred og ro over tid uten å bli utsatt for målinger. Dette gjør at 

de kan trene opp den «indre driven» i den enkelte elev.

• Rektorene er bekymret for flere «ostehøvelkutt» fordi det over tid vil skape en gradvis utarming av hver 

enkelt skole. Det bør derfor heller tas grep som er tilpasset nåværende og framtidig økonomisituasjon. 

• Politikerne må også huske at de lokale kravene til SFO-tilbudet, f.eks åpningstider, krever mye av skolenes 

ressurser.

• Politikerne må nå vise mot. Utgangspunktet må være å se Indre Fosen kommune samlet, og vurdere 

hvordan man får best kvalitet pr krone, uansett om det medfører strukturendringer. 



BESKRIVELSE AV FUNN

FOLKEVALGTES (GRUPPELEDERNES) UTSAGN OM DAGENS TILBUD

Generelt:

• Kommunen har et veldig bra kultur- og fritidstilbud, og det er mye aktivitet på tvers av bygdene/grendene. 

• Det er behov for en større helsesykepleierressurs inn i skolen.

• Økonomien og demografisk utvikling er en stor utfordring.



Hovedfunn fra intervjuene

3. Utsagn om strukturendringer



BESKRIVELSE AV FUNN

UTSAGN OM STRUKTURENDRINGER, IKKE KATEGORISERT

• Det er viktig med skole i alle bygdene.

• Det er viktig å opprettholde skolen for de minste barna.

• Fritt skolevalg må opprettholdes uansett.

• Det vil også være nødvendig å se på kretsgrenser, selv om det er fritt skolevalg.

• Elevtallsutviklingen må legges til grunn. Hva er behovet nå og framover?

• Det finnes en nedre smertegrense. En dag blir vi for små hvis vi tenker rasjonelt.

• Vurder alternativer mer for de eldste barna enn de aller yngste.

• Hva med kvalitet – hvor liten kan en skole være? Vi kan ikke la en elev få et dårligere tilbud fordi vi skal opprettholde 

en skole.

• Vi har elever til 1 ungdomsskole og til 3 barneskoler.

• Hva med å etablere oppvekstsentre, med barnehage og småskole, evt full barneskole?

• Er det hensiktsmessig med så mange ungdomsskoler? Det er viktig å få «ungdomstrinnsfølelsen».

• Større skoler vil være attraktive fagmiljø for ambisiøse lærere. 

• Grunnlaget for denne prosessen er de millionene som mangler. Hva kan gi reduserte kostnader? Det er nå ønskelig å 

få presentert hele bildet og alle konsekvenser. Det er behov for å få oversikt med tallgrunnlag over alle tenkelige 

strukturendringer med totale regnestykker.

• Den største utfordringen er grendapolitikken som utøves. Hadde vi vært mer uhildet hadde vi fått til dette. Dette gjelder 

både innbyggerne og de folkevalgte. 

• Politikerne tar ikke valg når det gjelder skolestruktur. De må nå legge bort følelsene og det å være grendapolitiker. De 

må se helheten for Indre Fosen kommune.


