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1. Sammendrag 
Denne rapporten oppfyller opplæringslovens krav som tilstandsrapport for 
skolesektoren, og skal drøftes av kommunestyret.  Med bakgrunn i politiske føringer er 
også barnehagesektoren tatt med i denne rapporten. 

Barnehagesektoren i kommunen drives rasjonelt og har et noe lavere kostnadsnivå enn 
sammenlignbare grupper.  Per i dag er det marginale ressurser i barnehagene til å 
arbeide med forebyggende tiltak og tidlig innsats.  Det finnes heller ikke noen egen 
spesialpedagogisk ressurs for barnehagene.  I rapporten foreslås det mål og tiltak som 
vil styrke innsatsen rundt tidlig innsats og forebygging i barnehagene. 

Elevtallsprognosene for de neste 10 årene antyder at elevtallet i kommunen kommer til 
å bli redusert med rundt 30 prosent.  Dette er en situasjon som sannsynligvis vil kunne 
påvirke skolestrukturen i kommunen på lengre sikt.  Kostnadsnivået i 
grunnskolesektoren i Dønna er noe høyere enn sammenlignbare grupper.  Dette er i 
særlig grad knyttet til kostnadene til voksenopplæring og skolelokaler, og i noen grad 
til grunnskolen. 

Andelen elever i Dønna kommune som har vedtak om spesialundervisning er vesentlig 
høyere i kommunen enn hos sammenlignbare grupper.  Dette er en situasjon som har 
vedvart over tid.  Andelen elever som har spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og 
andelen elever med spesialundervisning på 1. – 4. trinn er lavere enn 
landsgjennomsnittet, mens andelen elever med spesialundervisning er høyere enn 
landsgjennomsnittet for elever på 5. – 10. trinn.  Dette antyder at man kommer for sent 
i gang med tiltak, og at det er behov for å se på oppvekstsektorens arbeid med 
kartlegging og forebygging.  Et lignende bilde kommer også frem i 
skolebidragsindikatorene der resultatene antyder at skolens bidrag til læringsutbytte 
på 1. – 4. trinn i Dønna er noe lavere enn man skulle forvente.  Dette bildet endres når 
elevene kommer oppover i trinnene.  Skolebidraget til elevenes læring på 8. – 10. trinn i 
Dønna kommune er omtrent som forventet eller bedre. 

Det har over tid kommet fram signaler gjennom både Ungdataundersøkelsen og 
Elevundersøkelsen om at det er utfordringer knyttet til trivsel blant elever i Dønna, og 
at dette ser ut i særlig grad å gjelde jenter. 

Frafallet blant elever i videregående skole med hjemmeadresse i Dønna kommune har 
vært økende siden 2015, og er i dag høyest i HALD-regionen.  Nivået i Dønna er likevel 
ikke høyere enn gjennomsnittet for Nordland fylkeskommune i perioden 2016 – 2018. 

De viktigste tiltakene som blir foreslått for skolesektoren i Dønna er styrking av tidlig 
innsats og forebyggende arbeid på 1. – 4. trinn.  I tillegg foreslås det at man setter fokus 
på elevenes læringsmiljø og trivsel.  Dette kan gjøres ved å etablere en 
miljøarbeiderressurs ved Dønna barne- og ungdomsskole som øremerkes til dette 
formålet. 
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2. Om tilstandsrapporten 

TILSTANDSRAPPORTENS FUNKSJON 

Den årlige tilstandsrapporten for oppvekst inngår som en del av det ordinære plan-, 
budsjett- og rapporteringsarbeidet hos barnehage- og skoleeieren og har 
kvalitetsutvikling som siktemål. 

Tilstandsrapporten er en del av kommunedirektørens internkontroll, hjemlet i 
kommuneloven § 25-1 som sier følgende: 

Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens2 
virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren3 i 
kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen. 

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, 
aktiviteter og risikoforhold. 

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for 
internkontroll 

Tilstandsrapporten for skolesektoren er en lovpålagt oppgave hjemlet i 
opplæringslovens § 13-3e, der det står følgende: 

Kommunen og fylkeskommunen skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp 
resultata frå nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører 
med heimel i § 14-4. Som ein del av oppfølgingsansvaret, skal det utarbeidast ein 
årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande 
opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege 
rapporten skal drøftast av kommunestyret og fylkestinget. 

Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for at skolane jamleg vurderer i kva 
grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar 
til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Elevane 
skal involverast i denne vurderinga. 

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og 
læringsmiljø, men skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra 
lokale behov. Når det gjøres vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke 
av skoleeierens og skolenes målsetninger som danner grunnlag for vurderingen.  
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Det er ikke noe direkte lovkrav om å utarbeide en tilstandsrapport for kommunens 
barnehager, men Forskrift om rammeplan for barnehager gir noen klare føringer i 
forhold til vurdering av barnehagenes pedagogiske arbeid og dokumentasjon av dette. 

Rammeplan for barnehager sier blant annet følgende om vurdering: 

Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det 
pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens 
planer, barnehageloven og rammeplanen. Hovedformålet med vurderingsarbeidet 
er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. 

Rammeplanen sier også følgende om dokumentasjon: 

Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for 
å oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon av det 
pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere 
og utvikle den pedagogiske virksomheten. Dokumentasjon av det pedagogiske 
arbeidet kan gi foreldre, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet 
informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen, og om hvordan 
barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven og rammeplanen. 

Dette er utgangspunktet for barnehagedelen av tilstandsrapporten for oppvekst i 
Dønna kommune. 

TILSTANDSRAPPORTENS OPPBYGNING 

Tilstandsrapporten for oppvekstsektoren i Dønna kommune er delt opp i seks deler.   

Del 1 er et sammendrag av rapporten som beskriver de viktigste funnene ut fra det 
innsamlede statistikkmaterialet og oppsummerer de anbefalte målene og tiltakene for 
de neste fire årene. 

Del 2 er en gjennomgang av rapportens funksjon, oppbygning og 
grunnlagsdokumentasjon. 

Del 3 er en gjennomgang av informasjon og statistikk for barnehagesektoren om 
barnehageplasser, barnetall, befolkningsprognoser, bemanning i barnehagene, 
kjønnsfordeling av ansatte, driftsutgifter til barnehagesektoren, tilskuddssatser til 
ikke-kommunale barnehager og tilbud til førskolebarn med særlige behov. 

Del 4 går gjennom informasjon og statistikk for skolesektoren knyttet til elevtall og 
årsverk i skolen, elevtallsutvikling, befolkningsutvikling og prognoser, lærertetthet, 
driftsutgifter til skolesektoren, utdanning hos undervisningspersonale, 
spesialundervisning, særskilt norskopplæring, læringsmiljø, læringsresultater, 
skolebidrag til elevenes læringsutbytte og fravær i videregående skole. 

Del 5 består av forslag til mål og tiltak ut fra ut fra statlige og kommunale 
styringssignaler samt vurderinger av faktadelen av rapporten som er gjort i samarbeid 
med barnehagene og skolene i kommunen. 
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Del 6 er en kort gjennomgang av kommunens system for internkontroll for 
oppvekstsektoren.  Kravet om internkontroll er fastsatt i kommuneloven § 25-1.  Dette 
er en fellesbestemmelse som gjelder alle sektorer i kommunen.  Kommuneloven § 25-1 
erstatter blant annet den tidligere bestemmelsen om forsvarlig system i 
opplæringslovens § 13-10, annet ledd.   

GRUNNLAG FOR TILSTANDSRAPPORTEN 

Tilstandsrapporten for oppvekst i Dønna kommune henter inn informasjon fra en 
rekke kilder, der de viktigste er: 

BASIL: BASIL står for Barnehage-Statistikk-InnrapporteringsLøsning.  Dette er Statens 
digitale løsning for lovpålagt innrapportering fra barnehagesektoren.  Dette gjelder 
årsmelding for barnehagene per 15. desember, rapportering av regnskap for ikke-
kommunale barnehager med mer. 

SSB: Statistisk sentralbyrå (SSB) er en faglig uavhengig institusjon som blant annet er 
ansvarlig for å samle inn, produsere og publisere offisiell statistikk relatert til økonomi, 
befolkning og samfunn på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.  Her hentes det 
informasjon særlig tilknyttet befolkning og kommuneøkonomi (KOSTRA). 

KOSTRA: KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og er et system som gir 
styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i 
kommunene.  SSB har ansvaret for å samle inn lovpålagt informasjon til dette. 

Kommunens saksbehandlingssystem: Her hentes i hovedsak informasjon på 
bakgrunn av politiske vedtak. 
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Skoleporten: Skoleporten er et verktøy for vurdering av kvalitet i grunnopplæringen 
som Utdanningsdirektoratet har ansvaret for.  Verktøyet er en nettjeneste der skoler 
og skoleeiere kan finne relevante og pålitelige data om grunnopplæringen.  
Skoleporten inneholder data innenfor områdene læringsutbytte, læringsmiljø, 
gjennomføring i videregående opplæring, ressurser og skolefakta.  

Elevundersøkelsen: Elevundersøkelsen er en lovpålagt årlig undersøkelse der elevene 
får si sin mening om læring og trivsel i skolen.  Svarene brukes av skolen, kommunen 
og staten for å gjøre skolen bedre.  Det er lovpålagt at undersøkelsen gjennomføres på 
7. og 10. trinn.  I Dønna kommune gjennomføres undersøkelsen årlig for alle elever på 
5. – 10. trinn.  Dette gjøres for å gi et større datagrunnlag for å gjøre resultatene av 
Elevundersøkelsen mer representative for kommunen som helhet, og forhindre at 
grupper blir så små at data unntas offentlighet på grunn av personvernhensyn. 

GSI: GSI står for GrunnSkolens Informasjonssystem.  GSI er et system for registrering 
av opplysninger om grunnskolen i Norge der de viktigste temaene er elevtall, årstimer, 
ressurser, spesialundervisning, språklige minoriteter, målform, fremmedspråk, fysisk 
aktivitet, leksehjelp, SFO, valgfag og PP-tjeneste. 

Kommunehelsa statistikkbank: Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk 
om helse, sykdom, risikofaktorer og befolkning i norske kommuner.  Statistikkbanken 
er drevet av Folkehelseinstituttet. 
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3. Barnehage 

 

ANTALL PLASSER I BARNEHAGENE 

Alle barnehager i Norge er pliktige til å rapportere inn informasjon om barnehagen per 
15.desember hvert år i det statlige barnehagerapporteringssystemet BASIL. Denne 
statistikken er hentet fra disse rapporteringene. 

Antall barn i barnehagene – fra barnehagenes årsmeldinger per 15.12  
(Antall personer) 

Barnehage 15.12.16 15.12.17 15.12.18 15.12.19 15.12.20 

Løkta oppvekstsenter 8 4 4 7 7 

Dønna barnehage 31 34 29 28 29 

Bjørn Barnehage 4 0 0 0 0 

Drømmehagen barnehage 14 9 9 12 8 

Sum 57 47 42 47 44 

Kilde: BASIL 

I løpet av de siste fem årene har barnetallet i barnehagene i Dønna kommune gått ned 
fra 57 til 44 barn.  Nedgangen er i hovedsak knyttet til Drømmehagen barnehage.  I 
tillegg er Bjørn barnehage lagt ned i 2017. 
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Utnyttelse av kapasitet i barnehagene 2016 - 2020  
(Plassekvivalenter (Godkjent kapasitet ihht. areal)) 

Barnehage 15.12.16 15.12.17 15.12.18 15.12.19 15.12.20 

Løkta oppvekstsenter 8,5 (15) 4,4 (15) 4,4 (15) 8,1 (15) 6,7 (15) 

Dønna barnehage 33,4 (39) 36,1 (39) 32,4 (39) 31,3 (43) 33,3 (43) 

Bjørn barnehage 4,0 (23) - - - - 

Drømmehagen barnehage 14,0 (20) 9,0 (20) 8,0 (20) 10,1 (20) 6,5 (20) 

Sum 59,9 (97) 49,5 (74) 44,8 (74) 49,5 (78) 46,5 (78) 

Kilde: BASIL 

Kapasiteten i barnehagesektoren i Dønna kommune ble redusert ved nedleggelsen av 
Bjørn barnehage. I 2016 var utnyttelsesgraden på barnehagekapasiteten i kommunen 
på 62 %.  Til tross for reduksjon i kapasiteten med 19 barnehageplasser har 
utnyttelsesgraden gått ned til 60 % i 2020.  Årsaken til dette er nedgangen i barnetall i 
Dønna kommune i denne femårsperioden. 

Antall innbyggere 0 – 5 år per 1. januar 2021 – Dønna kommune 
(Antall personer) 

Alder 2017 2018 2019 2020 2021 

0 år 7 7 9 11 5 

1 år 6 8 8 11 9 

2 år 13 6 8 7 11 

3 år 9 13 7 9 7 

4 år 13 10 14 7 10 

5 år 11 13 8 15 8 

Sum 59 57 54 60 50 

Kilde: SSB 

Hvis vi ser på barnetallet totalt i aldersgruppen 0 – 5 år i Dønna kommune, ser vi at 
barnetallet har hatt et fall på 10 barn fra 01.01.20 til 01.01.21.  Dette er i hovedsak knyttet 
til lave fødselstall, som i 2020 var på fem barn.  Fødselstallene i kommunen har vært 
varierende de siste årene, og det store spørsmålet er om det lave tallet i 2020 er et 
avvik eller en ny normal. 
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Prognose – antall innbyggere 0 – 5 år i Dønna kommune 2020 – 2050  
5-årsintervaller  
(Antall personer) 

Alder 2021 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

0 år 5 10 10 10 10 9 8 

1 år 9 10 10 10 10 9 9 

2 år 11 10 10 10 10 10 9 

3 år 7 10 10 10 10 10 10 

4 år 10 10 10 10 10 10 10 

5 år 8 10 10 10 10 10 10 

Sum 50 60 60 60 60 58 56 

Kilde: SSB 

Sett ut fra fødselstallene de siste fem årene, er prognosene fra SSB relativt sett 
optimistiske med et fødselstall på rundt 10 barn i året de neste 30 årene.  Prognosen 
antyder at behovet for barnehageplass vil være på et stabilt nivå de neste årene. 

BEMANNING I BARNEHAGENE 

Bemanning i barnehagene per 15.12.20 
(Årsverk) 

 Dønna 
barnehage 

Løkta 
oppvekstsenter 

Drømmehagen 
barnehage 

Styrer 1,00 0,20 0,35 

Pedagogiske ledere 4,00 1,00 1,00 

Annen grunnbemanning 2,80 1,10 1,30 

Personale til særskilt 
språkstimulering 0,00 0,00 0,00 

Personale til barn med ekstra 
ressursinnsats 0.00 0,00 0,00 

Administrativt, merkantilt 
personale 0,00 0,00 0,00 

Vaktmester, rengjøring og 
kjøkkenassistent 0,27 0,15 0,00 

Lærling 1,60 0,00 0,00 

Totalt 9,67 2,45 2,65 

Kilde: BASIL 

Det er ikke rapportert om stillinger i barnehagene i Dønna rettet mot særskilt 
språkstimulering eller ekstra innsats i løpet av de siste fem årene.  I samme perioden er 
det likevel rapportert om at det har blitt gitt både særskilt språkopplæring og 
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spesialpedagogisk hjelp.  Årsaken til dette er at man har gjennomført vedtatt 
spesialpedagogisk hjelp innenfor ressursen til en styrer eller pedagogisk leder. 
Ressursen som pedagogisk leder og styrer er hjemlet i en bemanningsnorm, og er 
årsaken til at det er prioritert å rapportere spesialpedagogisk hjelp innenfor disse 
ressursene.  Ofte er ressurser utløst av vedtak om spesialpedagogisk hjelp, en ressurs ut 
over grunnbemanningen i barnehagen.  Rapporteringen av spesialpedagogisk hjelp bør 
gjenspeile dette. 

 

Utvikling av bemanningen i barnehagene i perioden 2016 – 2020 – per 15.12 
(eksklusiv lærlinger) 
(Årsverk) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna barnehage 7,87 7,67 8,37 8,02 8,07 

Løkta oppvekstsenter 2,92 1,86 1,97 2,35 2,45 

Drømmehagen barnehage 3,93 4,15 3,35 3,35 2,65 

Totalt 14,72 13,68 13,69 13,72 13,17 

Kilde: BASIL 
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Nedgangen i barnetall i barnehagen de siste fem årene har også påvirket 
sysselsettingen i barnehagesektoren i kommunen.  Nedgangen i bemanningen er størst 
i Drømmehagen barnehage, og har sannsynligvis sammenheng med nedgang i 
barnetallet og dermed reduserte økonomiske overføringer fra kommunen. 

Andel kvinner og menn som jobber i barnehager i perioden 2016 – 2020 
(Prosent) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna – Kvinner 84,0 86,4 85,0 86,4 84,2 

Dønna – Menn 16,0 13,6 15,0 13,6 15,8 

Landet – Kvinner 88,6 88,3 88,2 88,1 88,0 

Landet – Menn 11,4 11,7 11,8 11,9 12,0 

Kilde: BASIL 

Andelen menn som jobber i barnehage i Norge er generelt lav, og har vært svakt 
økende de siste fem årene.  Dønna kommune har hatt en høyere andel menn i 
barnehagene enn landet ellers, men forskjellen er ikke stor.   

DRIFTSUTGIFTER BARNEHAGE  

Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter  
(Prosent) 

Kommune 2015 2016 2017 2018 2019 

Dønna 8,7 7,6 6,6 5,7 5,8 

Herøy 8,3 8,9 9,9 10,5 10,8 

Leirfjord 12,1 13,7 11,9 13,7 15,9 

Alstahaug 14,4 13,5 13,3 12,1 12,3 

KG06 7,5 7,6 7,6 7,8 7,8 

Nordland 11,7 11,7 11,4 11,6 11,8 

Landet 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 

Kilde: SSB 

Netto driftsutgifter til barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter gir et mål på hvor stor andel av kommunens samlede utgifter som går til 
barnehagedrift.  Andelen av utgifter til barnehage har vært fallende i løpet av siste 
femårsperiode, og var for regnskapsåret 2019 betydelig under nivået i nabokommunene 
og sammenlignbare kommuner.  
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Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år  
(kr) 

Kommune 2015 2016 2017 2018 2019 

Dønna 155 966 148 462 141 360 145 178 150 959 

Herøy 116 888 120 652 121 510 145 802 159 183 

Leirfjord 113 923 120 160 119 270 137 966 169 952 

Alstahaug 153 702 155 136 159 532 160 091 175 470 

KG06 134 803 143 377 150 464 166 867 187 076 

Nordland 129 369 136 781 144 052 152 582 168 510 

Landet 131 862 138 807 145 125 154 317 164 477 

Kilde: SSB 

Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år gir et mål på hvor mye det koster 
per innbygger i kommunen og sier noe om hvor kostnadseffektiv driften av 
barnehagene i kommunen er i forhold til barnetallet. Til tross for nedgang i barnetallet 
har utgiftsnivået i kommunen til barnehagedrift vært relativt konstant per barn.  Dette 
innebærer at utgiftene til barnehagesektoren har blitt redusert etter hvert som 
barnetallet har gått ned.  For våre nabokommuner og sammenlignbare kommuner har 
utgiftsnivået per barn vært økende i perioden. 
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Vedtatte tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager i Dønna kommune  
(kr) 

Kategori 2017 2018 2019 2020 2021 

Dønna – små barn 226 840 234 826 219 241 230 611 251 612 

Dønna – store barn 114 822 121 609 112 598 116 027 126 411 

Landet – små barn 199 823 209 200 219 400 231 600 239 200 

Landet store barn 96 315 100 600 105 700 111 800 115 500 

Kilde: Kommunens saksbehandlingssystem 

Beregningen av tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager er regulert i 
barnehagelovens «Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd 
til ikke-kommunale barnehager».  

Forskriftene legger til grunn at alle godkjente barnehager i kommunen skal motta 
offentlig tilskudd på en samlet sett likeverdig måte. Kommunen skal dekke kostnader 
til ordinær drift til barnehagene som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og 
foreldrebetaling. Kunnskapsdepartementet fastsetter nasjonale tilskuddssatser hvert 
år. Disse skal brukes av kommuner som ikke har sammenlignbare kommunale 
barnehager. 

Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager baserer seg på hva det koster å drive de 
offentlige barnehagene. Utregning av driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager 
viser at de beregnede satsene er høyere enn nasjonale tilskuddssatser.  Dette er en 
naturlig konsekvens av at Dønna kommune har en desentralisert struktur. 

TILBUD TIL BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SPESIALPEDAGOGISKE HJELP 

Fram til 1. august 2016 har spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder vært hjemlet 
i Opplæringslovens § 5-7. Fra og med 1. august 2016 er dette flyttet over i 
Barnehageloven, og lovverket er i noen grad også endret. Nå er dette behandlet i 
Barnehagelovens kapittel V A. «Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring med 
mer». 

Jamfør Barnehagelovens § 19 a, har barn under opplæringspliktig alder rett til 
spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig 
av om de går i barnehage eller ikke. Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn 
tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale 
ferdigheter.  

Før det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering og fattet vedtak om spesialpedagogisk 
hjelp, skal det innhentes samtykke fra barnets foreldre. 

  



SIDE 15

Andel barn i kommunale og private barnehager i Dønna kommune med vedtak 
om spesialpedagogisk hjelp 
(Prosent) 

 Dønna 
2016 

Dønna 
2017 

Dønna 
2018 

Dønna 
2019 

Dønna 
2020 

Landet 
2017 

Andel barn med spesialpedagogisk 
hjelp 3,8 4,3 2,4 0,0 2,3 3,1 

Kilde: BASIL/SSB 

Andelen barn i barnehagene som får spesialpedagogisk hjelp i Dønna kommune er lav, 
og har vært det over tid.  Dette kan tyde på at det er behov for å se på barnehagenes 
kompetanse knyttet til tidlig innsats og støtteapparatet rundt barnehagene. Tidlig 
innsats betyr et godt pedagogisk tilbud fra tidlig småbarnsalder, at barnehager og 
skoler arbeider for å forebygge utfordringer, og at tiltak settes inn umiddelbart når 
utfordringer avdekkes. Tiltak kan være å tilrettelegge innenfor det ordinære tilbudet 
og/eller ved å sette inn særskilte tiltak. 

Grunnlaget for utvikling og læring blir lagt i barnas første leveår. Dersom barna 
utvikler et godt fundament disse årene, øker sannsynligheten for en god utvikling 
videre. Det tilbudet barna får i barnehagen og de første årene i grunnskolen, legger 
grunnlaget for hvordan de lykkes videre i utdanning og arbeid. Det er derfor viktig at 
alle barn får tilgang til et godt tilpasset pedagogisk tilbud tidlig i livet. 

Andel barn i førskolealder som får ekstra ressurser til styrket tilbud 
(spesialpedagogisk hjelp og minoritetsspråklige barn) 
(Prosent) 

Kommune 2015 2016 2017 2018 2019 

Dønna - 15,8 14,9 14,3 14,9 

Herøy 17,8 43,4 45,8 46,2 41,9 

Leirfjord 17,2 16,8 19,5 23,1 23,1 

Alstahaug 17,2 18,1 22,8 26,4 26,5 

KG06 17,2 20,0 21,6 20,0 22,0 

Nordland 13,4 14,6 15,8 16,6 16,6 

Landet 18,1 19,3 20,4 21,4 22,3 

Kilde: SSB 

I statistikken knyttet til ekstra ressurser til styrket tilbud innbefatter dette støttetiltak 
til minoritetsspråklige barn i tillegg til spesialpedagogisk hjelp.  Andelen barn som får 
ekstra ressurser blir derfor påvirket av hvor stor andel innbyggere det er i kommunen 
som har minoritetsspråklig bakgrunn. Det er forventet at arbeidet med å bosette 
flyktninger i Dønna kommune vil bli videreført, og andelen minoritetsspråklige barn i 
førskolealder som vil ha behov for ekstra ressurser vil sannsynligvis øke i takt med 
dette. 
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Andelen av barn som får ekstra ressurser i Dønna kommune er signifikant lavere enn 
både nabokommunene, sammenlignbare kommune og gjennomsnittet for Nordland 
og landet ellers.  Noe av dette skyldes at ekstra ressurser til barnehagebarn i Dønna 
kommune i liten grad har blitt rapportert. 

KONKLUSJONER 

Dønna kommune har hatt en relativt stor nedgang i antall barnehagebarn de siste fem 
årene.  Denne utviklingen har over tid endret barnehagetilbudet i kommunen, som har 
blitt redusert i løpet av perioden 2016 – 2020.  Til tross for en reduksjon av den 
samlede barnehagekapasiteten i kommunen er utnyttelsesgraden av 
barnehagekapasiteten på 60 % per 15.12.20.   

SSB har en prognose som viser at gjennomsnittlig fødselstall i Dønna kommune vil 
ligge på rundt 10 barn per år i årene som kommer.  Det kan synes som om dette er noe 
optimistiske tall, da gjennomsnittet av fødselstallene i perioden 2016 – 2020 var på 7,8 
barn.  Det overordnede bildet er at dagens barnehagekapasitet vil være tilstrekkelig i 
uoverskuelig framtid.  Hvis befolkningsutviklingen på Løkta, Nord-Dønna, Stavseng og 
Glein de 10 siste årene gir en indikasjon på videre utvikling, kan dette få konsekvenser 
for antall barnehagebarn ved Løkta oppvekstsenter og Drømmehagen barnehage. 
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Dønna kommune har hatt lave netto driftsutgifter til barnehagesektoren over tid 
sammenlignet med andre.  Årsakene til dette er sammensatte, men handler i hovedsak 
om rasjonalisering av drift gjennom nedleggelse av Bjørn barnehage, og at 
bemanningen i Dønna barnehage over tid har ligget på minimumsnormen for 
bemanning.  Per 15.12.20 overholdt alle barnehager i kommunen bemanningsnormen 
på maksimalt 6,0 barn per voksen.  Stortingsmelding 6 (2019-2020) «Tett på – tidlig 
innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» gir sterke føringer for  

barnehagesektoren for en styrking av bemanningsnormen med økt andel pedagogisk 
utdanning i barnehage og økt fokus på tidlig innsats.  Dønna kommune oppfyller 
allerede de nye normtallene for pedagogisk bemanning. 

Andelen barn i førskolealder som får ekstra ressurser til et styrket tilbud 
(spesialpedagogisk hjelp og minoritetsspråklige barn) har over tid vært lavere i Dønna 
kommune enn hos sammenlignbare grupper.  Dette antyder at kommunen har en jobb 
å gjøre i forhold til tidlig innsats og forebyggende arbeid med det psykososiale 
barnehagemiljøet.  Regelverket opp mot spesialpedagogisk hjelp i barnehagen vil 
sannsynligvis bli endret og det vil bli åpnet opp for at barnehagen i større grad kan 
gjøre slike vedtak selv i samråd med foreldrene hvis saken er tilstrekkelig opplyst. 
Rapporteringsrutiner må også gjennomgås for å sikre at statistikkene blir korrekte.  
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4. Skole 

 

ANTALL ELEVER OG LÆRERÅRSVERK 

Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. 
oktober det aktuelle skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter 
opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne 
opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne elever som får 
grunnskoleopplæring. 

Skolefakta 
(Antall personer) 

 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Antall elever 146 161 151 139 139 

Antall skoler 2 2 2 2 2 

Antall kontaktlærere  12 10 12 11 9 

Antall lærere 29 33 32 30 31 

Kilde: Skoleporten 

Elevtallet i Dønna har vært nedadgående i perioden 2015 – 2019, og har gått ned med 
4,8 % (-7 elever) i denne perioden.  Antall kontaktlærere har også gått ned med 25 %, 
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mens antall lærere totalt har vært stabilt i perioden.  Den private skolen er ikke med i 
dette tallmaterialet. 

Framskrevet elevutvikling 
(Antall personer) 

 2020-21 2025-26 2030-31 2040-41 2050-51 

6-12 år 100 78 76 76 74 

13-15 år 63 56 35 35 36 

Sum  163 134 111 111 110 

Kilde: SSB 

Elevtallsprognosene som er basert på befolkningsframskrivingene til SSB viser en klar 
nedgang de neste fem årene, og etter dette antyder prognosen et stabilt elevtall i 
kommunen på rundt 110 elever de neste 30 år.  Spørsmålet er om denne 
befolkningsnedgangen kommer til å fordele seg jevnt i kommunen eller om enkelte 
kretser kan bli hardere rammet enn andre av en slik utvikling.  Historisk utvikling av 
folketallet i den enkelte grunnkrets kan gi en antydning om dette. 

Befolkningsutvikling i Dønna kommune for perioden 2012 – 2021 (per 1. januar) 
fordelt på grunnkretser 
(Personer) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Løkta 154 139 138 138 134 135 127 125 123 121 

Nord-Dønna 172 175 181 178 172 170 166 164 161 167 

Stavseng 222 211 216 209 223 211 205 201 203 197 

Glein 202 191 184 175 166 170 164 160 164 158 

Åsvær . . . . . . . . . . 

Bjørn/Berfjord 199 194 196 190 197 189 191 196 193 178 

Hestad 48 51 46 51 56 57 51 50 48 46 

Hølen/Sandstrak 28 31 29 32 34 25 32 30 27 35 

Skaga/Breistrand 56 49 53 53 54 44 47 50 54 55 

Solfjellsjøen 309 343 339 343 334 369 382 373 361 372 

Vandve 38 40 36 36 32 32 30 35 33 38 

Uoppgitt grunnkrets 5 7 2 2 . 8 8 7 4 4 

Totalt 1 433 1 431 1 420 1 407 1 402 1 410 1 403 1 391 1 371 1 371 

Kilde: SSB 

Dønna kommune som helhet har mistet 62 innbyggere i perioden 2012 – 2021, som 
utgjør en befolkningsnedgang på 4,3 % for kommunen totalt. 
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Det er kun to grunnkretser som har hatt en positiv befolkningsutvikling de siste 10 
årene, og det er Solfjellsjøen med en økning på 63 innbyggere (+20,4 %) og 
Hølen/Sandstrak med en økning på sju personer (+25,0 %). 

Befolkningsnedgangen i Dønna kommune er i særlig grad knyttet til de fire 
grunnkretsene Løkta (-33 personer, -21,4 %), Stavseng (-25 personer, -11,3 %), Glein (-44 
personer, -21,8 %) og Bjørn/Berfjord (-21 personer, -10,6 %).   

Hvis man legger til grunn utviklingen som har vært i perioden 2012 – 2021 for den 
forventede befolkningsnedgangen de neste 30 årene, kan man anta at den forventede 
nedgangen i elevtall i denne perioden i særlig grad vil påvirke Nord-Dønna 
Montessoriskole og Løkta oppvekstsenter. 

Årsverk i skolen 

Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonale. Summen inkluderer 
beregnede årsverk til undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. 
Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Indikatoren viser hvor 
stor andel av årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med godkjent 
utdanning i de fag og trinn de underviser i. 
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Årsverk i kommunale skoler  
(Antall årsverk) 

 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Administrasjon og pedagogiske 
lederoppgaver 2,01 2,01 2,01 2,00 2,00 

Årsverk til undervisning 21,10 22,18 19,15 19,85 21,93 

Årsverk til spesialundervisning og 
særskilt språkopplæring 6,19 5,04 5,55 5,21 6,87 

Årsverk til annet enn undervisning 2,48 2,42 2,48 2,73 2,68 

Årsverk assistenter 3,80 5,01 4,77 4,86 4,60 

Kontorteknisk personale 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Sum 35,78 36,86 34,16 34,85 38,28 

Kilde: GSI 

Det har vært noe variasjon i bemanningen i de kommunale skolene i Dønna kommune 
de siste fem årene.  Dette er i hovedsak knyttet til variasjon i ressursene til 
spesialundervisning, særskilt språkopplæring og assistentressurs.  Antall årsverk til 
ledelse og undervisning har vært stabile siste femårsperiode. 
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LÆRERTETTHET 

 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet i skolen, fordelt på hovedtrinn. 
Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom antall elevtimer og antall 
lærertimer. Det gir informasjon om størrelsen på elevgruppen i 
undervisningssituasjonen. Timer gitt til spesialundervisning og timer gitt til andre 
elevrettigheter er inkludert i disse tallene. 

Lærertetthet i ordinær undervisning er timer der spesialundervisning og undervisning 
i særskilt norskopplæring ikke er regnet med. Tallene for elevene som er registret som 
elever ved skolen, blir registrert 1. oktober hvert år. Dette er grunnlaget for antall 
klasser og organisering av timer ved skolene. 

Tallene sier noe om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringen i skolene. 
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Lærertetthet i Dønna kommune  
(Antall elever per lærer) 

  2015-
16 

2016-
17 

2017-
18 

2018-
19 

2019-
20 

Lærertetthet 1. – 7. trinn 8,1 9,1 7,7 8,8 8,6 

Lærertetthet 8. – 10. trinn 9,9 10,7 9,8 9,0 9,0 Dønna barne- 
og 
ungdomsskole Lærertetthet i ordinær 

undervisning 12,4 13,3 10,6 12,5 11,9 

Lærertetthet 1. – 7. trinn 5,3 5,9 5,3 7,4 5,6 

Lærertetthet 8. – 10. trinn 7,4 4,3 2,4 1,0 3,0 Løkta 
oppvekstsenter 

Lærertetthet i ordinær 
undervisning 7,0 6,3 4,8 5,0 4,7 

Lærertetthet 1. – 7. trinn 7,0 7,3 8,2 7,6 7,1 

Lærertetthet 8. – 10. trinn - - - - - Nord-Dønna 
Montessoriskole 

Lærertetthet i ordinær 
undervisning 9,6 11,0 11,3 8,6 8,2 

Kilde: Skoleporten 
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Lærertetthet sammenlignet med andre 
(Antall elever per lærer) 

  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Lærertetthet 1. – 7. trinn 7,6 8,5 7,3 8,6 8,1 

Lærertetthet 8. – 10. trinn 9,4 9,4 8,4 7,7 8,3 Dønna 
Lærertetthet i ordinær 
undervisning 11,2 11,8 9,4 11,1 10,5 

Lærertetthet 1. – 7. trinn 9,5 9,2 8,9 8,7 8,5 

Lærertetthet 8. – 10. trinn 9,7 9,8 9,9 9,3 9,1 KG05 
Lærertetthet i ordinær 
undervisning 11,3 11,5 11,2 10,8 10,6 

Lærertetthet 1. – 7. trinn 11,2 10,9 10,6 10,6 10,5 

Lærertetthet 8. – 10. trinn 11,7 11,4 11,7 11,5 11,2 Nordland 
Lærertetthet i ordinær 
undervisning 14,3 14,3 13,9 13,9 13,8 

Lærertetthet 1. – 7. trinn 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5 

Lærertetthet 8. – 10. trinn 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1 Landet 
Lærertetthet i ordinær 
undervisning 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9 

Kilde: Skoleporten 

Lærertettheten både i 1. – 7. trinn og 8. – 10. trinn har vært stabilt høy i de kommunale 
skolene i Dønna i perioden 2015 – 2019.  Ellers er lærertettheten på linje med 
gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner i Kommunegruppe 05.  Lærertettheten 
er vesentlig høyere enn landsgjennomsnittet.   

DRIFTSUTGIFTER TIL SKOLE 

Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren i prosent av samlede netto 
driftsutgifter  
(prosent) 

Kommune 2015 2016 2017 2018 2019 

Dønna 25,0 27,9 28,1 28,4 25,8 

Herøy 19,9 18,1 18,1 17,5 16,9 

Leirfjord 21,3 20,1 17,5 20,5 23,5 

Alstahaug 24,9 25,0 21,6 20,9 21,3 

KG06 21,8 21,2 20,9 20,7 20,2 

Nordland 22,6 22,2 21,7 22,1 21,9 

Landet 23,3 23,0 22,5 22,5 22,4 

Kilde: SSB 
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Denne statistikken omfatter utgifter til grunnskole (202), voksenopplæring (213), 
skolefritidstilbud (215), skolelokaler (222) og skoleskyss (223). Grunnskolesektoren i 
Dønna kommune har de siste fem årene lagt beslag på en større andel av kommunens 
samlede netto driftsutgifter enn både nabokommuner og sammenlignbare kommuner.  
Det er særlig kostnadsnivået på skolelokaler i Dønna kommune som er en sterkt 
medvirkende årsak til dette.  I HALD-regionen for øvrig har det vært en nedgang i 
andelen til grunnskolesektoren av samlede netto driftsutgifter.  Denne nedgangen har 
ikke vært like tydelig i Dønna kommune.   
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Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren i prosent av samlede netto 
driftsutgifter fordelt etter KOSTRA-funksjon 2020 
(Prosent) 

 Grunnskole 
(202) 

Voksenopplæring 
(213) 

SFO  
(215) 

Skolelokaler 
(222) 

Skoleskyss 
(223) 

Dønna 18,9 1,5 0,3 6,1 0,5 

Herøy 13,3 -0,1 0,5 2,7 0,4 

Leirfjord 18,4 0,8 0,9 3,3 1,0 

Alstahaug 17,5 1,4 0,5 3,1 0,1 

KG06 15,4 0,5 0,4 3,9 0,5 

Nordland 17,4 0,6 0,4 3,8 0,4 

Landet 17,7 0,6 0,5 3,9 0,4 

Kilde: SSB 

Hvis vi ser på fordelingen av netto driftsutgifter til grunnskolesektoren fordelt på den 
enkelte KOSTRA-funksjon, og sammenligner med andre, ser vi at Dønna kommune 
bruker en høyere andel av kommunens netto driftsutgifter til grunnskolesektoren enn 
ellers i regionen, og i forhold til sammenlignbare grupper.  Nivået i 2020 er likevel ikke 
vesentlig høyere enn hos andre.  Der Dønna kommune er forskjellig fra andre ni 
forhold til utgiftsfordeling, er i hvor stor andel av netto driftsutgifter som brukes til 
skolelokaler.  Dette er såpass spesifikt at det kan være fornuftig å gå i dybden på dette 
for å avklare årsakssammenhenger. 

Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren per innbygger 6-15 år  
(kr) 

Kommune 2015 2016 2017 2018 2019 

Dønna 144 558 156 841 173 741 189 811 201 669 

Herøy 122 940 111 157 114 276 120 512 130 673 

Leirfjord 128 177 128 192 129 808 129 654 150 975 

Alstahaug 122 459 136 201 120 259 128 213 135 136 

KG06 161 623 164087 171 411 178 716 192 252 

Nordland 115 676 119 081 123 846 130 654 135 867 

Landet 102 410 104 956 108 034 113 014 118 056 

Kilde: SSB 

Hvis man ser på utviklingen av netto driftsutgifter per innbygger 5-16 år i kommunen, 
ser vi at det har vært en relativt stor økning i utgiftene i løpet av de siste fem årene.  I 
Dønna kommune har utgiftene per elev økt med 39,5 % i perioden 2015 – 2019.  For 
landet generelt var økningen i samme tidsrom på 15,3 %.   
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Kostnadsnivået i Dønna komme er noe over gjennomsnittet for sammenlignbare 
kommuner i Kommunegruppe 06, men vesentlig høyere enn nivået i 
nabokommunene.  Dette er et situasjonsbilde som er mye likt det som kom frem i 
statistikken for netto driftsutgifter til grunnskolesektoren i prosent av samlede netto 
driftsutgifter fordelt etter KOSTRA-funksjon 2020. 

LÆRERE MED GODKJENT UTDANNING 

Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 
(prosent) 

Kommune 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Dønna 98,5 92,7 98,9 97,1 96,5 

Herøy 100,0 100,0 94,9 94,0 98,8 

Leirfjord 96,1 89,9 97,3 96,3 80,4 

Alstahaug 96,2 91,7 92,4 90,6 92,5 

Nordland 95,1 92,7 93,1 93,5 94,7 

Landet 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1 

Kilde: Skoleporten 

Andelen av undervisningstimer i de kommunale skolene i Dønna som blir gitt av 
undervisningspersonale med godkjent utdanning har ligget på et høyt nivå de siste fem 
årene.  Kompetanse har vært et viktig satsingsområde for kommunen og man har i 
liten grad vært nødt til å benytte seg av lærere uten godkjent utdanning. 

SPESIALUNDERVISNING/SÆRSKILT NORSKOPPLÆRING 

Andel elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt 
norskopplæring  
(Prosent) 

Kommune 2015 2016 2017 2018 2019 

Dønna 3,3 5,4 5,7 3,0 0,0 

Herøy 5,0 11,2 6,0 6,9 7,5 

Leirfjord 7,5 10,3 8,5 8,3 8,4 

Alstahaug 7,2 6,4 6,7 3,7 3,3 

KG06 4,9 6,7 6,3 6,2 4,8 

Nordland 4,2 4,9 5,1 4,6 4,3 

Landet 7,0 7,2 7,1 6,6 6,4 

Kilde: SSB/KOSTRA 

Særskilt norskopplæring er i Dønna kommune nært knyttet opp til bosetting av 
flyktninger.  Andelen elever med behov for særskilt norskopplæring vil variere med 
hvor mange flyktninger kommunen får bosette.  I 2019 var det ingen elever i skolene i 
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Dønna som fikk særskilt norskopplæring.  Dette er forventet å endre seg når kommune 
bosetter flyktninger igjen i 2021. 

Andel elever med spesialundervisning i kommunale skoler etter enkeltvedtak 
fordelt på hovedtrinn 
(Prosent) 

 Dønna 
2016 

Dønna 
2017 

Dønna 
2018 

Dønna 
2019 

Dønna 
2020 

Landet 
2020 

1.-4. trinn 9,6 9,3 8,0 7,5 3,1 5,0 

5.-7. trinn 17,4 19,0 22,5 10,8 12,0 9,0 

8.-10. trinn 12,7 14,5 24,5 19,4 22,2 10,2 

Totalt 13,0 13,9 18,0 13,7 14,0 7,8 

Kilde: GSI 

Statistikken er hentet fra Grunnskolenes Informasjonssystem (GSI), og viser andelen 
elever på hvert hovedtrinn i kommunale skoler i Dønna som får spesialundervisningen.   
Tidlig innsats, inkludering og et godt tilpasset pedagogisk tilbud er bærende prinsipper 
i det norske utdanningssystemet, sist forankret i Meld. St. 6 (2019-20) Tett på – tidlig 
innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.   

Tidlig innsats innebærer et godt pedagogisk tilbud fra tidlig småbarnsalder, som blant 
annet omfatter at barnehage og skole arbeider for å forebygge utfordringer og sette inn 
tiltak umiddelbart når utfordringer avdekkes.  Grunnlaget for utvikling og læring blir 
lagt i barnas første leveår.  Dersom barna utvikler et godt fundament disse årene øker 
sannsynligheten for en god utvikling videre.  Tilbudet barna får i barnehagen og de 
første årene i grunnskolen legger grunnlaget for hvordan de lykkes videre i utdanning 
og arbeid.  Det er derfor viktig at alle barn får tilgang på et godt tilpasset pedagogisk 
tilbud tidlig i livet. 

Ideelt sett burde den tyngste innsatsen når det gjelder spesialpedagogisk hjelp og 
spesialundervisning bli gjort i barnehage og på 1. – 4. trinn.  Statistikken viser at dette 
ikke er tilfelle i Dønna kommune i dag. 
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Andel elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning 
(prosent) 

Kommune 2015 2016 2017 2018 2019 

Dønna 18,3 15,2 15,4 18,6 14,6 

Herøy 7,8 6,4 7,5 8,8 7,0 

Leirfjord 9,6 7,7 5,6 7,6 8,4 

Alstahaug 13,1 11,1 7,7 8,0 6,6 

KG06 10,4 10,3 10,3 10,1 10,0 

Nordland 9,9 9,6 9,6 9,9 9,7 

Landet 7,9 7,8 7,8 7,9 7,7 

Kilde: SSB/KOSTRA 

Statistikken viser at andelen elever i Dønna som har enkeltvedtak på 
spesialundervisning er vesentlig høyere enn alle sammenlignbare grupper, og har vært 
det over tid. Resultatene antyder at det kan være fornuftig å se på kommunens arbeid 
med tidlig innsats, forebyggende arbeid og overgangen mellom barnehage og skole.   

Andel av gutter og jenter med vedtak om spesialundervisning i kommunale 
skoler av gutter og jenter totalt 
(Prosent) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna - Gutter 16,7 20,8 23,2 18,2 18,6 

Dønna - Jenter 9,1 6,8 12,9 9,6 10,4 

Dønna - Totalt 13,0 13,9 18,0 13,7 14,0 

Landet – Gutter 10,4 10,4 10,3 10,1 10,1 

Landet – Jenter 5,2 5,2 5,2 5,1 5,1 

Landet - Totalt 7,8 7,9 7,8 7,7 7,7 

Kilde: GSI 

Det er en nasjonal trend at andelen gutter som har spesialundervisning er dobbelt så 
høy som andelen jenter.  I Dønna er andelen jenter som har vedtak om 
spesialundervisning dobbelt så høy som jenteandelen på nasjonalt nivå.  Når det 
gjelder gutter er også andelen av gutter i Dønna kommune med vedtak om 
spesialundervisning nær dobbelt så stor som landsgjennomsnittet.  Dette 
kjønnsaspektet ved spesialundervisning i Dønna er forhold som det bør ses nærmere 
på. 
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LÆRINGSMILJØ 
Elevundersøkelsen 

Skoleeiere er pålagt gjennom opplæringsloven å gjennomføre elevundersøkelsen for 
elever på 7. og 10. trinn. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin 
mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten 
for å gjøre skolen bedre.  I Dønna kommune er dt bestemt at elevundersøkelsen er 
obligatorisk for alle elever på 5. – 10. trinn.  Dette gjør at deltakerantallet blir større og 
at man får resultater som gir et bredere bilde av læringsmiljøet i Dønna kommune. 

Spørsmål om følgende tema er obligatoriske i undersøkelsen: 

 Trivsel 
 Motivasjon, arbeidsforhold og læring 
 Hjem-skole-samarbeid 
 Støtte fra lærer 
 Vurdering for læring 
 Medvirkning 
 Regler på skolen 
 Trygt miljø 
 Rådgiving 

Spørsmålene i elevundersøkelsen er satt sammen til indekser der to eller flere av de 
obligatoriske spørsmålene inngår, med resultater på en skala fra 1 – 5.  Høy verdi betyr 
positivt resultat, og beste gjennomsnittsverdi er 5. 

I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: 

Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra 
lærer. 

Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene 
i vurdering for læring. 

Læringskultur: Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for 
klassen og om det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. 

Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med 
undervisning, lekser og arbeid på skolen. 

Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for 
å medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler 
og delta i elevrådsarbeid. 

Andel elever som mobbes (prosent): Se eget punkt. 
Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.  
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Elevundersøkelsen 7. trinn – Dønna kommune 
(Indekstall) 

Indikator og nøkkeltall 2016 2017 2018 2019 2020 

Læringskultur 3,8 4,2 4,3 4,2 4,0 

Elevdemokrati og medvirkning 3,7 3,9 3,9 4,2 3,5 

Faglig utfordring 4,4 3,8 4,2 4,3 3,9 

Felles regler 4,1 4,2 3,8 4,5 4,4 

Trivsel 3,8 4,2 3,8 4,2 4,2 

Mestring 4,2 3,9 4,2 4,1 3,8 

Støtte fra lærerne 4,4 4,5 4,4 4,4 4,2 

Motivasjon 3,7 4,0 3,9 3,9 3,8 

Vurdering for læring 4,0 3,9 3,9 4,3 3,7 

Støtte hjemmefra 4,4 4,4 4,4 4,6 3,5 

Kilde: Skoleporten 

Årskullene i Dønna kommune er små, og dette påvirker hvor mye man kan 
generalisere statistikken fra spørreundersøkelsene.  Jo flere som deltar i 
spørreundersøkelsen, jo sterke står resultatene som en generell beskrivelse av gruppen.  
Det har vært noe variasjon i indekstallene for «Faglig utfordring» og «Støtte 
hjemmefra» i resultatene på elevundersøkelsen på 7. trinn i perioden.    

Elevundersøkelsen 7. trinn – sammenligning – skoleåret 2020-21 
(Indekstall) 

Indikator og nøkkeltall Dønna Herøy Leirfjord Alstahaug Nordland Landet 

Læringskultur 4,0 4,0 4,1 3,7 3,8 4,0 

Elevdemokrati og 
medvirkning 3,5 3,8 3,9 3,5 3,7 3,7 

Faglig utfordring 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 

Felles regler 4,4 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3 

Trivsel 4,2 4,2 3,9 3,9 4,1 4,2 

Mestring 3,8 3,9 4,0 3,9 3,9 4,0 

Støtte fra lærerne 4,2 4,3 4,3 4,2 4,3 4,4 

Motivasjon 3,8 3,5 3,5 3,5 3,6 3,7 

Vurdring for læring 3,7 3,7 3,9 3,7 3,8 3,8 

Støtte hjemmefra 3,5 4,3 3,9 4,2 4,2 4,3 

Kilde: Skoleporten 
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Hvis vi sammenligner indekstallene fra resultatene på elevundersøkelsen på 7. trinn 
med andre sammenlignbare grupper, er det overordnede bildet at elever på 7. trinn 
skoleåret 2020/21 i stor grad svarer som andre elever i regionen og landet. 

Elevundersøkelsen 10. trinn – sammenligning – skoleåret 2020-21 
(Indekstall) 

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Læringskultur 3,5 4,1  3,4 3,7 

Elevdemokrati og medvirkning 3,0 3,7  3,2 3,6 

Faglig utfordring 4,1 4,5  4,2 3,9 

Felles regler 3,5 4,3  4,0 4,2 

Trivsel 4,0 4,0  4,1 3,8 

Mestring 3,9 3,8  3,9 3,8 

Utdanning og yrkesveiledning 4,0 4,4  3,9 4,2 

Støtte fra lærerne 4,0 4,1  4,2 4,6 

Motivasjon 3,3 3,4  3,4 3,5 

Vurdring for læring 3,0 3,5  3,5 3,7 

Støtte hjemmefra 3,7 3,9  4,3 4,2 

Kilde: Skoleporten 

Svarene fra elever på elevundersøkelsen for 10. trinn varierer en god del fra år til år.  
Årsakene til dette er at det er små grupper, og at det er variasjoner mellom årskull. 
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Elevundersøkelsen 10. trinn – sammenligning – 2020-21 
(Indekstall) 

Indikator og nøkkeltall Dønna Herøy Leirfjord Alstahaug Nordland Landet 

Læringskultur 3,7 3,9 3,8 4,0 3,8 3,9 

Elevdemokrati og 
medvirkning 3,6 3,5 2,9 3,7 3,4 3,4 

Faglig utfordring 3,9 3,8 4,5 4,3 4,2 4,3 

Felles regler 4,2 4,2 3,5 4,4 4,0 4,0 

Trivsel 3,8 4,3 3,2 4,4 4,0 4,1 

Mestring 3,8 4,0 3,5 4,0 3,9 3,9 

Utdanning og 
yrkesveiledning 4,2 4,2 3,5 3,9 3,8 3,8 

Støtte fra lærerne 4,6 4,2 3,7 4,1 4,1 4,1 

Motivasjon 3,5 3,7 3,2 3,5 3,4 3,5 

Vurdring for læring 3,7 3,2 3,5 3,5 3,3 3,3 

Støtte hjemmefra 4,2 4,2 3,5 4,2 4,1 4,1 

Kilde: Skoleporten 

Hvis vi sammeligner svarene til elevene på 10. trinn i Dønna kommune for skoleåret 
2020/21 opp mot andre sammenlignbare grupper, ser vi at det er relativt små 
variasjoner både regionalt og i forhold til nasjonale resultater. 

Elevundersøkelsen 5. - 10. trinn i Dønna kommune 2016 - 2020 
(Indekstall) 

Indikator og nøkkeltall 2016 2017 2018 2019 2020 

Antall deltakere 93 86 - 88 100 

Trivsel 4,0 4,0 - 4,1 3,9 

Støtte fra lærer 4,3 4,2 - 4,5 4,3 

Støtte hjemmefra 4,1 4,2 - 4,2 4,0 

Vurdering for læring 3,5 3,5 - 3,9 3,5 

Læringskultur 3,8 3,9 - 3,8 3,7 

Mestring 3,9 3,8 - 3,9 3,8 

Motivasjon 3,5 3,4 - 3,4 3,4 

Elevdemokrati og medvirkning 3,5 3,5 - 3,6 3,4 

Felles regler 4,0 4,0 - 4,2 4,2 

Mobbet av andre elever på skolen 4,7 4,7 - 4,6 4,7 

Utdanning og yrkesveiledning  4,0 4,2 - 4,1 4,0 

Kilde: Elevundersøkelsen 
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Elevundersøkelsen er obligatorisk på 7. og 10. trinn, men Dønna kommune velger å 
gjennomføre den årlig for alle elever fra 5. – 10. trinn.  Dette øker antall deltakere og gir 
et bedre sammenligningsgrunnlag med andre.  Høsten 2020 deltok 100 elever i Dønna 
på elevundersøkelsen. 

Resultatene på elevundersøkelsen for elevene i Dønna kommune er ganske stabile over 
tid. 

Elevundersøkelsen 5. - 10. trinn i Dønna kommune 2020 sammenlignet med 
landet 
(Indekstall) 

Indikator og nøkkeltall Dønna Landet 

Trivsel 3,9 4,2 

Støtte fra lærer 4,3 4,3 

Støtte hjemmefra 4,0 4,2 

Vurdering for læring 3,5 3,6 

Læringskultur 3,7 4,0 

Mestring 3,8 4,0 

Motivasjon 3,4 3,7 

Elevdemokrati og medvirkning 3,4 3,6 

Felles regler 4,2 4,2 

Mobbet av andre elever på skolen 4,7 4,7 

Utdanning og yrkesveiledning  4,0 3,6 

Kilde: Elevundersøkelsen 

Hvis vi sammenligner resultatene på elevundersøkelsen for elevene i Dønna høsten 
2020 mot landsgjennomsnittet, ser vi at det ikke er noen større nivåforskjeller på de 
enkelte indeksene. 

Mobbing i skolen 

Tallverdiene for indikator «Mobbing på skolen», er beregnet ut fra hvor mange som 
opplever å bli mobbet, samt hvor ofte dette skjer. Verdien gir ikke et snitt. Tallene for 
skoler med få elever er unntatt offentligheten. Tallene i Dønna kommune er prikket, 
dermed er de unntatt offentligheten for resultatene på 7. og 10. trinn.  Hvis vi tar 
utgangspunkt i resultatene på elevundersøkelsen der alle elever fra 5. – 10 trinn deltar, 
kan disse resultatene publiseres, da deltakerantallet er mye større.  Høsten 2020 deltok 
100 elever fra Dønna i elevundersøkelsen. 
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Andel elevsvar i elevundersøkelsen for kommunale skoler i Dønna knyttet til 
mobbing 5.-10. trinn i perioden 2016 - 2020 
(Prosent) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Antall deltakere 93 86 20 88 100 

Andel elever som ikke trives noe særlig eller i det hele 
tatt på skolen 6,4 8,2 - 3,4 8,1 

Andel elever som oppgir at er i blitt mobbet 2 til 3 
ganger i måneden eller oftere 4,4 4,7 - 8,1 3,0 

Andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet av 
voksne på skolen 2,1 3,8 - 3,5 7,1 

Kilde: Elevundersøkelsen 

I utgangspunktet er antallet elever som svarer på hver kategori i elevundersøkelsen så 
små at dette blir unntatt offentlighet.  I denne tabellen er det slått sammen flere ulike 
svarkategorier for i det hele tatt å kunne presentere en statistikk som gjelder mobbing.  
Spørsmålene over er enkeltspørsmål fra elevundersøkelsen som elevene svarer på.  Det 
som er interessant her er ikke nødvendigvis å avdekke hvor stort omfanget av mobbing 
er, men å avdekke at det finnes mobbing. 

Høsten 2020 svare 8,1 % av elevene at de ikke trivdes noe særlig, eller i det hele tatt på 
sk0len. Dette innebærer at det i gjennomsnitt finnes minst én elev på hvert trinn som i 
større eller mindre grad ikke trives. 

Høsten 2020 er det 3,0 % av elever i Dønna kommune som svarer at de blir mobbet 2 
til 3 ganger i måneden eller mer.  På samme tidspunkt er det i gjennomsnitt 7,1 % av 
elevene som sier at de har blitt mobbet av voksne på skolen. 

Andel elevsvar i elevundersøkelsen for kommunale skoler i Dønna knyttet til 
mobbing 5.-10. trinn i 2020, sammenlignet med landsgjennomsnittet 
(Prosent) 

 
Dønna Landet 

Andel elever som ikke trives noe særlig eller i det hele tatt på skolen 8,1 3,0 

Andel elever som oppgir at er i blitt mobbet 2 til 3 ganger i måneden eller 
oftere 

3,0 4,6 

Andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet av voksne på skolen 7,1 6,1 

Kilde: Elevundersøkelsen 

Hvis vi sammenligner svarene i elevundersøkelsen med landsgjennomsnittet for 
samme spørsmål, ser vi at på spørsmålene knyttet til mobbing er nivåene i Dønna ikke 
vesentlig annerledes enn landsgjennomsnittet.  Når det gjelder spørsmålet om trivsel, 
er andelen av elevene i Dønna som svarer at de ikke trives noe særlig eller ikke i det 
hele tatt på skolen, mer enn det dobbelte av landsgjennomsnittet. 
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Folkehelseinstituttet publiserer data om trivsel på skolen fra elevundersøkelsen med et 
glidende gjennomsnitt over fem år som bekrefter dataene knyttet til trivsel blant 
elevene i Dønna.  Tallene her er forholdstall i forhold til landsgjennomsnittet som får 
verdien 100. 

Trivsel på skolen for elever fra Dønna kommune fra elevundersøkelsen – 
femårige tall forholdstall – Norge=100 
(Forholdstall) 

 2012-2017 2013-2018 2014-2019 2015-2020 

Dønna gutter 7. trinn 90 85 - - 

Dønna jenter 7. trinn - - - - 

Dønna 7. trinn totalt 92 90 91 89 

Dønna gutter 10. trinn 105 101 98 100 

Dønna jenter 10. trinn 75 73 72 70 

Dønna 10. trinn totalt 89 88 86 89 

Kilde: FHI – Kommunehelsa statistikkbank 

Elevtallet på 7. trinn er ikke stort nok til at tall kan publiseres, men statistikken for 10. 
trinn fordelt på kjønn viser at det er relativt store forskjeller i trivsel mellom jenter og 
gutter, og at dette er et bilde som er relativt stabilt over tid. 
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LÆRINGSRESULTATER 

Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er 
ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. 

Nasjonale prøver  

Lesing 
Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar 
med mål for den grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i 
kompetansemål i læreplaner for fag i LK20. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre 
aspekter: Elevene skal vise at de kan: 

 finne informasjon 
 forstå og tolke 
 reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Regning 
Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i 
samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i 
kompetansemål i læreplaner for fag i LK20. Dette innebærer at nasjonale prøver i 
regning ikke er en prøve i matematikk som fag. 

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

 tall 
 måling 
 statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige 
og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: 

 kan løse en gitt utfordring 
 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 
 kan vurdere om svarene er rimelige 
 kan ha effektive strategier for enkel tallregning 

Engelsk 
Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i 
kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK20. Prøvene tar utgangspunkt i 
kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene på 5. trinn er knyttet til disse 
ferdighetene: 

 finne informasjon 
 forstå hovedinnholdet i enkle tekster 
 forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid 
 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 
 bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre 
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Oppgavene for ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 
 forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige 

sjangere 
 beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner 
 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 
 forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og 

setningstyper 
 
På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er 
lavest.  
 
På 8. og 9. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er 
lavest.  

Elevtallet i Dønna er såpass lite at resultatene på flere årskull ikke kan offentligjøres på 
grunn av personvernhensyn.  For å løse dette er det i denne rapporten tatt et vektet 
gjennomsnitt over de siste fem årene.  Dette gjør at resultatene kan publiseres og det 
gir også mer sammenlignbare tall med andre.  Gjennomsnittsresultatet for Dønna 
kommune for perioden 2016 – 2020 er sammenlignet med gjennomsnittsresultatet for 
2020 for Nordland fylke og landet for øvrig. 

Lesing 5. trinn – Dønna kommune 5-årssnitt av 68 elever (2016-2020) mot andre 
2020  
(prosent) 

Delskår Dønna 5 år Nordland Landet 

Mestringsnivå 1 26,5 27,6 23,1 

Mestringsnivå 2 52,9 54,9 55,2 

Mestringsnivå 3 20,6 17,5 21,7 

Kilde: Skoleporten 

I perioden 2016 – 2020 var det til sammen 68 elever på 5. trinn som deltok i nasjonale 
prøver i lesing.  Det gjennomsnittlige resultatet for elevene fra Dønna er fordelt 
mellom mestringsnivåene omtrent som landsgjennomsnittet. 
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Regning 5. trinn – Dønna kommune 5-årssnitt av 69 elever (2016-2020) mot 
andre 2020  
(prosent) 

Delskår Dønna 5 år Nordland Landet 

Mestringsnivå 1 29,0 27,4 23,7 

Mestringsnivå 2 58,0 53,2 51,9 

Mestringsnivå 3 13,0 19,5 24,4 

Kilde: Skoleporten 

I perioden 2016 – 2020 var det 69 elever på 5. trinn som deltok i nasjonale prøver i 
regning i Dønna kommune.  De siste fem årene er det en noe mindre andel av elevene 
som var på mestringsnivå 3 enn landsgjennomsnittet.  Andelen på mestringsnivå 1 og 2 
er noe større enn landsgjennomsnittet. 

Engelsk 8. trinn – Dønna kommune 5-årssnitt av 75 elever (2016-2020) mot andre 
2020 
(prosent) 

Delskår Dønna 5 år Nordland Landet 

Mestringsnivå 1 16,0 10,7 8,9 

Mestringsnivå 2 16,0 20,1 17,4 

Mestringsnivå 3 32,0 42,7 42,9 

Mestringsnivå 4 26,7 17,9 20,5 

Mestringsnivå 5 9,3 8,6 10,2 

Kilde: Skoleporten 

I løpet av de siste fem årene er det 75 elever som har deltatt på nasjonale prøver i 
engelsk på 8. trinn i Dønna kommune.  Andelen elever i Dønna på 8. trinn som er på 
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mestringsnivå 1 i engelsk er noe større enn landsgjennomsnittet.  Ser vi på andelen 
som er på mestringsnivå 1 og 2 under ett, er andelen elever i Dønna kommune på disse 
mestringsnivåene omtrent som landsgjennomsnittet.  Hvis vi ser på den samlede 
andelen elever i Dønna som er på mestringsnivå 4 og 5, er dette noe høyere enn 
landsgjennomsnittet. 

Lesing 8. trinn – Dønna kommune 5-årssnitt av 76 elever (2016-2020) mot andre 
2020 
(prosent) 

Delskår Dønna 5 år Nordland Landet 

Mestringsnivå 1 13,2 10,7 9,6 

Mestringsnivå 2 17,1 20,9 17,6 

Mestringsnivå 3 38,2 44,2 41,6 

Mestringsnivå 4 17,1 18,2 21,9 

Mestringsnivå 5 14,5 6,1 9,4 

Kilde: Skoleporten 

I perioden 2016 – 2020 deltok 76 elever på 8. trinn på nasjonale prøver i lesing i Dønna 
kommune.  Andelen elever i Dønna på mestringsnivå 1 i lesing er noe høyere enn 
landsgjennomsnittet.  Hvis vi ser på andelen på mestringsnivå 1 og 2 under ett, 
utjevnes dette bildet.  Andelen elever i Dønna kommune på mestringsnivå 5 er også 
noe høyere enn landsgjennomsnittet.  Ser vi mestringsnivå 4 og 5 under ett er 
resultatet fremdeles positivt for Dønna kommune. 

Regning 8. trinn – Dønna kommune 5-årssnitt av 73 elever (2016-2020) mot 
andre 2020 
(prosent) 

Delskår Dønna 5 år Nordland Landet 

Mestringsnivå 1 4,1 8,6 7,7 

Mestringsnivå 2 28,8 27,8 23,5 

Mestringsnivå 3 35,6 39,3 38,6 

Mestringsnivå 4 26,0 17,2 20,1 

Mestringsnivå 5 5,5 7,1 10,1 

Kilde: Skoleporten 

I perioden 2016 – 2020 deltok 73 elever fra Dønna kommune på nasjonale prøver i 
regning for 8. trinn.  Andelen elever i Dønna på mestringsnivå 1 er lavere enn det 
nasjonale gjennomsnittet.  Ser man mestringsnivå 1 og 2 under ett, utlignes forskjellene 
noe, men er fremdeles positivt for Dønna kommune.  Hvis vi ser på andelen elever på 
mestringsnivå 5 i Dønna, så er dette noe lavere enn landsgjennomsnittet.  Ser vi 
mestringsnivå 4 og 5 under ett, utlignes forskjellene, og det er en noe større andel av 
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elevene i Dønna kommune som er på de to høyeste mestringsnivåene enn 
landsgjennomsnittet. 

Lesing 9. trinn – Dønna kommune 5-årssnitt av 86 elever (2016-2020) mot andre 
2020  
(prosent) 

Delskår Dønna 5 år Nordland Landet 

Mestringsnivå 1 7,0 * 5,8 

Mestringsnivå 2 19,8 * 11,0 

Mestringsnivå 3 39,5 39,9 35,3 

Mestringsnivå 4 19,8 26,4 28,5 

Mestringsnivå 5 14,0 13,5 19,3 

Kilde: Skoleporten 

I løpet av siste femårsperiode har 86 elever i Dønna kommune gjennomført nasjonale 
prøver på 9. trinn.  Samlet sett er det en noe større andel av elevene i Dønna kommune 
på mestringsnivå 1 og 2 i nasjonale prøver i lesing enn landsgjennomsnittet.  
Tilsvarende er det også en noe lavere andel elever på mestringsnivå 4 og 5 i Dønna enn 
på nasjonalt nivå. 

Regning 9. trinn – Dønna kommune 5-årssnitt av 89 elever (2016-2020) mot 
andre 2020  
(prosent) 

Delskår Dønna 5 år Nordland Landet 

Mestringsnivå 1 5,6 5,5 4,7 

Mestringsnivå 2 15,7 18,4 15,5 

Mestringsnivå 3 29,2 36,4 35,1 

Mestringsnivå 4 29,2 24,5 25,5 

Mestringsnivå 5 20,2 15,2 19,2 

Kilde: Skoleporten 

I perioden 2016 – 2020 deltok 89 elever i Dønna kommune på nasjonale prøver i 
regning på 9. trinn.  Hvis vi ser mestringsnivå 1 og 2 under ett, er Dønna kommune 
omtrent som landsgjennomsnittet.  Andelen elever på mestringsnivå 4 og 5 i Dønna er 
noe høyere enn landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i regning. 
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Karakterer - matematikk, norsk og engelsk 

Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående 
opplæring utgjør sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om 
kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i 
læreplanverket. Følgende graderingen beskriver de ulike karakterene: 

 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 
 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 
 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 
 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 
 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 
 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget 

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. 
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Dønna kommune – Standpunktskarakterer - Trinn 10, Begge kjønn 
(Gjennomsnittskarakter (Antall elever i grunnlaget)) 

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Engelsk skriftlig standpunkt 4,2 (19) 4,2 (25) 4,0 (21) 4,4 (15) 4,6 (17) 

Engelsk muntlig standpunkt 4,3 (19) 4,4 (25) 4,2 (22) 4,7 (15) 4,5 (17) 

Tysk 1 standpunkt 5,0 (9) 4,2 (9) 4,4 (9) 4,9 (8) 4,7 (6) 

Kunst og håndverk standpunkt 4,9 (20) 4,7 (24) 4,6 (22) 4,7 (15) 4,3 (18) 

Kroppsøving 4,8 (20) 4,7 (24) 4,1 (23) 4,6 (15) 4,5 (17) 

Matematikk standpunkt 3,8 (21) 4,2 (25) 4,0 (21) 4,5 (15) 3,8 (18) 

Mat og helse standpunkt 4,8 (20) 5,0 (25) 4,7 (23) 5,1 (15) 4,8 (18) 

Musikk standpunkt 4,9 (20) 4,4 (25) 4,7 (22) 5,1 (15) 4,3 (18) 

Naturfag standpunkt 4,0 (20) 4,3 (25) 4,3 (21) 4,6 (15) 4,0 (18) 

Norsk hovedmål standpunkt 3,7 (21) 4,2 (24) 3,9 (21) 4,3 (15) 3,8 (18) 

Norsk sidemål standpunkt 4,1 (16) 4,1 (23) 3,4 (19) 4,2 (13) 3,7 (17) 

Norsk muntlig standpunkt 4,1 (21) 4,5 (24) 4,5 (21) 4,5 (15) 4,4 (18) 

Kristendom, religion, livssyn og 
etikk (KRLE) standpunkt 4,2 (20) 4,7 (25) 4,2 (21) 4,4 (15) 4,6 (18) 

Samfunnsfag standpunkt 4,1 (20) 4,8 (25) 4,4 (21) 4,2 (15) 4,4 (18) 

Kilde: Skoleporten 

Antall elever som er med i gjennomsnittet av standpunktkarakterer varierer årlig og i 
forhold til det enkelte fag.   
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Dønna kommune – Standpunktskarakterer - Trinn 10, vektet snitt 2016 – 2020 
sammenlignet med 2020 for fylke/nasjonalt 
(Gjennomsnittskarakter) 

Indikator og nøkkeltall Elevtall 
Dønna 

Vektet snitt 
2016-2020 

Dønna 

Nordland 
2020 

Landet  
2020 

Engelsk skriftlig standpunkt 97 4,3 4,0 4,1 

Engelsk muntlig standpunkt 98 4,4 4,3 4,4 

Tysk 1 standpunkt 41 4,6 4,4 4,4 

Kunst og håndverk standpunkt 99 4,6 4,2 4,3 

Kroppsøving 99 4,5 4,2 4,3 

Matematikk standpunkt 100 4,0 4,5 4,5 

Mat og helse standpunkt 101 4,9 4,7 4,7 

Musikk standpunkt 100 4,7 3,7 3,8 

Naturfag standpunkt 99 4,2 4,7 4,6 

Norsk hovedmål standpunkt 99 4,0 4,6 4,5 

Norsk sidemål standpunkt 88 3,9 4,2 4,3 

Norsk muntlig standpunkt 99 4,4 4,0 4,0 

Kristendom, religion, livssyn og 
etikk (KRLE) standpunkt 99 4,4 3,8 3,9 

Samfunnsfag standpunkt 99 4,4 4,4 4,4 

Kilde: Skoleporten 

Hvis vi ser på standpunktkarakterene til 10. trinn over tid (2016 – 2020), og 
sammenlignet med andre, ser vi at følgende fag skiller seg ut med et noe høyere 
gjennomsnitt enn det nasjonale: 

 Musikk 
 KRLE 

Følgende fag skiller seg ut med et noe lavere gjennomsnitt på standpunktkarakterer 
enn nasjonalt: 

 Matematikk 
 Norsk hovedmål  
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Dønna kommune – Eksamenskarakterer - Trinn 10, sammenlignet med 2019 for 
fylke/nasjonalt 
(Gjennomsnittskarakter (Antall deltakere)) 

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 Landet 
2018-19 

Engelsk skriftlig eksamen     4,0 (24)   3,7 (15) 3,7 

Engelsk muntlig eksamen   4,7 (9) * 4,9 (10)   4,6 

Matematikk skriftlig 
eksamen 3,6 (14)     3,7 (21)   3,6 

Matematikk muntlig 
eksamen 4,3 (14)     * 5,0 (8) 4,2 

Naturfag muntlig 
eksamen   3,9 (8)   5,3 (9)   4,3 

Norsk hovedmål skriftlig 
eksamen   3,4 (21)       3,4 

Norsk muntlig eksamen * * 5,7 (10)     4,5 

Norsk sidemål skriftlig 
eksamen   3,9 (16)       3,1 

Samfunnsfag muntlig 
eksamen 5,3 (6)   4,5 (11)   4,4 (7) 4,5 

Kilde: Skoleporten 

Kullene som deltar på grunnskoleeksamen i Dønna kommune er små, og derfor 
varierer resultatene fra år til år.  Likevel er det slik at resultatene til elevene fra Dønna 
over tid har vært likt eller bedre enn landsgjennomsnittet.  Et helhetsbilde over 
perioden 2014 – 2018 er at nivået på eksamenskarakterer til elever fra Dønna kommune 
er godt. 

Grunnskolepoeng 

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som 
sluttvurderes med karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til 
videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes 
avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. 
Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut 
poeng for eleven. 

Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. 
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Grunnskolepoeng – Trinn 10 
(Grunnskolepoeng) 

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt - 
Dønna kommune 41,5 45,0 43,3 45,8 42,5 

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt - 
Nordland fylke 40,8 41,3 41,6 41,7 43,0 

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt - 
Nasjonalt 41,1 41,4 41,7 41,9 43,1 

Kilde: Skoleporten 

Grunnskolepoeng er grunnlaget for elevers konkurranse om plasser i videregående 
utdanning.  Over tid har elevene fra Dønna et høyere gjennomsnittlig antall 
grunnskolepoeng enn gjennomsnittet for elever i Nordland og landet for øvrig. 

SKOLEBIDRAGSINDIKATOR 

Skoleporten presenterer resultater fra utvalgte fag og grunnleggende ferdigheter som 
kan være gode indikatorer på elevenes læringsutbytte.  Skolebidragsindikatorene 
uttrykker skolenes bidrag til elevenes læringsresultater og omfatter følgende 
datagrunnlag: 

 resultater fra nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn i lesing, regning og engelsk 
 standpunktkarakterer og eksamenskarakterer i de fleste fagene i grunnskolen 
 grunnskolepoeng i grunnskolen 

For 1.-4. trinn tas det utgangspunkt i elevenes gjennomsnittsresultat fra nasjonale 
prøver på 5. trinn i lesing, regning og engelsk.  Resultatet blir så justert i forhold til 
familiebakgrunn (foreldrenes utdanningsnivå, husholdningsinntekt og elevenes 
innvandringsbakgrunn). 

For 5.-7. trinn tas det utgangspunkt i elevenes gjennomsnittsresultat fra nasjonale 
prøver på 8. trinn i lesing, regning og engelsk.  Gjennomsnittsresultatet justeres for de 
samme elevenes gjennomsnittsresultat fra nasjonale prøver på 5. trinn i lesing, regning 
og engelsk, samt familiebakgrunn.  

For 8.-10. trinn tas det utgangspunkt i den ene skriftlige eksamenskarakteren elevene 
får ved utgangen av 10. trinn. Eksamenskarakteren justeres for de samme elevenes 
gjennomsnittsresultater fra nasjonale prøver på 8. trinn i lesing, regning og engelsk, i 
tillegg til familiebakgrunn. 

Indikatorene er beregnet for to og to sammenslåtte år.  Grunnen til at man slår 
sammen to og to årganger er at skolers bidrag for enkeltår er mer utsatt for tilfeldig 
variasjon enn skolers bidrag for to sammenslåtte årganger.  Sammenslåing bidrar også 
til at resultater ikke kan knyttes til enkeltelever eller enkeltlærere. 
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Skolebidragsindikatorene er laget slik at dersom skolens bidrag er likt med 
landsgjennomsnittet, vil skolebidraget være lik 0.  Skolens bidrag vil være positivt 
dersom elevene i snitt oppnår høyere skalapoeng enn forventet ut fra elevenes 
familiebakgrunn, og negativt dersom elevene i snitt oppnår lavere skalapoeng enn 
forventet ut fra deres forutsetninger. 

Skolebidragsindikatorer som uttrykker skolenes bidrag til elevenes 
læringsresultater knyttet til grunnleggende ferdigheter/fag sammenlignet med 
bidraget til andre elever med tilsvarende elevbakgrunn på landsnivå. 
(Skalapoeng) 

Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19 

Skolebidrag 1.-4. trinn - -1,5 (28) -0,9 (27) - -0,9 (29) 

Skolebidrag 5.-7. trinn 1,3 (45) 1,1 (36) -1,5 (30) -3,0 (26) 0,4 (30) 

Skolebidrag 8.-10. trinn 3,3 (30) 2,0 (34) 0,1 (44) 0,9 (44) 0,4 (36) 

Tall i parentes er antall elever i datagrunnlaget for Dønna kommune. 
Kilde: Skoleporten 

Skolebidragsindikatorene for Dønna kommune for perioden 2014 – 2019 antyder at 
skolesektorens bidrag til læringsutbytte på 1. – 4. trinn er noe lavere enn man kan 
forvente i forhold til landsnivået.  I løpet 5. – 10. trinn utlignes i hovedsak dette 
etterslepet, og skolebidraget for 8. – 10. trinn viser at skolebidraget er bedre i forhold 
til grunnleggende ferdigheter og fag sammenlignet med gjennomsnittet av bidraget til 
andre elever med tilsvarende elevbakgrunn på landsnivå. 

FRAFALL I VIDEREGÅENDE SKOLE 

Statistikken for gjennomføring viser prosentdelen av avgangskullet ved skoler i Dønna 
som er registrert i videregående opplæring høsten det året de fyller 16 år.  Indikatoren 
som presenteres for gjennomføring beskriver overgangen fra grunnskole til 
videregående skole. 

Andel av elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år 
som avsluttet grunnskole 
(Prosent) 

Indikator og nøkkeltall 2016 2017 2018 2019 2020 

Dønna kommune 100,0 100,0 100,0 - - 

Kommunegruppe 05 98,7 98,0 97,0 98,5 - 

Nordland fylke 98,3 97,8 98,2 97,7 97,6 

Nasjonalt 98,4 98,1 98,0 98,0 08,2 

Kilde: Skoleporten 
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Statistikken viser at 100 % av elevene som gikk ut av grunnskolen i Dønna i perioden 
2016 – 2018 startet i videregående opplæring samme år. 

Utdanningsdirektoratet har endret på utarbeidelsen av statistikken med virkning fra 
august 2018.  Dette tallmaterialet nyutvikles og publiseres bakover i tid.  Det finnes 
ikke tall for 2019 og 2020 for Dønna kommune enda, men vil sannsyn,igvis bli 
tilgjengelig senere. 

Folkehelseinstituttets statistikkbank «Kommunehelsa» har en statistikk som viser 
frafall for elever på videregående elever på kommunenivå. 

Statistikken inkluderer elever som startet på grunnkurs i videregående opplæring for 
første gang et gitt år, og som har gjennomført VKII eller gått opp til fagprøve, men som 
ikke har bestått ett eller flere fag og derfor ikke har oppnådd studie- eller 
yrkeskompetanse etter fem år, samt elever som startet opp, men sluttet underveis.  
Andelen er beregnet ut fra prosent av alle som startet grunnkurs i videregående 
opplæring det året.  Elever som etter fem år fortsatt er i videregående skole regnes ikke 
som frafalt.  Statistikken tar utgangspunkt i elevens bostedskommune det året han 
eller hun fylte 16 år.  Statistikken viser tre års glidende gjennomsnitt. 

Frafall i videregående skole – glidende gjennomsnitt over tre år 
(Prosent) 

År 2010-12 2011-13 2012-14 2013-15 2014-16 2015-17 2016-18 

Dønna 40 39 29 13 22 24 24 

Herøy 37 30 19 18 17 16 17 

Alstahaug 30 27 28 29 27 23 19 

Leirfjord 25 23 25 25 23 20 19 

Nordland 30 30 29 27 26 25 24 

Hele landet 25 24 24 23 22 21 20 

Kilde: FHI - Kommunehelsa statistikkbank 

Statistikken viser at det har vært en positiv utvikling i forhold til frafall i videregående 
skole blant elever med bostedsadresse i Dønna kommune i perioden 2010 – 2015.  I 
tiden etter 2015 har frafallet gått noe opp igjen, men ligger stort sett på samme nivå 
som landsgjennomsnittet. 

KONKLUSJONER 

Elevtallet i Dønna kommune har gått ned med 4,8 % de siste fem årene.  Dette er 
dessverre en utvikling som sannsynligvis vil fortsette.  I befolkningsframskrivingene til 
SSB antydes det en kraftig nedgang i elevtallet de neste 10 årene på rundt 30 %. 

Endringene i folketallet i Dønna kommune fordeler seg ikke likt i kommunen.  
Nedgangen i folketall i perioden 2012 – 2021 viser at det er fire grunnkretsene som 
særlig berøres, og det er Glein (nedgang på 21,8 %), Løkta (nedgang på 21,4 %), 
Stavseng (nedgang på 11,3 %) og Bjørn/Berfjord (nedgang på 10,6 %).  To av 
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grunnkretsene i kommune har hatt en positiv befolkningsutvikling de 10 siste årene, og 
det er Hølen/Sandstrak (økning på 25,0 %) og Solfjellsjøen (økning på 20,4 %).  Den 
forventede nedgangen i elevtallet i kommunen vil sannsynligvis ha størst påvirkning på 
elevgrunnlaget til Nord-Dønna Montessoriskole og Løkta oppvekstsenter. 

Til tross for nedgang i elevtallet har antall årsverk i kommunale skoler økt de siste fem 
årene.  Dette er i hovedsak knyttet til spesialundervisning og særskilt språkopplæring.  
Lærertettheten i de kommunale skolene i Dønna er høyere enn gjennomsnittet for 
Nordland og landet for øvrig.  Den gjennomsnittlige lærertettheten i kommunen er på 
nivå med gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner i KG05. 

Dønna kommune har over tid brukt en noe høyere andel av kommunens netto 
driftsutgifter til grunnskolesektoren enn sammenlignbare grupper.  
Grunnskolesektoren består av kommunale grunnskoler, skolefritidsordning, 
kommunale skolelokaler, skoleskyss og voksenopplæring. 

Avvikene fra sammenlignbare grupper i forhold til andel av netto driftsutgifter til 
grunnskolesektoren er først og fremst påvirket av utgifter til voksenopplæring og 
skolelokaler, og i noen grad til grunnskole. 

Dønna kommune har over tid hatt en vesentlig høyere andel av elever som får 
spesialundervisning sammenlignet med de andre kommunene i regionen og andre 
sammenlignbare grupper.  I skoleåret 2020/21 har 18,6 % av guttene og 10,4 % av 
jentene vedtak om spesialundervisning.  Nivået ligger på det dobbelte av 
landsgjennomsnittet.  Det er også et trekk over tid at hovedtyngden av 
spesialundervisningen settes inn fra 5. trinn og oppover.  Et grunnleggende prinsipp 
for oppvekstsektoren er tidlig innsats, som innebærer at man systematisk arbeider 
med forebygging av utfordringer, og at tiltak settes inn umiddelbart når utfordringer 
avdekkes.  Forskning viser at grunnlaget for utvikling og læring blir lagt i barnas første 
leveår.  Dersom barn utvikler et godt fundament disse årene, øker sannsynligheten for 
en god utvikling videre.  Det tilbudet barna får i barnehagen og de første årene i 
grunnskolen legger grunnlaget for hvordan de lykkes videre i utdanning og arbeid.  
Det er derfor viktig at man legger til rette for at alle barn får tilgang til et godt tilpasset 
pedagogisk tilbud tidlig i livet.  Man bør se nærmere på kommunens arbeid med tidlig 
innsats og forebygging for å se om det er behov for styrking av kompetanse og behov 
for endring av organisering og ressursbruk. 

Resultatene fra Elevundersøkelsen viser at læringsmiljøet for elevene i Dønna 
kommune i hovedsak er som hos de fleste i Norge.  Hvis vi går inn og ser på 
enkeltspørsmål ser vi at det er en noe høyere andel av elevene på 5. – 10. trinn i Dønna 
som oppgir at de ikke trives noe særlig eller ikke i det hele tatt, sammenlignet med 
landsgjennomsnittet.  Folkehelseinstituttet (FHI) har en egen statistikkbank for 
kommunesektoren der resultatene fra Elevundersøkelsen blir bearbeidet til glidende 
gjennomsnitt over fem år for elevene på 7. og 10. trinn.  Her kommer det fram at det er 
en skjevfordeling kjønnsmessig i Dønna kommune i forhold til trivsel.  Statistikken for 
perioden 2012 – 2020 viser ganske konsistent at guttene i Dønna rapporterer trivsel 
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omtrent på landsgjennomsnittet eller bedre, men jentene i Dønna rapporterer at de 
har lavere trivsel enn landsgjennomsnittet. 

Resultatene fra nasjonale prøver viser at resultatene for det enkelte kull varierer noe 
over tid, men hvis vi ser resultatene over tid er det små avvik mellom 
gjennomsnittsresultatet i Dønna kommune sammenlignet med andre grupper. 

Når det gjelder standpunktkarakterer ser vi at lærerne i Dønna i snitt gir noe høyere 
standpunktkarakterer i musikk og KRLE enn landsgjennomsnittet, mens 
standpunktkarakterene i matematikk og norsk hovedmål er noe under 
landsgjennomsnittet.  For de øvrige fagene er de gjennomsnittlige 
standpunktkarakterene omtrent som snittet av landet ellers.  Hvis vi sammenligner 
nivået på standpunktkarakterer med eksamenskarakterer, ser vi at det er noe større 
sammenfall i nivå i Dønna enn landsgjennomsnittet.  Dette antyder at lærerne på 
ungdomsskolen i Dønna er noe strengere med standpunktkarakterene, men treffer 
også bedre i forhold til eksamensnivået. 

En relativt ny statistikkvariabel i Skoleporten er de såkalte skolebidragsindikatorene.  
Her ser man på resultatene fra nasjonale prøver, standpunktkarakterer og 
eksamenskarakterer, og justerer resultatene opp mot foreldrenes utdanningsnivå, 
husholdningsinntekt og elevenes innvandringsbakgrunn.  Resultatet av disse 
beregningene gir en indikator som antyder hvor stort skolens bidrag er i forhold til 
elevenes læringsresultater.  Kort oppsummert er skolebidraget på 1. – 4. trinn noe 
lavere enn forventet.  På 5. – 7. trinn varierer resultatene en del, og på 8. – 10. trinn er 
skolebidraget i snitt noe høyere enn forventet.  Resultatene indikerer at det kan være 
behov for å se nærmere på skolenes arbeid med tidlig innsats og skolenes rutiner 
knyttet til opplæringslovens bestemmelser for intensiv opplæring for elever på 1. – 4. 
trinn. 

Skolene har en plikt til å tilby intensiv opplæring hvis en elev på 1. – 4. trinn står i fare 
for å bli hengende etter i lesing skriving eller regning. 

FHI sin statistikkbank for kommunesektoren har en statistikk for frafall i videregående 
opplæring på kommunenivå.  Statistikken viser at for elever fra Dønna kommune var 
frafallet høyt i perioden 2010 – 2012.  Frafallet ble mer enn halvert fram mot 2015, og 
har siden økt noe igjen.  Frafallet for elever fra Dønna ligger i perioden 2016 – 2018 
omtrent på samme nivå som gjennomsnittet i Nordland, men er høyest i HALD-
regionen. 
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5. Forslag til mål og tiltak 

STATLIGE FØRINGER 

Meld. St. 19 (205-2016) «Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagene» 

Stortingsmeldingen har følgende hovedtiltak: 

 Ny rammeplan skal gi tydeligere føringer for hvordan eier, styrer, 
barnehagelærere og andre ansatte skal sikre at alle barn får et kvalitetsmessig 
godt barnehagetilbud. 

 Rammeplanen skal tydeliggjøre kravet til at alle barnehager skal ha en 
systematisk pedagogisk praksis. 

 Rammeplanen skal tydeliggjøre krav til barnehagens arbeid for et godt 
omsorgs- og læringsmiljø, inkludert forebygging, avdekking og håndtering av 
mobbing. 

 Rammeplanen skal tydeliggjøre at barn skal ha daglig fysisk aktivitet og et 
sundt kosthold i barnehagen. 

 Rammeplanen skal tydeliggjøre det språklige og sosiale utbytte barn skal ha 
med seg etter endt barnehagetid. 

Meld. St. 21 (2016-2017) «Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen» 

Denne stortingsmeldingen har følgende hovedtiltak: 

 Strengere krav til tidlig innsats.  Alle elever som henger etter i lesing, skriving 
og regning på 1. – 4. trinn skal få tilbud om intensiv opplæring. 

 Modellen for kompetanseutvikling i skolen er endret for å gi større 
handlingsrom for lærere, skoleledere, skoler og kommuner. 

 Kommuner som ligger under en nedre grense for kvalitet på sentrale områder 
skal få tett oppfølging. 

Meld. St. 6 (2019-2020) «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i 
barnehage, skole og SFO» 

Stortingsmeldingens hovedtiltak er som følger: 

 Forebyggende arbeid med det psykososiale barnehagemiljøet er blitt lovfestet. 
 Innføring av plikt til å vurdere alle barns norskkunnskaper før skolestart for å 

identifisere barn som har behov for nærmere kartlegging av sine 
norskkunnskaper. 

 Utarbeidelse og innføring av en årlig undersøkelse om trivsel og læringsmiljø 
for 1. – 4. trinn. 

 Innføre en oppfølgingsplikt for skolene til å følge opp elever med høyt fravær. 
 Styrking av leksehjelpordningen i kommunene. 
 Vurdere å endre kravet til sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten i enkelte 

forhold slik at barnehagen og skolen kan gjøre vedtak i samråd med foreldrene, 
dersom saken er godt nok opplyst til å kunne fatte et forsvarlig vedtak. 
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 Presisere i barnehageloven og opplæringsloven at PP-tjenesten skal arbeide 
forebyggende og med tidlig innsats. 

 Over tid skjerpe forskriftskravet til pedagogisk bemanning i barnehagen til 
minst én pedagogisk leder per seks barn under tre år og én pedagogisk leder 
per 12 barn over tre år (50 prosent barnehagelærere). 

 Foreslå å presisere i barnehageloven at ansatte som gir spesialpedagogisk hjelp, 
som hovedregel skal ha formell pedagogisk eller spesialpedagogisk 
kompetanse. 

 Tydeliggjøre og stramme inn regelverket for bruk av assistenter som gir 
spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen. 

 Foreslå å presisere i opplæringsloven at den sakkyndige vurderingen skal ta 
stilling til kompetanse som den som skal gjennomføre spesialundervisningen 
skal ha. 

 Utrede muligheten for en ny støttetjeneste som blant annet skal se på hvordan 
PP-tjenesten og helsestasjons- og skolehelsetjenesten kan samordnes bedre 
eller eventuelt slås sammen. 

 Gjøre endringer i opplæringslovens regulering av SFO, blant annet tydeliggjøre 
formålet med og verdigrunnlaget for SFO. 

 Innføre en nasjonal rammeplan for SFO. 

IGANGSATTE OG KOMMENDE UTVIKLINGSPROSJEKTER 

Regional kompetanseutvikling (REKOM) og Desentralisert 
kompetanseutvikling (DEKOM) 

Kommunene Herøy, Nesna og Dønna samarbeider om et skole- og barnehagebasert 
kompetanseutviklingsløp i samarbeid med Nord universitet som 
kompetanseleverandør og samarbeidspart. Målet i DEKOM og REKOM-samarbeidet 
er: «En lærende organisasjon som gjennom involvering vil sikre motivasjon og 
mestring. Samskapt skole og barnehageutvikling med lærende nettverk for deling av 
ulike aksjonsbaserte tiltak mellom barnehagene og skolene i disse tre 
samarbeidskommunene.»  

Det er tre utviklingsområder i dette samarbeidet i skole og barnehage: 

 Pedagogisk bruk av digitale verktøy, 
 Språk 
 Fagfornyelsen (bare skole) 

Det er to kompetanseutviklingssamarbeid i regionen. Begge retter seg mot både 
barnehage og skole. Tett på Ytre Helgeland og REKOM/ DEKOM-satsinger skal 
samordnes framover. 
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Tett på Ytre Helgeland 

Piloten Tett på Ytre Helgeland skal undersøke hvordan støttesystemer i regionen kan 
være tett på barn og elever og fremme en inkluderende praksis. Erfaringer fra piloten 
skal gi kommunene innblikk i hvordan føringer i Kompetanseløftet for 
spesialpedagogikk og inkluderende praksis kan møtes på en bærekraftig måte. Piloten 
er et samarbeid mellom Alstahaug, Dønna, Herøy, Lurøy og Leirfjord. 

Utgangspunktet for piloten er at samarbeid i regionen er en forutsetning for å kunne 
tilby tjenester med kvalitet. Kommunene på Ytre Helgeland har en lang tradisjon for 
samarbeid seg imellom på ulike områder. Samarbeidet er bygd opp på bakgrunn av at 
den enkelte kommune er sårbar med hensyn til størrelse, geografi, transport, 
kompetanse med mer. Regionen Ytre Helgeland har mange små kommuner, de fleste 
av dem er øykommuner. Det er forholdsvis store avstander mellom kommunene. 
Transportmiddel i de fleste tilfeller er hurtigbåt eller ferje, med forholdsvis lang 
reisetid.  I de fleste kommunene er båttransport også nødvendig innad i kommunen. 

Kommunene på Ytre Helgeland samarbeider blant annet om pedagogisk- psykologiske 
tjenester, barnevern og kompetanseutvikling for barnehage og skole. Men samarbeidet 
omfatter ikke alltid de samme kommunene. Noen av kommunene deltar i kun deler av 
det tverrkommunale samarbeidet.  De fem kommunene i piloten «Tett på Ytre 
Helgeland» har felles PP-tjeneste og et felles RKK; men øvrige samarbeidsfora og -
strukturer er ulike. Dette til tross, det er en styrke for regionen og en drahjelp inn i 
piloten, at det samlet er mye samarbeid, på mange områder og på ulike måter. 
Erfaringer som er gjort i de ulike samarbeidsfora og i den enkelte kommune kan 
utnyttes innenfor piloten til å bygge gode samlede løsninger i hele regionen. 

MÅL 

Barnehage 

 Styrking av tidlig innsats i barnehagen ved å få på plass spesialpedagogisk 
kompetanse øremerket til, og tilknyttet barnehagene innen utgangen av 2022. 

 Styrke samhandlingen mellom barnehagene, helsetjenesten, PP-tjenesten og 
andre støttetjenester for å styrke forebyggende arbeid og tidlig innsats.  Dette 
utviklingsarbeidet skal være ferdigstilt innen utgangen av 2021. 

 Etablere rutiner og arenaer for en systematisk utvikling og faglig styrking av 
omsorgs- og læringsmiljøet i barnehagene. 
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Skole: 

 Styrke samhandlingen mellom barnehage, skole og støttesystemet rundt barn 
som trenger ekstra innsats ved å etablere faste samarbeidsarenaer og 
kvalitetssikre innholdet i dette arbeidet. 

 Videreutvikle samhandlingen mellom skolene, skolehelsetjenesten, PP-
tjenesten og andre støttetjenester for å styrke forebyggende arbeid og tidlig 
innsats. 

 Styrke tidlig innsats i skolen på 1. – 4. trinn ved å arbeide systematisk med 
rutiner og praksis for styrket opplæring knyttet til lesing, skriving og regning. 

 Etablere rutiner og arenaer for en systematisk utvikling og faglig styrking av 
læringsmiljøet i skolene. 

 Arbeide målrettet med trivselstiltak rettet mot elevers læringsmiljø. 
 Arbeide systematisk med å forebygge frafall i videregående opplæring gjennom 

god og målrettet yrkes- og utdanningsveiledning. 

TILTAK 

 Utarbeide en overordnet plan for støttesystemet rundt barn i Dønna kommune 
rettet mot koordinering og kvalitetssikring av arbeidet til barnehager, skoler og 
SFO, samt eksterne ressurser som helsestasjon, skolehelsetjeneste, 
miljøtjeneste, PP-tjenesten, barnevernet med flere. 

 Etablere gode kartleggingsrutiner for barn i førskolealder i samarbeid mellom 
foresatte, barnehagene, helsestasjonen og PP-tjenesten. 

 Etablere et lærende nettverk for alle ansatte i barnehagene og lærere på 1. – 4. 
trinn for erfaringsdeling og kompetanseheving innen tidlig innsats og 
forebyggende arbeid. 

 Etablere et standardisert tilbud om foreldrerådgivning for alle foresatte til barn 
i barnehagene i løpet barnets barnehageperiode. 

 Etablere et standardisert tilbud om foreldrerådgivning spesielt rettet mot 
bosatte flyktninger. 

 Få på plass en egen spesialpedagogisk ressurs for barnehagene lagt til Dønna 
barnehage. 

 Etablere et systematisk tilbud om intensiv opplæring i lesing, skriving og 
regning for elever som trenger det på 1. – 4. trinn. 

 Ansatte i både barnehager og skoler skal delta i regionale profesjonsfellesskap 
for å omsette erfaring og kunnskap til ny undervisningspraksis.  Dette arbeidet 
skal skje i nært samarbeid med våre nabokommuner og RKKYH og UH-
sektoren. 

 Få etablert en miljøarbeiderressurs ved Dønna barne- og ungdomsskole som 
skal brukes til forebyggende tiltak og til å jobbe med elevers trivsel. 
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6. Kommunedirektørens internkontroll 
Kravet om internkontroll er fastsatt i kommuneloven § 25-1. Dette er en 
fellesbestemmelse som gjelder for de ulike sektorene i kommunen og 
fylkeskommunen. Kommuneloven § 25-1 erstatter blant annet den tidligere 
bestemmelsen om forsvarlig system i opplæringsloven § 13-10 andre ledd.  De nye 
bestemmelsene er også knyttet opp til barnehageloven. 

Hensikten er at de nye lovbestemmelsene skal bidra til å forebygge og hindre 
regelverksbrudd, og sikre at regelverksbrudd blir oppdaget og korrigert. 
Kommunedirektøren har ansvaret for at kommunen etterlever regelverket, og det er 
fastsatt minstekrav til hvordan internkontrollen skal gjennomføres. 

Jobben med internkontroll skal være systematisk. Det vil si sammenhengende og 
repeterende, ikke hendelsesbasert, tilfeldig eller spontant. Kommuneloven stiller ikke 
krav til en bestemt systematikk, og kommunen kan selv bestemme hvordan den legger 
opp det systematiske arbeidet. Kommunen skal tilpasse innholdet og omfanget av 
internkontrollen ut fra risiko og andre konkrete og lokale forhold i kommunen. 

I kommuneloven § 25-1, tredje ledd, står det at kommunedirektøren skal: 

 utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 
  ha nødvendige rutiner og prosedyrer 
 avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 
 dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 
 evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for 

internkontroll 

I kommuneloven § 25-1 tredje ledd og barnehageloven § 9 tredje ledd står det at 
kommunedirektøren og barnehageeieren skal: 

 utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 
 ha nødvendige rutiner og prosedyrer 
 avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

Følgende systematiske tiltak inngår i kommunedirektørens internkontroll for 
oppvekstsektoren i Dønna kommune: 

 Bruk av digitale verktøy (1310.no og Compilo) til årshjul, oppfølging av 
interkontrollaktiviteter og dokumentasjon av aktiviteter, prosedyrer og 
avviksbehandling. 

 Faste samordningsmøter mellom barnehager, skoler og kommunenivå 
 Utarbeidelse av årlige tilstandsrapporter for oppvekstsektoren som behandles 

av kommunestyret. 
 Utarbeidelse av årsplan for den enkelte enhet. 
 Gjennomføring av årlig virksomhetsbasert vurdering i den enkelte enhet med 

oppfølging av kommunenivået. 
 Systematisk tilsyn med virksomhetene.
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