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Saksliste: 

10-2018/19 Høring – Handlingsplan mobbing og krenkende atferd i skolen 

Ønske om at mobbeundersøkelsen skal endre navn til trivselsundersøkelsen i skjema på s.5/17. 

En del skrivefeil på s.15/17. 

 

11-2018/19 Høring – oppvekstplan 6-16 2018-2022 

Ingen innspill 

 

12-2018/19 Resultater nasjonale prøver 

5.trinn:  

Engelsk: Stor spredning i resultatet. For få ligger høyt oppe og flere som ligger langt nede i 

diagrammet. Det svinger mye fra år til år. I år er resultatene svake. Tiltak blir å gjøre noen grep med 

engelsk på småtrinnet. Engelsk ligger lavt sammenlignet med nasjonalt nivå. 

Lesing: Mindre spredning enn engelsk. Stor prosentandel på mestringsnivå 1 av 3. Tiltak blir satt i 

gang på trinnet for å øke lesekompetansen til elevene. Svake resultater på lesing. Lesing er lavere 

enn nasjonalt nivå. 

Regning: Mindre spredning. Få på mestringsnivå 3. Stabile tall i forhold til tidligere år. 

8.trinn: 

Ikke så stor spredning. 5 mestringsnivå. Hvis man er på mestringsnivå 1 og 2 vil føre til at du får 

vansker på videregående skole og derfor er det viktig å løfte opp disse. De som er på høyere 

mestringsnivå skal også få utfordringer. Eidebakken ligger på nasjonalt nivå på ungdomstrinnet. 

Lesing: Ligger på nasjonalt nivå. 

Regning: Det ligger like mange på nivå 1 og 2 som på 4 og 5. Litt for mange på laveste nivå. 

Engelsk: flere på lavere nivå enn tidligere år. 

9.trinn: Samme prøvene som på 8.trinn. 

Lesing: 0 på mestringsnivå 1 og mange på mestringsnivå 4 og 5. 

Regning: 0 på mestringsnivå 1, noen få på nivå 2 og mange på 3, 4 og 5. 

 

13-2018/19 Elevundersøkelsen 2018 

Tallene er ikke klare. Blir tatt opp på neste møte. 



 

14-2018/19 Informasjon fra felles elevrådsmøte 

Tema var inkluderende skolemiljø. Klassene hadde jobbet med 5 spørsmål på forhånd. 

PowerPoint om dette møtet blir sendt ut. Dette burde alle foreldre lese gjennom. 

 

15-2018/19 Skolens utemiljø – foreldredugnader 

Tas opp på neste møte. 

 

16-2018/19 Evt. 

Ingen saker. 

Flere saker må meldes inn til leder i forkant av møter. 

 

Astrid Jørgensen, referent 

 

 

 

 

 

 


