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Hedmark fylkeskommune 
 
Postboks 4404 Bedriftssentret 
2325 HAMAR 
 

 
                                                                                                    Vår dato                     Vår referanse 
  23.03.2017    2017/2023  
Saksbehandler, innvalgstelefon  Arkivnr.    Deres referanse  
Anne Lise Slåtsveen Feiring,  62 55 14 17        

 
 

Varsel om tilsyn med Hedmark fylkeskommune - Stange videregående 
skole - skolens arbeid med elevens utbytte av opplæringen - krav om 
innsendelse av dokumentasjon 
 
Etter opplæringsloven, lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, 
§ 14-1 første ledd har Fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med offentlige skoler. 
Tilsynsmyndigheten skal ha tilgang til skoleanlegg og dokumentasjon, jf. kommuneloven § 60 c.  
 
Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 handler om skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen 
og består av tre områder for tilsyn: Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen, 
forvaltningskompetanse og skolebasert vurdering. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet 
veiledningsmateriell knyttet til tilsynet, og Fylkesmannen har gjennomført informasjons- og 
veiledningssamlinger.  
 
Varsel om tilsyn gjelder i dette tilfellet skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen, jf. 
opplæringsloven kapittel 1, 3 og 5 og forskrift til opplæringsloven kapittel 1 og 3. Hovedpunkter i 
tilsynet vil være:  

 skolens arbeid med opplæring i fag  

 underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte  

 underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning  

 vurdering av behov for særskilt språkopplæring  
 
Formål med tilsynet  
Temaet for det nasjonale tilsynet er innrettet mot skolens kjerneområde: arbeidet med elevenes 
utbytte av opplæringen. Det overordnede formålet med tilsynet er å bidra til at alle elever får et 
godt utbytte av opplæringen.  
 
Det er fylkeskommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven 
etterleves, jf. opplæringsloven § 13-10 første ledd. Tilsynet skal bidra til at fylkeskommunen som 
skoleeier sørger for at:  

 elevene får kjennskap til og opplæring i de målene som gjelder for opplæringen  
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 elevene får tilbakemeldinger og involveres i eget læringsarbeid for å øke sitt utbytte av 
opplæringen  

 elevenes utbytte av opplæringen blir vurdert kontinuerlig  

 elevene blir fulgt opp og får nødvendig tilrettelegging når utbyttet av opplæringen ikke 
er tilfredsstillende  

 
Gjennom å kontrollere om skoleeier og skolene overholder de rettslige kravene, skal eventuell 
lovstridig praksis avdekkes og rettes opp.  
 
Gjennomføring av tilsynet  
Fylkesmannen vil føre tilsyn med Hedmark fylkeskommune i egenskap av skoleeier for Stange 
videregående skole. Undersøkelsene i tilsynet vil bli gjennomført på skolenivå. Tilsynet skal være 
preget av åpenhet, likebehandling, etterprøvbarhet og effektivitet.  
 
Hedmark fylkeskommune og denne skolen er valgt ut etter Fylkesmannens fortløpende risiko- 
og sårbarhetsanalyser, der blant annet resultater avlest i statlige systemer og hendelsesbasert 
informasjon er faktorene som blir vurdert. I den analysen fremkommer det at Fylkesmannen 
ønsker å følge opp skolens arbeid med lokale læreplaner og vurderingspraksis gjennom et tilsyn. 
 
Tilsynet utføres ved en gjennomgang av innhentet dokumentasjon og intervjuer.  
Dersom vi avdekker lovbrudd, vil Hedmark fylkeskommune i foreløpig tilsynsrapport få 
forhåndsvarsel om vedtak i henhold til forvaltningsloven § 16, og få anledning til å uttale seg i 
saken. Hedmark fylkeskommune vil deretter gis rimelig frist til å rette det ulovlige forholdet, før 
vi vedtar et eventuelt pålegg om retting.  
 
Tilsynet åpnes gjennom dette brevet.  

 
Foreløpig tidsplan er som følger:  
21.04.2017: Frist for innsending av egenvurderingsskjema og dokumentasjon i RefLex til 

Fylkesmannen  
11.05.2017 Gjennomføring av åpningsmøte og intervjuer  
Uke 22: Utsendelse av foreløpig tilsynsrapport med forhåndsvarsel om vedtak eller 

endelig tilsynsrapport uten lovbrudd  
07.06.2017: Sluttmøte  
Uke 26  Utsendelse av endelig tilsynsrapport med frist for retting  
 
Fylkesmannen tar forbehold om endringer i planen.  
 
Tidsplan for intervjuer ligger vedlagt. Skolen kan komme med innspill til denne planen.  
 
Vi gjør oppmerksom på at tilsynsrapporter er offentlige, jf. offentlighetsloven § 3. Endelige 
tilsynsrapporter vil bli publisert på Fylkesmannens nettsted.  
 
Krav om innsending av dokumentasjon  
Hedmark fylkeskommune plikter å sende inn vedlagte egenvurderingsskjema ferdig besvart av 
skolen og vedlegg som underbygger svarene i RefLex. RefLex er et nettbasert verktøy som skal gi 
offentlige skoler og skoleeiere hjelp til å vurdere om egen praksis er i samsvar med 
opplæringsloven med tilhørende forskrifter. Skoleeier og skoleledelsen får tilgang til RefLex 
gjennom UBAS. Skoleeier kan gi lærerne ved Stange videregående skole tilgang til RefLex i UBAS.  
I forhold til dette tilsynet må skoleeier gi kontaktpersonen hos Fylkesmannen i Hedmark tilgang 
til egenvurderingene knyttet til tema i dette tilsynet.  
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Vi ber rektor samordne dokumentasjonen fra lærerne og ledelsen, slik at det kun sendes inn 
ett eksemplar av hvert enkelt vedlegg. Plikten til å sende inn slik informasjon følger av 
opplæringsloven § 14-1 første ledd, jf. kommuneloven § 60 c.  
 
 
Nærmere spesifisering av dokumentasjonen for dette tilsynet:  

 Vi har valgt å gjennomføre tilsynet i fellesfaget norsk Vg3 og programfaget 
rettslære 2 utdanningsprogram for studiespesialisering, fellesfaget norsk Vg2 og 
programfaget Byggteknikk Vg2 utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk. 
Vi har valgt ut følgende klasser – Vg3 utdanningsprogram studiespesialiserende 
og Vg2 utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk. Dokumentasjonen skal 
være knyttet opp mot disse fagene og klassene.  

 Vi ber om at ei gruppe av lærere som underviser i norsk knyttet til Vg3 
utdanningsprogram for studiespesialisering og ei gruppe lærer som underviser i 
norsk Vg2 utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk, lærer(e) som underviser 
i rettslære 2 og byggteknikk fyller ut et egenvurderingsskjema for hvert fag. 
Husk å gjøre avtale med rektor i forkant av opplasting av vedlegg, avklar hvilken 
dokumentasjon dere lærere skal laste opp.  

 Vi ønsker at elevene i de utvalgte klassene gjennomfører spørreundersøkelsen 
(se vedlegg) i de etterspurte fagene, etter følgende plan:  

 Vg2 utdanningsprogram bygg- og anleggsteknikk svarer ut fra faget 
Byggteknikk  

 Vg3 utdanningsprogram studiespesialiserende svarer ut fra fellesfaget 
norsk 

 Vg3 utdanningsprogram studiespesialiserende svarer ut fra 
programfaget rettslære 2 (alle elevene som deltar i faget) 

Rektor sender disse til Fylkesmannen. 

 Vi ber om at rektor sender to elevmapper knyttet til spesialundervisning og to 
elevmapper knyttet til særskilt språkopplæring.  

 Forslag til aktuell dokumentasjon finner dere som vedlegg til dette brevet 

 
Vi vil også gjennomføre gruppesamtale med et utvalg av elevrepresentanter i elevråd fra de to 
utvalgte utdanningsprogrammene. I samtalen vil vi ta utgangspunkt i spørreundersøkelsen. 
 
Frist for innsendelse er 21.04.2017.  
 
Vi ber om at det oppnevnes en kontaktperson i fylkeskommunen og ved Stange videregående 
skole for dette tilsynet, og at vi får tilsendt kontaktinformasjon for disse personene.  
 
Dokumentasjonen som sendes inn, kan bare unntas fra offentlighet i den grad dette er hjemlet i 
offentlighetsloven.  
 
Skoleeier har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18 flg.  
 
Spørsmål om tilsynet kan rettes til Anne Lise Slåtsveen Feiring, fmheasf@fylkesmannen.no, 
telefon: 62551417/90799411.   
 
 
 
Med hilsen 
 
 

Anne Cathrine Holth e.f. Anne Lise Slåtsveen Feiring 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 

 
Kopi til: 

Stange videregående skole Postboks 4404 
Bedriftssenteret 

2325 HAMAR 

   
Vedlegg 

1. Tips til dokumentasjon 
2. Tidsplan for åpningsmøte og intervju/samtale 
3. Informasjonsbrev til elevene 
4. Spørreundersøkelse for elever 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

utdanningsdirektør Seniorrådgiver 
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Vedlegg 1: 
 
Tips til dokumentasjon –  
Elevenes utbytte av opplæringen 

• skolens handlingsplan/virksomhetsplan 
• tilstandsrapport 
• kommunens kvalitetssikringssystem  (skoleeiers delegasjonsreglement, planer, 

rutinebeskrivelser mm) 
• årshjul for utvalgt skole 
• egenvurderingsskjema fra rektor og utvalgte lærere 
• lokale læreplaner i utvalgte fag og trinn 
• plan for vurderingsgrunnlaget 
• eksempler på vurderingskriterier i utvalgte fag 
• rutiner for utviklingssamtaler, maler og utfylte eksempler på skjema 
• rutiner for underveisvurdering, eksempler på vurderinger i de ulike fagene 
• stillingsbeskrivelser  
• annen aktuell dokumentasjon som viser systemer for og arbeid med vurdering av 

elevenes utbytte av opplæringen 
 
Spesialundervisning 

• skolens årshjul 
• kartleggingsrutiner 
• stillingsbeskrivelse for spesialpedagogisk ansvarlig 
• beskrivelse av system for enkeltvedtak – spesialundervisning 
• Elevmapper som inneholder: 

– pedagogisk rapport til PPT 
– sakkyndig vurdering 
– eksempel på skjema for enkeltvedtak – to påfølgende år 
– eksempel på IOP – to påfølgende år 

• eksempel på fagplaner/læreplaner for elev med spesialpedagogiske 
tiltak 

• eksempel på fagplaner/læreplaner for elevens læreplan skiller seg fra 
ordinær læreplan 

• eksempel på årsrapport – to påfølgende år 
• skoleeiers kvalitetssystem knyttet til spesialundervisning, jf. § 13-10  

 
Særskilt språkopplæring 

• stillingsbeskrivelse for ansvarlig lærer for særskilt språkopplæring 
• beskrivelse av kartleggingsrutiner for særskilt språkopplæring 
• beskrivelse av systemer for enkeltvedtak – særskilt språkopplæring 
• eksempel på enkeltvedtak – særskilt språkopplæring 
• eksempel på enkeltvedtak særskilt språkopplæring – oppheving av særskilt 

språkopplæring  
• skoleeiers kvalitetssystem for særskilt språkopplæring, jf. § 13-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


