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System for kvalitetsvurdering av grunnskolen i Halden

I henhold til opplæringsloven § 13-10 andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd skal
skoleeier ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i lover og forskrifter overholdes.
I tillegg til at systemet også skal sikre oppfølging av disse vurderingene, skal det dessuten sikre
oppfølging av resultatene fra de nasjonale kvalitetsvurderingene som departementet gjennomfører
med hjemmel i opplæringsloven § 14-1 fjerde ledd og privatskoleloven § 7-2 tredje ledd.
Med skoleeier skal forstås kommunen, fylkeskommunen og styret for private skoler etter
privatskoleloven og private grunnskoler etter opplæringsloven.
Systemet må legge til rette for nødvendig oppfølging dersom de nasjonale kvalitetsvurderingene
indikerer manglende overholdelse av lover og forskrifter. Overordnet mål for det nasjonale
systemet for kvalitetsvurdering er å bidra til kvalitetsutvikling på alle nivåer i grunnopplæringen
og økt læringsutbytte for den enkelte elev.
Sentrale føringer i bestemmelsenes forarbeider er at skoleeier i utgangspunktet står fritt til å
utforme sitt eget system, men at et forsvarlig system skal være egnet til å avdekke mangler i
forhold til regelverket og at det skal sikre adekvate oppfølgingstiltak. Systemet skal etableres i
den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av lokale forhold, risikovurderinger og
organisering.
Følgende elementer bør inngå i et forsvarlig system for vurdering av om kravene i regelverket
blir oppfylt:
• Oversikt over lover, forskrifter og relevante styringsdokumenter i forhold til regelverkets
gjennomføring.

• Beskrivelse av hovedoppgaver, organisering og myndighetsfordeling knyttet til
opplæringsvirksomheten (eks: delegasjonsreglement). Ansvarslinjene og myndighetsfordelingen
mellom de ulike ansvarsnivåene må være klargjort.
• Rutiner for å sikre kompetanse til å vurdere regelverket og til å ivareta oppgaver de
er gitt i systemet som ledd i skoleeiers oppfyllelse av regelverket.
• Rutiner for å sikre informasjonsflyt for rapporteringer og tilbakemeldinger.
• Beskrivelse av rutiner eller andre tiltak som er egnet for å bekrefte god tilstand og/
eller avdekke og forebygge manglende overholdelse av gjeldende lover og forskrifter.
• Beskrivelse av rutiner for å rette opp og forbedre forhold som er oppdaget, samt
rutiner for oppfølging av ulike kvalitetsvurderinger.
• Beskrivelse av rutiner for oppfølging av kritiske områder i opplæringsvirksomheten.
• Beskrivelse av ledelsesansvar for gjennomgang, oppdatering og bruk av systemet for
å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring.
Halden kommunes System for kvalitetsvurdering av barne- og ungdomsskoler i Halden kommune ble
sist revidert i 2013. Arbeidet med å revidere systemet er igangsatt. Systemet vil bli lagt fram i sak
til Hovedutvalg for undervisning og oppvekst i løpet av våren 2019.
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