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1 Beskrivelse av virksomheten  

Skole: Lyngheim barneskole 

Antall elever: 316 

Antall ansatte: 43 

Beliggenhet: På Lyngheimplatået ca. 1 km fra sentrum. 

Visjon: Et godt sted å være, et godt sted å lære.  

Beliggenheten til Lyngheim barneskole gir oss mange muligheter for undervisning i 
nærmiljøet. Vi har Sagbakken i umiddelbar nærhet og byen i kort avstand med muligheter for 
å bruke lokale tilbud. Vårt inntaksområde strekker seg fra Langneset i sør og Mjølan i Nord. 
Inntaksområdet er ikke stort i omfang og de fleste elever kan gå til og fra skolen. Skolen legger 
vekt på at elevene skal ha det trygt og godt på skolen. Vi vektlegger det sosiale miljøet og har 
miljøpris som klassene kan jobbe for å motta. Vi har et mangfold av elever og alle skal 
inkluderes og gis muligheter ut fra egne forutsetninger. Vi har et aktivt elevråd med mange 
planer som bidrar til positivt miljø.  Vi har rutiner for fellesaktiviteter, aktivitetsdager og 
fadderordning. I friminuttene spilles musikk og trivselslederne har aktiviteter for alle. Alle 
ansatte ved Lyngheim barneskole deltar i profesjonsfellesskapet for å bidra til skoleutvikling. 
Vi skal reflektere over felles verdier, vurdere og videreutvikle praksis sammen. Ny lærerplan 
høst 2020 gir oss spennende muligheter for å videreutvikle undervisningspraksisen.  Trivsel, 
elevmedvirkning, vurdering og motiverende undervisning vil være våre satsningsområder 
neste skoleår.   

 

Figur 1 : Elevarbeid, klasse 7C har fanget høsten i bilder. 
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2 Forutsetninger for drift  

2.1 Budsjett og årsverk 
 

 2019 2020 2021 2022 

Netto budsjettramme  27 003 25 707 25 245 25 049 

Årsverk 44,62 41,45 40,5 39 

 

2.2 Ansatte 
 

 Damer Menn Lærere Assistenter 

Antall (fast ansatt) 32 8 28 8 

Antall senior (over 57) 7 1 8 0 

 

2.3 Organisasjonskart 
 

 

 

 

 

  

Rektor Eliza 
Andersen

Tillitsvalgt Stina og 
Wivian

Verneombud Hanne
Teamleder 1-2 Ella

Teamleder 5-7 
Frode

SFO leder Elisabeth

Teamleder 3-4 
Hanne

Inspektør Katherine 
Meisfjord

Inspektør Ørjan 
Henriksen
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3 Undersøkelser og resultater 

3.1 Resultater fra elevundersøkelsen 
Resultatene fra elevundersøkelsen høsten 2021 viser at vi har et behov for å jobbe 
systematisk med kvalitetsutvikling på flere områder. Vi har i perioden valgt 
satsningsområdene, trivsel, elevmedvirkning, vurdering og motiverende undervisning. Vi har 
derfor valgt ut tre områder fra elevundersøkelsen som kan hjelpe oss til å se om vi lykkes med 
å forbedre resultatene. Se egen tabell nederst i avsnittet. Vi har satt målbare mål og skal 
jobbe målrettet for å få forbedre valgte områder slik at elevene trives enda bedre på skolen. 
Vi håper at målrettet arbeid på valgte områder har ringvirkninger inn i andre indekser i 
elevundersøkelsen. Vi har jobbet godt med å få system på §9.a saker og oppfølging av disse, 
og skal i fortsettelsen forbedre arbeidet med forebyggingen av mobbing og krenkelser for å 
øke trivselen. Vårt mål er at alle elevene skal trives og ikke oppleve mobbing på Lyngheim 
barneskole.  

 

Tabellen viser alle indekser fra elevundersøkelsen tatt høst 2021. 

 

Tabellen viser hvor mange prosent på 7. trinn som oppgir at de opplever mobbing på skolen. 
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For å belyse våre satsningsområder viser tabellen under de valgte indekser fra 
elevundersøkelsen, mer utfyllende. Vi har også i perioden satt oss som mål å minst nå snittet 
for Ranaskolen, se måletall 2022. På resultatene som gjelder mobbing har vi som mål at ingen 
elever skal oppleve mobbing på Lyngheim barneskole.  

 Trivsel Elevdemokrati og 
medvirkning 

Motivasjon 

Lyngheim barneskole 3.9 3.4 3.4 

Nasjonalt snitt 4.1 3.7 3.6 

Differanse -3 -3 -2 

Måletall 2022 (snitt 
Rana) 

4.0 3.6 3.5 

Mobbing 

 2020 2021 Måletall 2022 

Mobbing på skolen 14,9 % 13,5 % 0 % 

Er du blitt mobbet av 
andre elever på skolen 
de siste månedene 

14,9 % 11,5 % 0 % 

Er du blitt mobbet 
digitalt 

0 % 9,6 % 0 % 

Er du blitt mobbet av 
voksne 

0 % 0 % 0 % 
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3.2 Resultater nasjonale prøver  
 

 Lesing  Regning Engelsk 

Lyngheim barneskole 49 51 53 

Nasjonalt snitt 50 50 51 

Differanse -1 +1 +2 

Kjønn 

Gutter 46 (49)* 51 (52)* 52 (51)* 

Jenter 52 (51)* 51 (48)* 55 (50)* 

*Nasjonalt sitt i parentes 

 

3.3 Styringskort 

SKOLE  
Tiltak + 

tiltak 

ok 

Mål Status 
2020 

Måltall 
2021 

Resultat 
2021 

Måltall 
2022 

 

Indikatorene må revideres           Status 2021 

Elevscore trivsel – 7. trinn  4.2  4.3  3.9  4.5   

Elevscore mobbing 7. trinn  14,7 %  0 % 13,5 %   0 %   

Andel lærere som oppfyller kravene til 
undervisning på 1.- 7.  trinn  

100 %  100 %  100 %  100 %   

Antall elever som gis 
spesialundervisning  

2,13 % 
(7)   

5 % 
4,38 % 

(14)  
 5 %   

NP 5. trinn: Andel elever på laveste 
mestringsnivå regning (snitt siste 4 år) 

 23,75 % 
23 %  20 %   20 %   

NP 5. trinn: Andel elever på laveste 
mestringsnivå lesing (snitt siste 4 år) 

26,4 % 
23 % 24,4 % 20 %  

NP 5. trinn: Andel elever på laveste 
mestringsnivå engelsk (snitt siste 4 år) 

24,3 % 
23 % 10,9 % 10 %  
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4 Skole – og kvalitetsutvikling 

Mål for Lyngheim barneskole: 

Elevene trives og lærer gjennom motiverende undervisning, medvirkning og vurdering. 

 

4.1 Satsningsområder 
Satsningsområder for perioden: 

1. Trivsel 

2. Elevmedvirkning og vurdering 

3. Fagfornyelsen i praksis – undervisning som motiverer 

4.2 Gjennomføring 
 

Tiltak  hvem når 

Trivsel 
 
Planlagte tiltak 
Videreutvikle miljøpris 
Enkle elevundersøkelser gjennom hele året 
Plan for sosial kompetanse 
Elevrådsmøter og klassemøter 
Foreldremøter 
TL – Trivselsledere / miljøagenter 
Fadderordningen 
Trygt og godt skolemiljø – kompetansepakke UDIR 

Rektor  
Alle ansatte 

Skoleår 22-23 

Elevmedvirkning og vurdering 
 
Planlagte tiltak 
Plan for hvordan elevrådet kan bidra aktivt  
Elevsamtaler 
Elevstyrt utviklingssamtaler/foreldresamtaler 
Elevmedvirkning i undervisning og vurdering 

Rektor 
Alle ansatte 

Skoleår 22-23 

Fagfornyelsen i praksis – undervisning som motiverer 
 
Planlagte tiltak 
Deling av undervisningsopplegg som er praktisk, variert og 
motiverende 
Ledelse av læring med praktisk og variert undervisning 
Tverrfaglig plan for å ivareta praktisk estetiske fag  
Teamledere i språk (nor-eng), matematikk, ikt og praktisk estetiske 
fag/tverrfaglig (K&H, mus, m&h) 
Kollegasamarbeid  

Rektor 
Alle ansatte 

Skoleår 22-23 
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5 Koblinger til sentralt planverk 

 

 

VEKSTKRAFT OG ATTRAKTIVITET 
Lyngheim barneskole skal framstå som en framtidsrettet skole i Rana kommune.  Skolen skal 

i samarbeid med andre avdelinger være attraktiv for barn og foreldre. Skolen har et stort 

uteområde med fotballbaner, tarzanjungel og skøytebane på vinteren. Skolen skal være en 

samarbeidspartner med frivillige organisasjoner i nærmiljøet og være en møteplass for 

aktivitet for elevene på fritid. Både skolen og uteområdet trenger renovering og det vil være 

viktig at dette prioriteres i kommende økonomiplaner. Tidlig innsats og forebygging er viktig 

i et bærekraftperspektiv, både sosialt og økonomisk og prioriteres. 

 

Lyngheim barneskole har elever som kommer mange ulike land. Elevene skal kjenne seg 

inkludert og merke at skolen verdsetter mangfold. Arbeid med inkludering og mangfold er et 

langsiktig arbeid som dreier seg om å legge til rette for en samfunnsutvikling der alle 

opplever å delta i felleskapet, og har like muligheter, rettigheter og plikter. 

GRØNN OMSTILLING 

Elevene lærer hvordan de skal ta vare på naturen. Vi skaper gode holdninger hos eleven og 

velger grønne løsninger i det daglige. Vi har innført plastsortering. Elevene har trinnvis 

ansvar for å plukke søppel på egne områder av skolegården. Vi skal redusere bruk av 

kopieringspapir. 
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LIVSKVALITET OG MESTRING 

Livskvalitet og mestring handler om tilhørighet og mulighet til å få bruke sine ressurser. Vi 

skal prioritere tidlig innsats og løse utfordringer på lavest mulig nivå så raskt som mulig. Vi 

ønsker å skape robuste elever som er motiverte og føler mestring i skolehverdagen. Skolen 

arbeider aktivt med forebygging av mobbing og deltakelse i trivselslederprogrammet er en 

viktig del av dette arbeidet. Vi legger vekt på tidlig innsats og forebygging, reduksjon av 

sosial ulikhet, god integrering og at vi som skole skal være helsefremmede.  

FREMTIDSRETTA INFRASTRUKTUR 

Eleven skal bygge opp kunnskaper og gode holdninger i bruk av digitale verktøy. Digitale 

løsninger skal aktivt brukes for å fremme læring og utvikle elevenes kunnskaper. Vi skal gi 

god kunnskap om å ta gode valg på nett.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


