PS 38/21 Ny Halsen Barneskole v/rådgiver sektor grunnskole, Ove Einarsve
Halsen barneskole er i dag fordelt på fem bygninger som er oppført i perioden 1950 – 1970.
Bygningsmassen er oppusset og delvis ombygget flere ganger. Skolens uteområde har flere nordvendte,
skyggefylte områder og oppleves som lite helhetlig.
Skolen er anbefalt sanert i flere utredninger. Bygging av ny skole på Halsen har vært på dagsorden flere
ganger de siste årene.
Elevene ut i midlertidige lokaler fra jan 23: Deler av dagens skole – paviljonger fra Hegra skole. Noe
usikkerhet om plass for dette.
Skolen ferdig for drift vår 2026.

PS 39/21 Kvalitetsmelding fra grunnskolen 2020-2021
Det er fastsatt i Opplæringsloven at skoleeier plikter å legge fram en årlig rapport om tilstanden
i opplæringa.
I denne presenteres i hovedsak tall.
Kvalitetsmeldinga viser status og utfordringer i Stjørdalsskolen, og legger grunnlaget for
kommunestyrets debatt om innhold og kvalitet i skolen. Kvalitetsmeldinga er en del av
Opplæringsloven § 13-10.
Funn
 Elevene på Stjørdal skårer som landsgjennomsnittet på de aller fleste målepunkter.
 De fleste elevene har det trygt og godt på skolen og presenterer som forventet, men vi
har også en andel elever som krever ekstra oppfølging fra både skolen og resten av laget
rundt eleven.
 Ressursbruken ligger lavere en kommuner det er naturlig å sammenligne seg med.
 Stjørdal har hatt høyt bruk av spesialundervisning, men ligger nå på landsgjennomsnittet.
Satsningsområder
 «Fra magefølelse til handling»
 Kompetanse for kvalitet
 FUS- funksjonell skriving (skriveopplæring)
 Desentralisert kompetanseheving – DEKOM
 Fagfornyelsen
 Mobbetall: Høye på ungdomsskole (motsatte funn i ungdata)
Informasjon og omvisning på Ole Vig
Ole Vig er nærskole for ungdommene i nærkommunene, men har elever fra mange kommuner i
landet (elever fra 35 kommuner i Norge) Også elever fra mange land og språk.
Skolen har mange ulike utdanningsretninger.
Ole Vig har ca 1000 elever og omtrent 250 ansatte.

