
Årshjul for obligatoriske brukerundersøkelser og faglige kartleggingsprøver i Nes-skolen, 2018-2019 

Noen av brukerundersøkelsene og kartleggingstestene er ikke obligatoriske fra Utdanningsdirektoratets side, men er angitt som obligatoriske i Nes-skolens 

arbeid med å etablere et grundig og bredt kunnskapsgrunnlag. 

 Brukerundersøkelse/ 
Kartleggingsprøve 

Trinn Informasjon Kommentar 

10. sep. – 28. sep. 
(uke 37-39) 

Nasjonale prøver i 
engelsk, lesing og regning 

8. og 9. Forberede, gjennomføre 
og følge opp 

 Skoleeier etterspør status mht gjennomføring i 
skoleledermøte i august. 

 Analyserapport i PAS. Workshop for lærere og skoleledere 
på 8. og 9. trinn i uke 42. Egen invitasjon sendes ut. 

 Resultater drøftes i skoleledermøtet i november/desember. 

Sep./okt. Carlsten 2. – 7.   

Sep./okt. Alle Teller 3., 6. og 
8. 

  

Sep./okt. Ordkjedetesten 3. – 8.   

15. okt. – 2. nov. 
(uke 42-44) 

Nasjonale prøver i 
engelsk, lesing og regning  

5. Forberede, gjennomføre 
og følge opp 

 Skoleeier etterspør status mht gjennomføring i 
skoleledermøte i september. 

 Analyserapport i PAS. Workshop for lærere og skoleledere 
på 5. trinn i uke 47. Egen invitasjon sendes ut. 

 Resultater drøftes i skoleledermøtet i november/desember. 

1. okt. – 4. jan. Elevundersøkelsen 5. – 10. Forberede og bestille, 
gjennomføre og følge opp 

 Valg av tilleggsspørsmål drøftes i skoleledermøte i 
september. 

 Resultater drøftes i skoleledermøte i februar. 

Gjennomføres 
ikke i 2018-2019 

Foreldreundersøkelsen 1. – 10. Forberede og bestille, 
gjennomføre og følge opp 

 Valg av spørsmål drøftes i skoleledermøte i januar. 

 Resultater drøftes i skoleledermøte i april. 

18. mars – 12. apr. Kartleggingsprøve i 
digitale ferdigheter 

4. Forberede og bestille, 
gjennomføre og følge opp 

 Skoleeier etterspør status mht gjennomføring i 
skoleledermøte i januar. 

 Resultater drøftes i skoleledermøte i april/mai. 

18. mars – 12. apr. Kartleggingsprøver i 
lesing, regning og engelsk 

1. – 3. Forberede og bestille, 
gjennomføre og følge opp 

 Skoleeier etterspør status mht gjennomføring i 
skoleledermøte i februar. 

 Resultater drøftes i skoleledermøte i april/mai. 

Mars/april Carlsten 2. – 7.   
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