Skoleeierprisen - Juryens begrunnelse.
Juryen for skoleeierprisen 2018 har besluttet å tildele prisen til Tolga kommune. Tolga kommune
fremstår som en kommune med et helhetsperspektiv på barn og unges læring og utvikling gjennom
hele oppveksten. Dette helhetsperspektivet er synliggjort gjennom en styringsplattform for oppvekst
som ble utarbeidet i et trepartssamarbeid mellom lokalpolitikere, administrasjon og
fagorganisasjonene. Hensikten med denne plattformen er å bevisstgjøre lokalpolitikerne, tjenestene
og Tolga-samfunnet for øvrig, om felles oppdrag for barn og unges oppvekstmiljø i Tolga kommune.
I utviklingen av den gode oppveksten og kvaliteten i skolen står trepartssamarbeidet og samskaping
som metode sterkt. Dette gir seg blant annet utslag i en lokal arbeidstidsavtale for skolene som legger
til rette for og stimulerer til utvikling gjennom samarbeid og kvalitets- og kompetanseutvikling i
fellesskap. Denne avtalen ble utviklet etter et felles ønske fra skoleledelsen og
arbeidstakerorganisasjonene om å styrke kulturen for samarbeid gjennom økt fellestid og
handlingsrom for god ledelse.
Kommunen legger vekt på og er en pådriver for å utvikle kompetansen i skolene. Alle skolelederne
har formell kompetanse og 2/3 av lærerne har allerede gjennomført videreutdanning gjennom
strategien kompetanse for kvalitet. En lokal frikjøpsavtale utviklet i den gode dialogen mellom
partene i tillegg til en systematisk kompetanseplan, oppgis som viktige faktorer for en vellykket
realisering av kommunens kompetansestrategi.
Kommunens elever scorer jevnt over godt på ulike indikatorer som nasjonale prøver og
elevundersøkelsen. Juryen legger spesielt merke til at elevenes grunnskolepoeng har en jevn økning
over tid og at mange elever oppgir at de er motivert for skolearbeidet. Juryen vurderer dette som
indikatorer på at kommunen lykkes med å få til en positiv utvikling i skolene som kommer barn og
unge til gode. At samtlige elever som går ut av grunnskolen, flere år på rad, fortsetter i den
videregående opplæringen styrker en slik oppfatning.
Juryen er innforstått med at det å være en liten kommune har både fordeler og ulemper i forhold til
hva man kan få til, sammenlignet med større kommuner der det å samle et helt lokalsamfunn kan ha
vesentlig større utfordringer rent strukturelt. Samtidig er det krevende for en liten distriktskommune,
med en liten økonomi, å klare å holde seg med samme kapasiteten på kommunenivå som større
kommuner har anledning til. Etter juryens oppfatning har Tolga kommune utnyttet de mulighetene og
taklet de utfordringene de har gjennom innovativ tenking, bred involvering, målrettet bruk av
forsknings- og kunnskapsmiljøer og ikke minst gjennom samarbeidet med de øvrige
østerdalskommunene i TATO-samarbeidet. Prisen går til Tolga kommune, men æren håper juryen kan
deles med gode, samarbeidende nabokommuner.

