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Opplæringa i skole og lærebedrift skal, 

i samarbeid og forståing med heimen, 

opne dører mot verda og framtida … 

(Formålsparagrafen) 



 
 

 

     Eidsvoll kommune - Virksomhet skole 

Eidsvoll kommune – trivsel og vekst i grunnlovsbygda 

Strategiplan for kvalitetsarbeid 2016-2025 

2 

 

 

 

 

1. Innledning 

Intensjon med planen 

Avgrensninger 

Medvirkning 

 

2. Nasjonalt nivå: 

- Lovverk og overordnede føringer 

- Opplæringsloven formålsparagraf 

- Læreplanverket- Kunnskapsløftet 

Læringsplakaten 

 

 

3. Kommunalt  nivå: 

Overordnet målsetning for Oppvekst skole  

Verdier med kjennetegn for Oppvekst skole 

 

4. Fokusområder og prosjektdeltagelse 

Fokusområde 1:  Grunnleggende ferdigheter 

Fokusområde 2: Læringsmiljø   

Fokusområde 3:  Vurdering for læring  

 

 

5. Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 

 

 

 



 
 

 

     Eidsvoll kommune - Virksomhet skole 

Eidsvoll kommune – trivsel og vekst i grunnlovsbygda 

Strategiplan for kvalitetsarbeid 2016-2025 

3 

 

INNLEDNING 

Intensjon med strategiplan 

Strategiplanen skal vise satsing og kvalitetsarbeid i Eidsvollskolen over tid. Planen gir 

elever, foreldre og ansatte kunnskap om fokusområder. 

 

Strategiplanen er basert på kunnskap fra forskjellige datainnhenting. Ståstedsanalysen, 

Elevundersøkelsen og elevenes læringsresultater er til sammen bakgrunnsdata for valg 

av fokusområder i planen. Dataene viser oss NÅ-SITUASJONEN, og gjennom 

Strategiplanen er vi på vei til ØNSKET-SITUASJON. 

 

Strategiplanen skal være til hjelp for skolene i den evige prosessen mot den gode skole.  

Gjennom årlige kartlegginger i Eidsvollskolen, brukes resultatene til veiledning og 

utvikling av den enkelte elev, samtidig som de er utgangspunktet for forbedring av 

skolen som lærende og kollektivt orienterte skoler. 
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Avgrensninger 

Strategiplanen omhandler forbedringsarbeid med fokusområder innen pedagogisk 

virksomhet. Den handler ikke om strukturelle forhold, slik som elevtallsutvikling, 

skolegrenser eller skoleutbygging . Data om dette vil være i kommunens årlige 

handlingsplaner. Planen er avgrenset til det ordinære skoletilbudet, og ikke private 

skoler. 

Medvirkning 

Et vesentlig utgangspunkt er at hele skolesamfunnet har fått mulighet til å medvirke. 

Strategiplanens verdigrunnlag har vært drøftet i forskjellige fora og disse har kommet 

med innspill på både verdier og kjennetegn på verdiene. 

FAU, elevråd og skolenes ansatte har gitt viktige og gode innspill. 

Politikere er gjort kjent med planen underveis. 

Nasjonalt nivå 

LOVVERK OG OVERODNEDE FØRINGER 

Opplæringsloven formålsparagraf 

§ 1-1. Formålet med opplæringa 

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører 

mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og 

forankring. 

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og 

tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, 

nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike 

religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane. 

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale 

kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. 

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si 

overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. 

 

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre  

liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde  
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skaparglede, engasjement og utforskartrong. 

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal 

ha medansvar og rett til medverknad. 

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi 

dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal 

motarbeidast. 

 

Læreplanverket-Kunnskapsløftet 

Læreplanverket, Kunnskapsløftet i grunnskolen og i videregående opplæring, danner 

fundamentet for opplæringen i skole og bedrift. 

Generell del  

Læreplanens generelle del utdyper formålsparagrafen i opplæringsloven, angir 

overordnede mål for opplæringen og inneholder det verdimessige, kulturelle og 

kunnskapsmessige grunnlaget for grunnskolen og videregående opplæring 

Andre del av Kunnskapsløftet er 

 Læreplaner for fag 

 Læreplanene for fagene  inneholder: 

 Formål 

 Hovedområder/struktur 

 Kompetansemål fordelt på årstrinn 

 Grunnleggende ferdigheter 

 Bestemmelser for sluttvurdering 

Noen grunnleggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i 

skole, arbeid og samfunnsliv. I Kunnskapsløftet er disse definert som å kunne: lese, 

regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig, og bruke digitale verktøy. 

I hver læreplan for fag er det beskrevet hvordan de grunnleggende ferdighetene er 

forutsetninger for utvikling av fagkompetanse. For å sikre kontinuerlig utvikling av 

elevenes grunnleggende ferdigheter gjennom hele den 13-årige grunnopplæringen, er 

ferdighetene integrert i kompetansemålene. De kan imidlertid framstå ulikt og komme til 

uttrykk i varierende grad i forskjellige læreplaner for fag. 

Læringsplakaten 

Læringsplakaten i læreplanen for Kunnskapsløftet inneholder viktige prinsipper for 

skolenes opplæringsvirksomhet. Læringsplakaten må ses i sammenheng med 

bestemmelsene i lov og forskrift, læreplanens generelle del og læreplaner for fag. 

Læringsplakaten inneholder 11 grunnleggende forpliktelser som gjelder for alle skolene. 
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SKOLEN SKAL 

 gi alle elever like muligheter til 

å utvikle sine evner og talenter individuelt 

og i samarbeid med andre 

 stimulere elevenes lærelyst, 

utholdenhet og nysgjerrighet 

 stimulere elevene til å utvikle egne 

læringsstrategier og evne til kritisk 

tenkning 

 stimulere elevene i deres personlige 

utvikling og identitet, i det å utvikle 

etisk, sosial og kulturell 

kompetanse og evne til 

demokratiforståelse og demokratisk 

deltakelse 

 legge til rette for elevmedvirkning 

og for at elevene kan foreta bevisste 

verdivalg og valg av utdanning og 

fremtidig arbeid 

 fremme tilpasset opplæring og 

varierte arbeidsmåter 

 

 stimulere, bruke og videreutvikle 

den enkelte lærers kompetanse 

  bidra til at lærere fremstår som 

tydelige ledere og som forbilder for barn 

og unge 

  sikre at det fysiske og 

psykososiale arbeids- og læringsmiljøet 

fremmer helse, trivsel og læring 

  legge til rette for samarbeid med 

hjemmet og sikre foreldres/ 

foresattes medansvar i skolen 

  legge til rette for at lokalsamfunnet 

blir involvert i opplæringen på en 

meningsfylt måte 

 

 

Kommunalt nivå - overordnet målsetning  
 

Eidsvoll kommune har en framtidsrettet skole med fokus på den enkelte elevs 

mulighet til å utvikle sine ferdigheter for å mestre morgendagens samfunns- og 

arbeidsliv. 

 

Verdier med kjennetegn 

Verdiene RESPEKT- INKLUDERING – ANSVAR, med sine kjennetegn for ELEVER, 

ANSATTE OG FORESATTE, er et resultat etter en prosess med medvirkning fra skolens 

aktører.  Medvirkning fra ansatte, elever gjennom elevråd og foresatte gjennom FAU.  

 

Kjennetegnene er bildet på slik vil vi ha det i Eidsvoll skolen.  Og de er forpliktende for 

aktørene i skolesamfunnet. 
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 RESPEKT 

Kjennetegnes av 

INKLUDERING 

Kjennetegnes av 

ANSVAR 

Kjennetegnes av 

E
L
E
V
 s

o
m

 

 Opplever, og har, 

nulltoleranse av 

mobbing 

 Viser raushet for 

forskjeller; sosialt 

og faglig 

 Engasjerer seg i 

skole-arbeidet 

 Følger skolens 

forventninger 

 

 

 Opplever 

trygghet  

 Opplever sosial 

tilhørighet 

 Bygger 

vennskap 

 Ser andre og 

aktivt bryr seg 

om andre 

 bidrar til egen 

utvikling faglig 

og sosialt 

  tenker 

selvstendig og 

bidrar til 

fellesskapet 

  er lojale mot 

skolens regler 

og rutiner og tar 

vare på skolens 

og eget utstyr 

A
N

S
A
T
T
 s

o
m

 

 Har nulltoleranse 

for mobbing 

 Bidrar til et godt 

fellesskap   

 Tar i mot og gir 

tilbake-meldinger 

på en imøte-

kommende og 

profesjonell måte 

 Har respekt for 

enkelt menneskets 

forskjellighet 

 Bygger gode 

relasjoner med 

elever og foresatte 

 

 Skaper et trygt 

læringsmiljø for 

alle elever 

 Er åpne og 

imøte-

kommende  

 Involverer 

foresatte i 

elevenes læring 

 Samarbeider 

aktivt med 

kollegaer  

 Skaper trivsel 

og trygghet for 

elevene 

gjennom positiv 

læringsledelse 

 Motiverer for 

lærelyst og 

utvikling 

 Bidrar til et 

positivt 

samarbeid 

mellom ansatt, 

foresatte og 

ledelse 

 Holder seg faglig 

oppdatert 

 Viser lojalitet og 

profesjonalitet 

F
O

R
E
L
D

E
R
 s

o
m

 

 Ser på skole som 

et sted å lære  

 Bidrar til et godt 

skole-hjem 

samarbeid 

 Omtaler andre 

elever, foreldre og 

ansatte positivt 

ovenfor barnet sitt 

 Bygger gode 

relasjoner mellom 

ungene 

 Viser raushet for 

forskjeller 

 Bidrar aktivt til 

godt sosialt 

samspill (med 

alle aktørene i 

skole-

samfunnet) 

 Er gode 

rollemodeller og 

framsnakker 

andre 

 Setter elevenes 

utvikling og 

læring i sentrum 

 Fører en åpen 

dialog med 

skolen basert på 

tillit 

 Viser interesse 

for sitt barn og 

hva han /hun 

gjør på skolen 

 Motiverer sitt 

barn for læring  

 Har en positiv 

innstilling til 

læring og 

utvikling 

  Gir uttrykk for 

sine meninger 

og gjennom 

dialog med 

skolen for å 

finne løsninger 
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Fokusområder og prosjektdeltagelse 

Fokusområder er de områder innenfor Oppvekst skole som er i fokus for 

forbedringsarbeid og kompetanseutvikling. Strategiplanen viser tre fokusområder: 

1: Grunnleggende ferdigheter 

2: Læringsmiljø 

3: Vurdering for læring 

Fokusområdene inneholder målsetting og kjennetegn. 

 

En samlet vurdering og analyse av kommunens resultater fra Ståstedsanalyser, 

Elevundersøkelsen, resultater fra Nasjonale prøver og eksamen, ga de tre 

fokusområdene. 
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Prosjektdeltagelse 

Virksomhet skole har en proaktiv innstilling til forbedringsarbeid og oppsøker 

læringsinstitusjoner for å samarbeide om kompetanseutvikling.  

I tillegg får virksomhet skole, fra ulike aktører invitasjoner til å delta i prosjekter. 

Prosjektene dreier seg om forbedringsarbeid og kompetanseutvikling.  Deltagelse i 

prosjekter er knyttet opp mot de fokusområdene som er valgt ut, slik at helhet og 

sammenheng skal være gjennomgående i forbedringsarbeidet i kommunen. 

De fleste prosjekt som inviteres til er initiert av Utdanningsdirektoratet og er derfor ofte 

nasjonale prosjekter som er basert på forskning og kollektive læringsprosesser.  

Eidsvoll kommune er positiv til å delta i forskningsbaserte prosjekter for å videreutvikle 

skolen i Eidsvoll, med mål å øke den enkelte elevs læring og mestring.  

Prosjektdeltagelser avsluttes og andre startes opp til ulik tid, slik at oppdatert 

informasjon om deltagelse i prosjekter ligger i den årlige Tilstandsrapporten. 

 

For 2016-2017 deltar Eidsvoll kommune i disse prosjektene 

 

UIU: Ungdomstrinn i Utvikling (initiert av Utdanningsdirektoratet, i samarbeid med 

Fylkeskommunen i OA og Høgskoler). Deltagende skoler er kommunens tre 

ungdomsskoler 

Læringsmiljøprosjekt (Initiert av Udir i samarbeide med Universitet i Stavanger, 

Læringsmiljøsenteret) Deltagende skoler er; Dal skole og Vilberg skole. 

Realfagsprosjekt (initiert av Kunnskapsdepartementet, i samarbeid med Høgskoler). 

Prosjektet omfatter alle skoler og kommunale barnehager, og de private barnehager som 

ønsker deltagelse. 
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Fokusområde 1: Grunnleggende ferdigheter  

Mål: Barn og unges kompetanse i grunnleggende ferdigheter viser seg i bedre 

læring og økt motivasjon. 
I Kunnskapsløftet er det definert fem ferdigheter som sammen utgjør grunnleggende 

forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. Ferdighetene er 

avgjørende for læring i alle fag og samtidig en forutsetning for at eleven skal kunne vise 

sin kompetanse. 

I hver læreplan for fag er det en beskrivelse av hvordan de fem grunnleggende 

ferdighetene skal bidra til å utvikle elevenes kompetanse i faget, og hvordan disse 

ferdighetene er en del av denne kompetansen. 

Statusbeskrivelse 

Skolene har gode systemer for oppfølging av elevenes grunnleggende ferdigheter i 

lesing, regning og skriving, gjennom underveisvurderinger ,elevveiledning  og 

kartlegginger.  Elevene i Eidsvoll ligger noe lavere enn det nasjonale snittet. Resultatene 

fra nasjonale kartlegginger varierer mellom skolene og resultatene varierer fra år til år. 

Eidsvoll kommune er opptatt av at flest mulig elever gjennomfører videregående skole og 

er bevisste på at det lange skoleløpet starter i grunnskolen. 

Kjennetegn 

 Alle lærere ved vår skole jobber systematisk og kunnskapsbasert med 

grunnleggende ferdigheter i alle fag 

 Tidlig innsats ved vår skole sikrer god læringsutvikling  

 Alle foresatte ved vår er tidlig med i samarbeid om elevenes læringsutvikling 

 Alle elevene ved vår skole behersker flere læringsstrategier 

 Alle lærere ved vår skole benytter varierte og praktiske undervisningsmetoder for 

å sikre motivasjon og læring hos elevene 

 Alle elever ved vår skolesom kommer nye til landet får tilbud om opplæring i 

innføringsklasse 

 Alle elever i vår kommune fullfører videregående opplæring 
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Læreplanens grunnleggende ferdigheter med delferdigheter 

 

Muntlige 

ferdigheter 

Digitale 

ferdigheter 

Å kunne lese Å kunne 

regne 

 

Å kunne 

skrive 

Utforme Produsere og 

bearbeide 

Forberede, 

utføre og 

bearbeide 

Bruke og 

bearbeide 

Planlegge og 

bearbeide 

Kommunisere Kommunisere Finne Kommunisere Utforme 

Reflektere og 

vurdere 

Digital 

dømmekraft 

Tolke og 

sammenholde 

Reflektere og 

vurdere 

Kommunisere 

  Reflektere og 

vurdere 

 Reflektere og 

vurdere 

 

Fokusområde 2: Læringsmiljø  

Mål: Alle elever opplever seg verdsatt og inkludert på en måte som fremmer 

læring , mestring og motivasjon , og opplever lærere som styrer læringsaktiviteter 

med tydelighet,  respekt og engasjement. 

 

Et trygt og tillitsfullt læringsmiljø er en viktig forutsetning for å skape en kultur der 

læring står i sentrum. Flere studier om læring rapporterer at det er kvaliteten på 

lærernes praksis som er mest avgjørende for gode 

resultater i klasserommet.   

Lærerens evne til å skape et tillitsfullt læringsmiljø 

med fokus på læringsbehov, samarbeidet med 

elevene og elevenes egenvurdering, står øverst på 

forskernes liste over faktorer som bidrar mest til 

bedre læringsresultat hos elevene. 

Et trygt og tillitsfullt læringsmiljø er også viktig for dem som skal gjennomføre 

opplæringen. Tilbakemeldinger og erfaringsdeling blant skolens ansatte er viktige 

elementer for og skape en kultur der læring står i sentrum. 

 

 

 mobbefri skole 
 verdsatt og anerkjent 
 forventninger og rutiner 
 relasjonsbygging 
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Statusbeskrivelse 

Gjennom Elevundersøkelsen kartlegges elevenes læringsmiljø hvert år i 7. og 10.trinn. 

Kartleggingen viser at elevene trives gjennomgående godt i Eidsvoll. Elevenes opplevelse 

av mestring og motivasjon er to faktorer som sterkt påvirker læringsmiljøet i klassen, og 

bidrar til å utvikle et miljø hvor det er lov å lykkes med faglige -og sosiale  prestasjoner 

Kjennetegn 

 

 Alle elever ved vår skole opplever en mobbefri skoledag 

 Alle elever ved vår skole opplever seg verdsatt og anerkjent på en måte som 

fremmer læring og motivasjon 

 Alle elever ved vår skole blir møtt med positive forventninger om mestring 

 Alle lærere ved vår skole har forutsigbare og læringsfremmende positive 

forventninger og rutiner for arbeidet i klasserommet og kjente konsekvenser 

 Alle lærere ved vår skole har god kjennskap til elevene hvor det bygges gode 

relasjoner mellom lærer og elev aktivt i hverdagen 

 Alle foresatte ved vår skole opplever å bli tatt med i samarbeid om skolens 

læringsmiljør av alle andre 

Fokusområde 3: Vurdering for læring (VFL) 
 

Mål: Gjennom systematisk vurdering skaper vi grunnlag for læring, vekst og 

utvikling hos den enkelte elev 

 

Internasjonale studier viser at vurdering for læring er en av de mest effektive måtene å 

styrke elevenes utbytte av opplæringen på og deres muligheter til å lære. Vurdering for 

læring kan vi forstå som en måte å tenke og 

handle på, som hele tiden har elevenes læring 

som mål. Vurdering for læring handler altså ikke 

om spesielle teknikker eller et sett prosedyrer, og 

heller ikke om skjemaer eller skriftliggjøring, men 

om skolens lærings- og vurderingskultur. Den 

overordnede målsettingen er at skoleeiere og 

skoler videreutvikler en vurderingskultur og en 

vurderingspraksis som har læring som mål. Det 

skal skje gjennom økt kompetanse og økt 

forståelse for vurdering som redskap for læring.  

VFL: 
« faglige framover-meldinger 
« konkrete råd om forbedringer 
« vurdere eget arbeid 
« videreutvikle skolens praksis 
« foreldresamarbeid 
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Statusbeskrivelse 

Skolene i Eidsvoll har hatt vurdering i fokus over tid. Skolene har benyttet 

kompetansesentra i veiledningen. Den enkelte skole videreutvikler systemer for 

vurdering og vurderingskulturen bygget på de fire vurderingsprinsippene fra 

departementet. Vurderingsarbeid vil være i fokus over tid og kommer til syne på skolene 

og kommunen i form av erfaringsdeling , evaluering og endringsarbeid. 

Kjennetegn 

 

 Alle elevene ved vår skole vet hva de skal lære og hva som er forventet av dem 

 Alle elevene ved vår skole får faglige tilbakemeldinger som forteller dem om 

kvaliteten på arbeidet 

 Alle elevene ved vår skole får konkrete råd om hvordan de kan forbedre seg 

 Alle elevene ved vår skole vurderer kvaliteten på eget arbeid og om målene er 

nådd 

 Alle lærerne ved vår skole vurderer aktivt sitt eget bidrag til elevenes læring 

 Ved vår skole foregår jevnlig og systematisk utveksling av forskningsbasert 

kunnskap knyttet til vurdering for læring 

 Ved vår skole analyserer og drøfter vi resultater fra kartlegginger slik at det  

iverksettes tiltak for elever på  et så tidlig tidspunkt som mulig 

 Ved vår skole bruker ledelsen ved skolen resultater systematisk fra kartlegginger, 

nasjonale  prøver, termin- og standpunktkarakterer, eksamen og 

brukerundersøkelser som   grunnlag for å videreutvikle skolens praksis 

 Ved vår skole får foresatte informasjon om elevens faglige og sosiale utvikling i 

henhold til målene slik at de aktivt hjelper sitt barn videre 

 

Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 

 

Forskrift til opplæringsloven § 2-1 

«Skolen og lærebedrifta skal jamnleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga 

og 

gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei mål som er fastsette i den 

generelle delen av læreplanen og dei enkelte læreplanane for fag. Kommunen 

og fylkeskommunen har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter 

føresetnadene.» 
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Forskrift til opplæringsloven § 2-2 

«Kommunen og fylkeskommunen skal medvirke til å etablere administrative 

system og å innhente statistiske og andre opplysningar som trengst for å vurdere 

tilstanden og utviklinga innafor opplæringa.» 

 

System for kvalitetssikring og utvikling i Eidsvoll skolen  

Strategiplanen for Kvalitetsarbeid viser kommunens overordnede målsetning og 

fokusområder.  

Den enkelte skoles utvikling av læringsmiljø, tar utgangspunkt i Strategiplanen og 

skolens ståsted som er kartlegginger og undersøkelser. 

For å vurdere tilstand og utvikling gjennomføres: 

 

Skolebasert vurdering 

Skolenes kilder for data om læringsmiljø er flere. Med læringsmiljøet menes hele skolens 

virksomhet. 

Eidsvoll kommune benytter Ståstedsanalysen: Et refleksjons- og prosessverktøy og et 

hjelpemiddel for skolebasert vurdering. Målet er å skape felles refleksjon over skolens 

praksis og hvilke områder skolen vil prioritere i utviklingsarbeidet sitt. (Udir)  

Ståstedsanalysen for den enkelte skole viser, hvert år, innhentet data fra diverse kilder; 

Elevundersøkelsen, Nasjonale prøver, Lærerundersøkelsen (gjennomføres hvert år i 

mars) og evt. andre brukerundersøkelser.  

I tillegg til Ståstedsanalysen, gjennomfører Eidsvoll kommune andre kartlegginger. 

Samlet gir disse en oversikt over skolenes tilstand. 

Utviklingsplan  

Den enkelte skole har en årlig skriftlig plan for forbedringsarbeid, organisering og 

kompetanseheving med utgangspunkt i analyser av innkomne data om læringsmiljø og 

Strategiplanen for Kvalitet. 

Ledersamtaler og pedagogisk ledelse 

Gjentagende samtale gjennom året mellom skoleleder og skoleeier ut fra resultatet og 

tiltak i utviklingsplan. På denne måten kan skolen få støtte i sitt forbedringsarbeid, 

samtidig som skoleeier får innsikt i skolens praksis. Ledersamtalene tar utgangspunkt i 

virksomhetens Lederferdigheter. Ferdighetene er virkemidler for å nå Strategiplanens 

mål. 
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Moivere for og lede lærende 
organisasjon 

Være tett på pedagogisk praksis 
for å kunne veilede lærere til å 
bli bedre 

Etablere mål for forbedring av 
egen skole for  sikre elevens 
læring og læringsmiljø 

Tolke og analysere ulike data 
for å finne 
forbedringsområdene for egen 
skole og sikre de gir effekt 

Organisere skolens ressursbruk 
i tråd med forbedringsarbeidet 

 

Lederferdigheter 

 

 

 

 

 

Årsmelding 

En årlig skriftlig tilbakemelding av forbedringsarbeidet til skoleeier, med beskrivelse av 

effekten av forbedringsarbeidet, organisering og kompetanseheving.  Og med videre 

tiltak for neste år. 

Tilstandsrapport med tiltak  

Virksomhetsleders årlige rapport med beskrivelse av tilstanden av virksomheten basert 

på årsmeldingene fra skolene og annen data.  

Tilstandsrapporten skal minst inneholde data om: 

 elevens læringsutbytte 

 andel spesialundervisningselever 

 gjennomføring av videregående skole 

 brukerundersøkelser 

 vurdering fokusområder i Strategiplan for Kvalitetsarbeid (skolenes 

egenvurdering) 

 prosjektdeltagelse 

Skolenes egenvurdering 

Årlig rapportering fra skolene i forhold til vedtatte kjennetegn innen fokusområdene. 

Egenvurderingene skal i utgangspunktet benyttes på egen skole for vurdering og 

refleksjon, men er en nyttig informasjon til virksomhetsleder og rådmann i forbindelse 

med Tilstandsrapport. 
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 Kjennetegn på  fokusområdene  1 2 3 4 5 

1 Alle lærere ved vår skole jobber systematisk og 

kunnskapsbasert med grunnleggende ferdigheter i alle fag 

     

2 Tidlig innsats ved vår skole sikrer god læringsutvikling       

3 Alle foresatte ved vår er tidlig med i samarbeid om 

elevenes læringsutvikling 

     

4 Alle elevene ved vår skole behersker flere læringsstrategier      

5 Alle lærere ved vår skole benytter varierte og praktiske 

undervisningsmetoder for å sikre motivasjon og læring hos 

elevene 

     

6 Alle elever ved vår skolesom kommer nye til landet får 

tilbud om opplæring i innføringsklasse 

     

7 Alle elever i vår kommune  fullfører videregående 

opplæring 

     

8 Alle elever ved vår skole opplever en mobbefri skoledag      

9 Alle elever ved vår skole opplever seg verdsatt og 

anerkjent på en måte som fremmer læring og motivasjon 

     

10 Alle elever ved vår skole blir møtt med positive 

forventninger om mestring 

     

11 Alle lærere ved vår skole har forutsigbare og 

læringsfremmende positive forventninger og rutiner for 

arbeidet i klasserommet og kjente konsekvenser 

     

12 Alle lærere ved vår skole har god kjennskap til elevene 

hvor det bygges gode relasjoner mellom lærer og elev 

aktivt i hverdagen 

     

13 Alle foresatte ved vår skole opplever å bli tatt med i 

samarbeid om skolens læringsmiljø 

     

14 Alle elevene ved vår skole vet hva de skal lære og hva som 

er forventet av dem 

     

15 Alle elevene ved vår skole får faglige tilbakemeldinger som 

forteller dem om kvaliteten på arbeidet 

     

16 Alle elevene ved vår skole får konkrete råd om hvordan de 

kan forbedre seg 

     

17 Alle elevene ved vår skole vurderer kvaliteten på eget 

arbeid og om målene er nådd 

     

18 Alle lærerne ved vår skole vurderer aktivt sitt eget bidrag 

til elevenes læring 

     

19 Ved vår skole foregår jevnlig og systematisk utveksling av 

forskningsbasert kunnskap knyttet til vurdering for læring 

     

20 Ved vår skole analyserer og drøfter vi resultater fra 

kartlegginger slik at det  iverksettes tiltak for elever på  et 

så tidlig tidspunkt som mulig 

     

21 Ved vår skole bruker ledelsen ved skolen resultater 

systematisk fra kartlegginger, nasjonale  prøver, termin- 

og standpunktkarakterer, eksamen og brukerundersøkelser 

som   grunnlag for å videreutvikle skolens praksis 

     

22 Ved vår skole får foresatte informasjon om elevens faglige 

og sosiale utvikling i henhold til målene slik at de aktivt 

hjelper sitt barn videre 
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«Alle barn kan lære med rett hjelp og innsats» 

 

 

 

Illustrasjonen viser kjerneoppgaven i skolen med innsatsområder for 

utvikling 
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