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Læringsresultater og læringsmiljø 

 Emne Resultat Kommentarer 

  2014-2015 2015-2016 2016-2017  
Nasjonale prøver Regning 

 

2,4 54, 66 53 Resultatene for skolen er svært gode, og Maudland 

ligger over gjennomsnittet for kommunen og nasjonalt. 

Skolen har prioritert å jobbe med å gi alle elevene 

mestring hver dag, og det har vært stort fokus på 

tilpasset opplæring. Skolens arbeid med å holde et 

høyt læringstrykk viser igjen i resultatene. 

Lesing 

 

2,3              50, 67 56 

Engelsk 2,4                        50,88 

 

58 

Elevundersøkelsen Trivsel 

 

4,4                  4,5 4,6 

 

Jevn og positiv utvikling fra 2010. Systematisk og 

bevisst jobbing i personalet i forhold til et positivt 

læringsmiljø. I personalet er det en felles forståelse for 

at gode relasjoner og god kommunikasjon mellom de 

voksne og elevene har stor betydning for 

læringsmiljøet. Det skal være en klar grensesetting 

med et positivt fokus. Vi skal være omsorgsfulle, men 

tydelige voksne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støtte fra lærer 

 

4,7 4,6 4,7 

Støtte hjemmefra 

 

4,6 4,8 4,5 

Vurdering for læring 4,2       4,3 

 

4,3 

Læringskultur 4,3                  4,3 

 

4,4 

Mestring 4,1    

 

4,1 

Motivasjon 4,2                   4,2 

 

4,2 

Elevdemokrati og 

medvirkning 

4,0 4,3 4,3 

 Felles regler 

 

  4,5 Henger sammen med fokus på arbeidet med et positivt 

læringsmiljø. 

 Mobbing 

 

4,7 4,9 4,7 Mobbelogg gjennomføres 2 ganger i halvåret. Den blir 

fulgt opp, og nødvendige tiltak blir iverksatt. 

 

 

 

 



Resultater fra egenvurdering i Udirs ståstedsanalyse våren 2015 

Egenvurderingen har 105 påstander knyttet til skolens praksis på ulike områder. I tillegg er det 20 påstander som handler spesifikt om 

klasseledelse. På de aller fleste områdene vurderes skolens praksis som tilfredsstillende. På de følgende områdene indikerer noen av resultatene 

at skolens praksis må endres – tiltak er nødvendig: 

 Elevene utvikler digitale ferdigheter som redskap for læring i alle fag (13 %). 

 Når skolen oppdager at enkeltelever har svak faglig progresjon, gis eleven raskt ekstra støtte for å komme over i et positivt læringsløp 

(13,6 %). 

 

Resultater fra skolens SWOT – analyse i det pedagogiske personalet høsten 2015 

Skolens styrker knyttet til kvalitet i TPO 

Vi ser alle elevene, observerer fremgang og mestring, elevenes utbytte / manglende utbytte av undervisningen. Vi melder raskt videre om vi 

oppdager noe ved elevenes læring som trenger å løftes (spes.ped.gruppa, andre instanser). Mange flinke og engasjerte medarbeidere. Eget 

opplegg for flinke elever i matematikk i 5. – 7. klasse. Personalet har jobbet ut en forståelse for hva vi legger i et positivt læringsmiljø og har 

utarbeidet et dokument for dette. Tilpasset opplegg for enkeltelever – både de faglig svake og de faglig sterke. Stor variasjon i organisering av 

skoledagen. VFL. Godt arbeidsmiljø. 

Skolens svakheter knyttet til kvalitet i TPO 

Personalet klarer ikke å se hele skolen som en enhet (for eksempel ressursbruk). Organisering aldersblandet intensive kurs i basisfagene. Skolen 

har en vei å gå når det gjelder å utarbeide lokale læreplaner. 

Skolens muligheter for å videreutvikle kvalitet i TPO 

Faglige kurs. Koordinere de praktisk – estetiske fagene innenfor de ulike trinn. Tydelige lokale læreplaner i alle fag. Utnytte medarbeidere med 

ART – kompetanse. Organisere aldersblandet intensive kurs i basisfagene. Utnytte ressursene i spes.ped.gruppa på en bedre måte. Intensivere 

skole –hjem samarbeidet. Ledelsen kan være enda mer aktiv og tydelig i skolehverdagen. 

Mulige trusler til hinder for videreutvikling av TPO 

Maudland skole er en liten skole med små klasser. Dette fører til mindre ressurser. Manglende foreldreengasjement. Kommunal økonomiplan 

med store innsparinger. 

 



Fokusområder for skoleutvikling  

 Et positivt læringsmiljø 

 Digitale ferdigheter 

 Opplæring i fag 

 

Område Mål Tiltak Evaluering 

Et positivt læringsmiljø 

«Alle elevene er våre» 

Alle elever opplever et trygt og godt 

skolemiljø. Skolen har en 

nulltoleranse mot krenkelser. 

 

Alle elever opplever mestring hver 

dag. 

 

Alle ansatte arbeider etter skolen sin 

strategi for hvordan vi jobber for et 

positivt læringsmiljø. 

 

Tema for fellessamlinger / 

teammøter jevnlig. 

 

Timeplanfestet tid til arbeid med 

sosial kompetanse. 

 

Timeplanfestet tid til samarbeid 

lærer – assistent. 

 

Friminuttsaktiviteter, 

fellessamlinger, revy, mobbelogg. 

 

Samarbeide med de andre 

barneskolene i Riska – SAMBA 

 

Samarbeid i skoleledernettverket 

om klasseledelse (Pål Roland) 

Vurdere skolens praksis av de 7 

punktene en gang hvert halvår 

(«sette karakter»). 

Digitale ferdigheter Alle lærerne skal kunne bruke 

digitale verktøy som: Public 360, 

Transponder og skolens 

hjemmeside.  

 

Alle lærerne skal kunne bruke ny 

læringsteknologi pedagogisk når 

dette innføres i Sandnesskolen. 

 

Kunnskapsmålene i Ikt-planen for 

Riska og Høle skal brukes aktivt i 

undervisningen. 

 

Sette av tirsdagstid til jevnlig til 

skolering i IKT. 

 

Skolering i Google classroom og 

Chrome Book når skolen har 

nettbrett og googlekontoer 

tilgjengelig. 

 

 

 

 

Vår og høst på team og i hele 

personalet. 

 

Tema for trinnsamtaler og 

medarbeidersamtaler. 



Opplæring i fag Alle elevene opplever fremgang og 

mestring. 

 

Alle elevene får utnyttet sitt 

potensiale. 

Lokalt læreplanarbeid. 

 

Utarbeide skolens realfagsstrategi. 

 

Analyse og oppfølging av 

nasjonale prøver. 

 

Gi faglige utfordringer til de 

flinke elevene. 

 

Samarbeide med de andre 

barneskolene i Riska – SAMBA. 

Evaluering av årsplaner i 

forbindelse med overføringsmøter 

om våren. Ta utgangspunkt i G-L-L 

modellen i forhold til temaene 

organisering, årsplaner, materiell 

og læremidler. 

 

 

 

Vedtatt i Samarbeidsutvalget ved Maudland skole 26. september 2017 


