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Kvalitetsplan   2016-2020 
 
 

 

 

Hafrsfjord skoles nye kvalitetsplan som gjelder fra 2016 – 202. Planen er forankret i 

Kunnskapsløftet og knyttet opp mot Stavanger kommune sin kvalitetsplan God, bedre, best.  

Lenke til God, bedre, best:  

 

http://www.stavanger.kommune.no/PageFiles/5455/Kvalitetsplan%20for%20skole%202016-

2020.pdf  

 
Kvalitetsplanen er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens ledelse og ansatte. 

Planen revideres i forkant av nytt skoleår. 

 

 

 

 

 

Fokusområder for Hafrsfjord skole 
 
Skolene er forpliktet til å arbeide etter gjeldende læreplanverk, lovverk og forskrifter. 
 
Hensikten med en plan for kvalitetsutvikling er at skolen over tid skal videreutvikle sin 
kompetanse og bedre sine resultater innenfor hvert av de valgte fokusområdene.  
 
 

• Medborgerkompetanse og sosialt medansvar 
• Lesing og skriving 
• Regning 
• Tilpasset opplæring – for alle skolens elever 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stavanger.kommune.no/PageFiles/5455/Kvalitetsplan%20for%20skole%202016-2020.pdf
http://www.stavanger.kommune.no/PageFiles/5455/Kvalitetsplan%20for%20skole%202016-2020.pdf
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Medborgerkompetanse og sosialt medansvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vår praksis er at vi 

 

 arrangerer fellessamling hver fredag. Foresatte, besteforeldre og søsken er alltid invitert. 

 presenterer ukentlig holdningsmål på fellessamling.  

 har bevisst mediebruk og bruker f.eks. NRK Supernytt for å trekke frem aktualiteter i 

samfunnsdebatten. 

 har elevråd, driftsstyre, skolemiljøutvalg og klassemøter med representanter fra elever og 

ansatte. 

 har «Bli med ledere» og faddere som tilrettelegger for trivsel og trygghet i skolegården.  

 tilrettelegger for vennegrupper og lekegrupper. 

 har klassereglene som er preget av samarbeid, forståelse for hverandre, «det å bety noe for 

andre», «stå opp for hverandre» og tåle motstand. 

 bruker Zippys venner og Sabona for å fremme god psykisk helse og et godt psykososialt miljø. 

Vi involverer helsesøster i arbeidet. 

 tilbyr kurs i sosial kompetanse og ART. 

 bruker «ryddematte» til konflikthåndtering. Dette gir øvelse på å ta andres perspektiv. 

http://www.fluximpuls.no/2012/08/13/konflikthandtering-for-sma-og-store/  

 lærer elevene våre å bruke sjiraffspråket – empatisk kommunikasjon. 

 har en felles standard for undervisning: «Hafrsfjordstandard».  

 Arrangerer årlig solidaritesaksjoner, Hei verden. 

 har årlige fellesopplevelser i form av turdager, Tuå- og idrettsdag turene er tilrettelagt for alle. 

 har et aktivt FAU som deltar i planlegging av ulike arrangement på skolen. f.eks. foreldremøter, 

miljødager, gå-aksjoner og solidaritetsaksjoner.   

 har bevissthet om hvordan samarbeidspartnere blir mottatt på skolen vår. 

Verktøy for vurdering av måloppnåelse  

 

 Elevundersøkelsen, indeksene Trivsel, Mobbing på skolen, Elevdemokrati og medvirkning 

 Foreldreundersøkelsen, indeksene Trivsel, Foreldreaktivitet  

 Skolens egen trivselsundersøkelse.   

 Sosiogram 

 Egne evalueringer. 

 

Målsetting: 

Elevene på Hafrsfjord skole, skal kunne anvende sin medborgerkompetanse gjennom å delta aktivt i 

samhandling med andre, både på skole og i lokalmiljøet. Elevene skal kunne lytte til andre, være i 

dialog, yte noe for andre og medvirke til et godt fellesskap. Elevene skal også kunne ta i mot ros og 

tilbakemeldinger og kunne tilpasse seg systemer og regler i klassen, på skolen og i samfunnet. 

Medborgerkompetanse handler om å virke i samfunnet og om å ta ansvar, å ta den andre sitt perspektiv 

og handle deretter.  Det betyr å tenke «vi og oss» i stedet for «jeg, meg og mitt». Det betyr å være noe 

for andre, å yte noe for andre og å bety noe for andre.  

 

http://www.fluximpuls.no/2012/08/13/konflikthandtering-for-sma-og-store/
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Lese- og skrivekompetanse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tegn på god praksis  

 

 Lærerne bruker skolens plan for leseopplæring aktivt.  

 Lærerne tilpasser lese- og skriveopplæringen til hver enkelt elev; eksempelvis veiledet lesing, 

lesekurs, tilpassede lese- og skrivelekser modellering av tekstskaping i alle fag. 

 Elevene kommer tidlig i gang med «den andre» lese- og skriveopplæringen, og lærer om og 

benytter ulike lese- og skrivestrategier. 

 Lærerne integrerer arbeid med lese- og skrivestrategier i den ordinære undervisningen i alle 

fag. 

 Lærerne skaper et klasserom der elever og lærere diskuterer tekst og skriving. 

 Lærerne legger til rette for at elevene får bruke det de har lest i meningsfylte sammenhenger, 

muntlig og skriftlig.  

 Lærerne benytter resultatene fra lesekartlegginger og nasjonale leseprøver til å gi konkrete 

tilbakemeldinger til hver enkelt elev. 

 Resultatene fra lesekartlegginger og nasjonale leseprøver drøftes på trinn-/ teammøter. 

Lærerne drøfter i fellesskap hvilke tiltak som er nødvendige. Tiltakene følges opp.  

 Lærerne gir elevene jevnlige underveisvurderinger knyttet til elevenes lese- og 

skriveutvikling. Utdanningsdirektoratets læringsstøttende lese- og skriveprøver kan benyttes 

som en del av denne vurderingen. 

 Lærerne informerer jevnlig foreldrene om hvordan de best mulig kan støtte opp om sitt barns 

lese- og skriveutvikling. 

 Foreldre følger opp elevens lese- og skriveopplæring i tett samarbeid med skolen. 

 Skolens ledelse sørger for at elevenes resultater på lesekartlegginger og nasjonale leseprøver 

følges opp med nødvendige tiltak både på systemnivå, trinn- og elevnivå. 

 Skolens ledelse samarbeider tett med leseveilederne for kontinuerlig å videreutvikle skolens 

lese- og skriveopplæring. 

Verktøy for vurdering av måloppnåelse  

 

 Nasjonale lesekartlegginger på 1.-3.trinn 

 Nasjonale leseprøver på 5., 8. og 9.trinn 

 

 
Målsetting: 

Elevene på Hafrsfjord skole skal gjennom årene på Hafrsfjord skole utvikle lese- og skrivekompetanse, 

fagkunnskaper, holdninger og ferdigheter - som gir dem et godt grunnlag for videre studier og yrkesliv, og 

som gjør dem i stand til å være deltakende samfunnsborgere.  

 

Vår praksis er at vi  

 

 har leseveiledere som har kurs om lesing og skriving for personalet. 

 har stegvis plan for leseopplæringen. 

 har lese- og skriveplan for alle trinn. 

 bruker Leselos som verktøy beregnet på å støtte elevenes leseutvikling. 
 følger opp resultatene fra lesekartlegginger og nasjonale leseprøver på trinnmøter og setter inn 

tiltak ved behov.  

 arrangerer lesekurs for grupper av elever på bakgrunn av kartleggingsprøver. 

 arrangerer årlig leseuke 

 informerer foresatte om hvordan de best mulig kan støtte opp om sitt barns lese- og 

skriveutvikling på foreldremøter og utviklingssamtaler.  

 følger opp leseveilederne for kontinuerlig å videreutvikle skolens lese- og skriveopplæring. 

 

 

Verktøy for vurdering av måloppnåelse  

 

 Nasjonale lesekartlegginger på 1.-3.trinn 

 Nasjonale leseprøver på 5.trinn 

 Skrivestøttende prøver fra skrivesenteret på 5.trinn 

 Lesekartlegging  

 Læringsstøttende prøve i lesing 

 Elevundersøkelsen, indeksene Lesing og Skriving 

 Skolens egenvurdering  

 Staveprøven 
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Matematisk kompetanse 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Målsetting: 

Elevene på Hafrsfjord skole skal utvikle sin matematisk kompetanse for videre utdanning, arbeidsliv og 

fritid. 

 

Vår praksis er at vi   

 

 har veiledere matematikk som arrangerer kurs i matematiske emner for personalet. 

 har en stegvis plan for matematikkopplæringen som viser alle nivå innenfor emner i 

Kunnskapsløftet. 

 kjenner den enkelte elev, og kan og tilstreber å gi mestring og utfordring gjennom tilpasset 

opplæring. 

 benytter konkreter og modeller når oppgaver løses.   

 har bevissthet om verdien av å samtale, resonnere og bruke problemløsning som metode.   

 bruker regning i alle fag, har fokus på verdien av dette. 

 bidrar til at elever som har gode matematiske evner kan forsere målene med raskere progresjon  

 arrangerer årlig en matematikkdag. 

 informerer foresatte om elevens utvikling og læring i faget 

 skolens ledelse samarbeider tett med regneveilederne for kontinuerlig å videreutvikle skolens 

matematikkundervisning for at elevene skal få best mulig faglig utbytte av opplæringen. 

 følger opp resultatene fra lesekartlegginger og nasjonale leseprøver på trinnmøter og setter inn 

tiltak ved behov.  
 følger opp resultatene fra kartlegginger og nasjonale prøver i regning på trinnmøter og setter inn 

tiltak ved behov.  

 informerer foresatte om hvordan de best mulig kan støtte opp om barnets matematiske utvikling 

 følger opp veiledrene i matematikk for å videreutvikle skolens matematikkopplæring.  
 

 
Verktøy for vurdering av måloppnåelse 

 

 Nasjonale regnekartlegginger på 1.-3. trinn 

 Nasjonale regneprøver på 5.trinn 

 Elevundersøkelsen, indeksen Regning 

 Skolens egenvurdering  

 M-prøver. 

 Alle teller - kartlegging. 
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Tilpasset opplæring – for alle skolens elever. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tegn på god praksis  

 

 Lærerne bruker skolens plan for leseopplæring aktivt.  

 Lærerne tilpasser lese- og skriveopplæringen til hver enkelt elev; eksempelvis veiledet lesing, 

lesekurs, tilpassede lese- og skrivelekser modellering av tekstskaping i alle fag. 

 Elevene kommer tidlig i gang med «den andre» lese- og skriveopplæringen, og lærer om og 

benytter ulike lese- og skrivestrategier. 

 Lærerne integrerer arbeid med lese- og skrivestrategier i den ordinære undervisningen i alle 

fag. 

 Lærerne skaper et klasserom der elever og lærere diskuterer tekst og skriving. 

 Lærerne legger til rette for at elevene får bruke det de har lest i meningsfylte sammenhenger, 

muntlig og skriftlig.  

 Lærerne benytter resultatene fra lesekartlegginger og nasjonale leseprøver til å gi konkrete 

tilbakemeldinger til hver enkelt elev. 

 Resultatene fra lesekartlegginger og nasjonale leseprøver drøftes på trinn-/ teammøter. 

Lærerne drøfter i fellesskap hvilke tiltak som er nødvendige. Tiltakene følges opp.  

 Lærerne gir elevene jevnlige underveisvurderinger knyttet til elevenes lese- og 

skriveutvikling. Utdanningsdirektoratets læringsstøttende lese- og skriveprøver kan benyttes 

som en del av denne vurderingen. 

 Lærerne informerer jevnlig foreldrene om hvordan de best mulig kan støtte opp om sitt barns 

lese- og skriveutvikling. 

 Foreldre følger opp elevens lese- og skriveopplæring i tett samarbeid med skolen. 

 Skolens ledelse sørger for at elevenes resultater på lesekartlegginger og nasjonale leseprøver 

følges opp med nødvendige tiltak både på systemnivå, trinn- og elevnivå. 

 Skolens ledelse samarbeider tett med leseveilederne for kontinuerlig å videreutvikle skolens 

lese- og skriveopplæring. 

 
 
 
 
 
Medborgerskap og sosial kompetanse 

Målsetting: 
Elevene på Hafrsfjord skole skal oppleve lærere som arbeider systematisk med å tilpasse undervisningen til den 

enkelte elevs behov. Både elever som besitter faglige evner på et markant høyere nivå enn sine jevnaldrende og 

elever som bruker lengre tid på å nå mål skal oppleve tilpasset undervisning etter sine behov.  

Vår praksis er at vi  

 

 har rektor og veiledere som deltar i nettverk med tema: Elever med stort læringspotensiale 

 har rektor og veiledere som avholder kurs for personalet. 

 kjenner Stavangerskolen sin veileder for elever med stort læringspotensial 

 har opplæring om hvordan vi kan identifisere elever med stort læringspotensiale 

 har stegvis plan for matematikkopplæringen, inndelt i emner slik at området kan utvides. 
 har stegvis plan for leseopplæringen 
 tilpasset opplæring både faglig og sosialt. 
 har foresatte som er informert og som sammen med eleven forpliktes i arbeidet når eleven har 

langsom eller raskere progresjon i fag 

 har spesielt fokus på elevenes psykososiale læringsmiljø. 

 har sosiallærer  

 har et aktivt ressursteam 

 bruker lesson study som verktøy for dybdelæring 

 har evne til å lytte til foresatte 

 

 

 

 

Verktøy for vurdering av måloppnåelse  

 

 Nasjonale kartleggingsprøver i basisfag 

 Nasjonale prøver 

 Lese- og skrivestøttende prøver fra skrivesenteret 

 Elevundersøkelsen 

 Skolens egenvurdering  

 


