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Grunnlagsdokumentene for elevenes opplæring er læreplanverket for Kunnskapsløftet, 
opplæringsloven og kommunale satsingsområder for 2016 – 2020. Den enkelte skole 
oppfordres til å velge egne satsingsområde som forankres i skolens driftsstyre. 
 
Kvalitetsplanen skal fungere som et grunnlagsdokument med fastsatte utviklingsområder. 
Skoleeier vil i planperioden tilby kompetanseheving innenfor de tre kommunale prioriterte 
utviklingsområdene. Videre omtales skoleledelsens rolle og det kommunale systemet for 
kvalitetsvurdering og skoleutvikling. 
 
Gosen skoles kvalitetsplan 2016 - 2020 gir en kort presentasjon av skolens visjon og 
verdigrunnlag, de tre prioriterte kommunale utviklingsområdene og skolens egne lokale 
utviklingsområder. Målene og tegn på god praksis for hvert utviklingsområde.  
 
Kvalitetsplan 2016– 2020 legger føringer for arbeidet ved skolen og resultater av arbeidet 
med de prioriterte utviklingsområdene vil bli etterspurt årlig av kommunenivået. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innledning 
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Gosen skole er en lærende organisasjon 
Personalet er kompetente læringsledere 
Våre elever har helhetlig kompetanse 

 

 

 

Systematisk refleksjon over egen praksis er avgjørende for å utvikle en lærende organisasjon. 
En refleksjonspraksis vil blant annet ta utgangspunkt i resultater fra ulike kartlegginger og 
brukerundersøkelser. Både ansatte, foreldre og elever vil involveres.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Læreplanens to grunnleggende prinsipper, fellesskap og tilpassing styrer arbeidet. Fokus på 
felleskap vil ha særlig betydning, siden Gosen skole har to avdelinger som skal fungere som en 
skole. Alle elever skal oppleve et inkluderende fellesskap.  
 
Gosen skole arbeider for at alle elever skal ha et likeverdig opplæringstilbud. Det betyr at 
læringsarbeidet i størst mulig grad tilpasses den enkelte elevens behov og læringspotensial.  
De fleste elevene vil med ulik grad av tilpassing arbeide etter Kunnskapsløftes fagplaner.  
Noen elever vil ha individuell opplæringsplan (IOP) i enkelte fag eller i samtlige skolefag.  
 
Stavanger kommunes verdisett tar utgangspunkt i visjonen «Sammen for en levende by».   
Visjonen er konkretisert i områdene: 1. Er til stede 2. Vil gå foran 3. Skaper framtiden.  
 
 
 
 

 

Gosen   
En skole i forkant 

 

Skolens visjon  

Skolens verdigrunnlag 
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Medborgerkompetanse  
 

Elevene skal bruke kompetansen som de har utviklet ved å delta aktivt i samhandling med 

andre i klassen, på skolen, i lokalmiljøet og i samfunnet. Elevene skal kunne lytte til andre, 

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

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

samfunnet. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lese- og skrivekompetanse 
 

Kommunale prioriterte utviklingsområder 
  

Tegn på god praksis 

 

 Skolens ledelse og lærere utvikler en kultur for at alle er med. 

 Elever læres opp til å være aktive deltakere i skolens rådsorgan. 

 Klassereglene er preget av samarbeid, forståelse for hverandre, «det å bety noe for 

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

 Skolen bruker ressurspersoner og tiltak for å gi elevene opplæring innen psykisk helse   

 Elevene oppmuntres til kritisk refleksjon. 

 Elevene kan ta andres perspektiv og kan utsette egne behov til fordel for fellesskapet. 

 Elevene kan stå i vanskelige situasjoner og kan tåle motstand. 

 Elevene engasjeres i dugnadsaktiviteter/solidaritetsaksjoner. 

 Elevene og de ansatte ved skolen har en god omgangstone. 

 Elevene oppmuntres til å delta i samfunnsdebatten. 

 FAU og alle foresatte tar medansvar for å utvikle et godt lærings- og skolemiljø.  

Verktøy for vurdering av måloppnåelse 

 

 Elevundersøkelsen, indeks på trivsel, mobbing på skolen, elevdemokrati og medvirkning 

 Foreldreundersøkelsen, indeksene Trivsel, Foreldreaktivitet  

 Skolens egenvurdering  

Ungdomstrinnet 

 Forberede elevene til det å bli velger. 

 Stimulere til aktiv deltakelse i elevdemokratiet gjennom elevråd, skolemiljøutvalg, 

driftsstyre og ungdommens bystyre.  

 Oppmuntre elevene til å delta aktivt i samfunnsdebatten. 

 Velge arbeidsmåter i fagene der elevene samarbeider om faglige spørsmål.  

 Ta opp problemstillinger knyttet til mangfold og deltakelse. 

 Legge til rette for at elevene kan yte noe eller bety noe for andre 
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Lese- og skrivekompetanse  
 

 

Alle elever i Stavangerskolen skal gjennom det tiårige skoleløpet 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.  

Tegn på god praksis 

 

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

veiledet lesing, lesekurs, tilpassede lese- og skriveoppdrag 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. 

 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 leseveileder for kontinuerlig å videreutvikle 

skolens lese- og skriveopplæring. 

 

Verktøy for vurdering av måloppnåelse  

 Nasjonale leseprøver på 8. og 9.trinn 

 Skrivestøttende prøver fra skrivesenteret på 8.trinn 

 Karakterresultater 

 Elevundersøkelsen, indeksene Lesing og Skriving 

 Skolens egenvurdering  
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Matematisk kompetanse 
 

Elevene i Stavangerskolen skal utvikle matematisk kompetanse for videre utdanning, 

arbeidsliv og fritid. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegn på god praksis 

 

 Lærerne har klare læringsmål for sin matematikkundervisning. 

 Lærerne lærer elevene å anvende ulike fremgangsmåter gjennom samtale, 

resonnering og problemløsning. 

 Lærerne synliggjør sammenhengen mellom matematiske problemer og virkelige 

problemer ved å bruke matematisk modellering. 

 Lærerne fremmer elevenes forståelse for matematiske prosedyrer slik at elevene 

kan bruke dem fleksibelt i fag og på tvers av faggrupper. 

 Lærerne har god kunnskap om den enkelte elevs ståsted i matematikk og gir eleven 

utfordringer som gir mestringsopplevelser og fører til framgang i faget. 

 Lærerne gir elever med matematisk talent mer komplekse oppgaver der elevene 

arbeider med problemløsning på høyere nivå. 

 Lærerne gir elevene konkret underveisvurdering for å fremme læring i matematikk. 

 Lærerne informerer jevnlig foreldrene om hvordan de best mulig kan gi elevene 

mestringsopplevelser for å øke motivasjonen i faget. 

 Foreldrene følger opp elevens arbeid med matematisk kompetanse i tett samarbeid 

med skolen. 

 Skolens ledelse sørger for at elevenes resultater på regnekartlegginger og nasjonale 

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

elevnivå. 

 Skolens ledelse samarbeider med lærerne for kontinuerlig å videreutvikle skolens 

matematikkundervisning for at elevene skal få best mulig faglig utbytte av 

opplæringen. 

 

Verktøy for vurdering av måloppnåelse 

 

 Nasjonale regneprøver på 8. og 9.trinn 

 Avgangskarakter, standpunkt matematikk på 10. trinn 

 Elevundersøkelsen, indeksen Regning 

 Skolens egenvurdering  



 

7 

 

Våre lokale prioriterte utviklingsområder  
 
 

Kultur 
 

Alle elever ved Gosen skole møter profesjonelle kulturtilbud og opplever at kunst - og kultur 
inngår som en naturlig del i skolehverdagen. Elever får prøve seg som utøvere av forskjellige 
kunst - og kulturformer. Elevene utvikler et bevisst forhold til kunst og kultur. 
 

 
Tegn på god praksis  

Elevene er  

 Utøvere av kultur blant annet ved deltakelse i Gosenrevyen  

 Aktive brukere av kulturtilbud fra DKS og Kulturtanken (rikskonsertene)   

 Kulturarrangører for Den kulturelle skolesekken (DKS) 

 Bevisst sitt forhold til kunst og kultur   

 Klar over den estetiske dimensjonen i sine arbeider  

 Elevene har god kompetanse i forhold til kunst gjennom arbeid med kulturprosjekt 
skolefagene 

 Opplever at deres arbeider presenteres på en profesjonell måte  

 Aktive brukere av skolebiblioteket 
 
 
Lærerne bidrar til at  

 Kunst og kultur dimensjonen integreres i fagene  

 Elevene har gode kunst- og kulturopplevelser   

 Skolen deltar ulike nettverk, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt  
 
 
Skolens ledelse arbeider for at  

 Kunst og kultur er en naturlig del av læringsmiljøet  

 Den estetiske dimensjonen ivaretas i skolens virksomhet 

 Personalet har mulighet til kompetanseutvikling i kunstfagene    

 Kunst og kultur presenteres på skolens hjemmeside   

 Skolen har et variert årlig kulturprogram  

 Ung Plattform er et viktig årlig kunst og kulturprosjekt     

 Skolens faste samtidskunstsamling utvikles og brukes aktivt i læringsarbeidet 

 Skolen deltar i nye spennende kulturprosjekt på skole, kommune og nasjonalt nivå  
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Sunn livsstil 

 
Elevene ved Gosen skole har innsikt i hva en sunn livsstil betyr både som enkelt individ og som 
medlem av fellesskapet. En sunn livsstil handler om psykisk- og fysisk helse, sunt kosthold og 
samfunnsansvar for en bærekraftig utvikling. Opplæringen skal bidra til å gjøre elevene til 
miljøbevisste mennesker ved å gi dem helhetlig naturfaglig og økologisk kunnskap, innsikt i 
menneske -, miljø - og interesse- konflikter. Elevene skal få oppleve at de bidrar aktivt til å 
løse verdens miljøutfordringer.    

 
 

Tegn på god praksis  
Elevene   

 Har tilbud om sunn mat og drikke i skolens kantine  

 Bruker skolens ulike tilbud om varierte fysiske aktiviteter    

 Har kunnskap om verdien av sunn livsstil  

 Har kunnskap om begrepet bærekraftig utvikling  

 Har et uteskoleopplegg i hver temaplan/planperiode   

 Psykisk helse er årlig tema i en periodeplan på hvert klassetrinn    
 
Personalet  

 Integrer temaet Sunn livsstil i skolens periodeplaner  

 Bidrar til at periodeplanene styrker bevisstheten om helse og miljøperspektivet  

 Er gode rollemodeller for sunn livsstil  

 Er gode rollemodeller når det gjelder kildesortering  

 Har god kompetanse om begrepet bærekraftig utvikling 

 Har sunn livsstil som fast samtaletema i elevsamtaler  
 
Foreldre og skole  

 Samarbeider om å motivere elevene til sunn livsstil  

 Tar opp tema sunn livsstil hvert år på felles infomøter for foreldrene   

 Tar opp sunn livsstil som fast tema i utviklingssamtalene   

 Helsesøster er aktiv bidragsyter i arbeidet med sunn livsstil   

 
Skolens ledelse  

 Implementere og utvikle «Plan for fysisk aktivitet» og «Plan for god psykisk helse» 

 Kompetanseutvikling av personalet  

 Miljøsertifiseringer som miljøfyrtårn, grønt flagg, o.l  

 Publisere Sunn livstil og miljøstoff på skolens hjemmeside   

 En tydelig grønn profil i skolens planer og praksis   

 Samarbeide med kommunale og statlige etater for å styrke Sunn livstil og bærekraft   
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Digital kompetanse 
 

Skolen digitale praksis og kompetanse bidrar til å utvikle Gosen som en lærende organisasjon, 
personalet som læringsledere og elevenes helhetlige kompetanse og læringsutbytte.  

 

 
 

Tegn på god praksis 
 
 
Gosen skole bruker  

 Digitale verktøy i læringsarbeidet 

 Læringsplattformen ITL 

 Foreldrepålogging ITL for styrke kontakt og samarbeid 

 Digital informasjon som første valg 

 Forsøk med e- bøker i enkelte fag 
 

Lærerne bruker  
Stavangerskolenes plan for øving av digitale ferdigheter som inneholder kompetansemål 
for 10. trinn og som har nyttige ressurser koblet opp mot alle målene. 
http://stavanger.iktplan.no    
 
Elevene kan  

 Bruke søkestrategier og vise til kilder i eget arbeid 

 Produsere og redigere sammensatte tekster med mottakerbevissthet  

 Lage regneark for å organisere og systematisere talldata 

 Kommunisere og samhandle i digitale medier Fungere som sine egne redaktører og 

ansvaret det innebærer  

 Fungere som sine egne redaktører og ansvaret det innebærer 

 

Gosen skole har   

 En aktuelle og levende hjemmeside 

 Et godt system for digital kompetanseutvikling 

 Forsøk med valgfag «Programmering på 8. 9. og 10. trinn» 

 Digitale prosjekter som BYOD (Bring your own device) 

 En tilfredsstillende maskinpark og godt digitalt utstyr 

 Variert programvare  

 
 

 

http://stavanger.iktplan.no/
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Skoleledelsens rolle 
 

Ledelse betyr «å utgjøre en forskjell». Rektor og skolens øvrige ledelse har som 

hovedoppgave å legge forholdene best mulig til rette slik at elevene får et maksimalt utbytte 

av sin skolegang.  

 

Det stilles høye forventninger til at skoleledelsen både kan og vil stimulere til, involvere seg i 

og legge til rette for læringsprosesser. Dette understrekes i St. meld nr. 19 (2009–2010) Tid til 

læring.  
Skoleledere må evne å bygge opp skoler til lærende organisasjoner ved å være oppdatert og 

oppdatere, stimulere og dele på ansvar og oppgaver, være utprøvende og ta sjanser – hele 

tiden med elevenes læring og resultater for øyet. 

 

Stavanger kommune har forventninger til skolelederne om at de skal «utgjøre en forskjell» for 

elevenes utvikling og læring. Styrket skoleledelse er valgt som modell for å utvikle sterkere 

og mer robuste skoleledergrupper, slik at både ansvar og oppgaver kan fordeles på flere.  

Rektor og skolens lederteam skal gi støtte og veiledning til de ansatte og gi dem 

tilbakemelding på utført arbeid.  

 

Tegn på god praksis 

 

 Skolen ledelse legger til rette for god gjennomføring av nasjonale prøver og 
kartleggingsprøver. 

 Skolens ledelse følger opp skolens resultater i dialog med ansatte, elever og 
foresatte. 

 Skolens ledelse iverksetter systematiske faglige utviklingstiltak for å oppnå bedre 
resultater. 

 Skolens ledelse sørger for at den enkelte elevs læringsresultater alltid er i sentrum. 

 Skolens ledelse fatter vedtak med gode, konkrete og etterprøvbare mål som gir 
foreldre kunnskap om elevens rettigheter og utvikling. Vedtaket skal være konkret i 
forhold til antall årstimer og organisering. (se. veileder fra Udir ) 

 Skolens ledelse motiverer til utviklingsarbeid og stimulerer til entreprenørskap og 
nyskaping. 

 Skolens ledelse jobber aktivt for et godt psykososialt arbeidsmiljø. 

 Skolens ledelse følger opp alle ansatte og gir regelmessig tilbakemelding på utført 
arbeid. 

 Skolens ledelse vektlegger å utvikle en organisasjon med bred kompetanse og høy 
kapasitet.  

 Skolens ledelse legger til rette for at de ansatte jevnlig deler erfaringer og kritisk 
undersøker sin egen praksis i et profesjonelt læringsfellesskap. 

 Skolens ledelse setter av tid til å lese faglitteratur og sette seg inn i nyere forskning 
innen skoleområdet. 
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Stavangers system for kvalitetsvurdering og skoleutvikling 
 

Forskrift til opplæringsloven forplikter den enkelte skole til jevnlig å vurdere i hvilken grad 

elevenes opplæringstilbud medvirker til å nå de målsettingene som er fastsatt i 

læreplanverket. Skoleeier har ansvar for å påse at den skolebaserte vurderingen blir 

gjennomført i samsvar med Forskriften. Dette innebærer blant annet at skoleeier skal ha 

systemer for innhenting av opplysninger som trengs for å vurdere tilstanden og utviklingen 

innenfor opplæringen.  

  

Begrepet kvalitet har ulike dimensjoner. Stavanger kommune legger vekt på at 

kvalitetsbegrepet både innbefatter elevresultater som karakterer og nasjonale prøveresultater, 

og elevenes og de foresattes opplevelse av skolen og opplæringstilbudet.  

 

Resultater fra nasjonale prøver og ulike kartlegginger skal brukes til veiledning og utvikling 

av enkeltelever. Resultatene danner samtidig grunnlag for utvikling av skolen som en lærende 

organisasjon. Dette innebærer ikke nødvendigvis at skolen skal tilegne seg mer kunnskap, 

men at de ansatte på den enkelte skole i større grad nyttiggjør seg den kunnskapen som 

allerede finnes, som grunnlag for en bedre opplæring for eleven.  
 

Kvalitetsvurdering og skoleutvikling 
 

Systemet for kvalitetsvurdering og skoleutvikling av Stavangerskolen bygger på: 
 

Ståstedsanalysen  

Ståstedsanalysen er et nettbasert verktøy utviklet av Utdanningsdirektoratet. Ståstedsanalysen 

skal bidra til gode refleksjonsprosesser og er et hjelpemiddel for skolebasert vurdering. Den 

skal hjelpe skolelederne til å prioritere skolens utviklingsområder. Samtidig skal arbeidet med 

analysen føre til profesjonsutvikling for skolens personale. Dette krever at personalet er 

involvert i alle fasene i arbeidet. Rektor har ansvar for å legge til rette for prosessen og for å 

involvere skoleeier. Vurderingsprosessen og det videre utviklingsarbeidet har som mål å føre 

til økt læringsutbytte og bedre læringsmiljø for skolens elever.  

 

Stavanger kommune ønsker at Ståstedsanalysen gjennomføres ved den enkelte skole hvert 

tredje år. Skolen bruker de mellomliggende årene til å følge opp de utviklingsområder som 

fremkommer i Avtale om oppfølging.    

 

Skoler med avdelinger for særskilt tilrettelagte opplæringstilbud har tidligere ikke hatt 

tilfredsstillende verktøy for vurdering av disse avdelingenes opplæringstilbud. Fra 2015 har 

skolene kunnet ta i bruk en tilpasset versjon av Utdanningsdirektoratets Ståstedsanalyse, 

utviklet av skoleledere, PPT og Oppvekst og levekår.   
 
Dialogmøtet  
Dialogmøtet er en oppfølgende samtale mellom skole og skoleeier. Samtalen tar utgangspunkt 

i drøftinger og prioriteringer som har fremkommet i forbindelse med skolens arbeid med 

Ståstedsanalysen. 

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
http://www.udir.no/Utvikling/Verktoy-for-skoleutviklinganalyser/Stastedsanalyse-for-skoler/
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Fra skolen deltar skolens ledelse, representanter for de ansatte, foreldrerepresentant(er) og 

gjerne elevrepresentanter. PPT deltar også på disse møtene.  

 

Et mål med Dialogen er at Oppvekst og levekår skal få innblikk i skolens hverdag og praksis. 

Samtidig er det ønskelig at Dialogen skal føre til at skolen får bekreftelse og støtte på «god 

praksis» og at eksisterende praksis blir utfordret. 
 

Avtale om oppfølging  
I etterkant av hver Dialogsamtale lages det en kort, skriftlig avtale om oppfølging innenfor de 
områder skolen ønsker å videreutvikle. Avtalen legges fram for skolens driftsstyre. 

 
Skolesjefens ledersamtale 
Skolens oppfølgingsavtale inngår som ett av punktene i skolesjefens ledersamtale med den enkelte 
rektor. 

 

Årlig tilstandsrapport 

 

Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om 

tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007–2008) Kvalitet i skolen fremheves 

viktigheten av at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og 

kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge 

opp utviklingen av sektoren på en god måte. 

 

Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, 

frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. bystyret. 

 

Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. 

Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag 

for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen. Til de nasjonale målsettingene har regjeringen 

stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå 

målene. 

 

I Stavanger har Kvalitets- og utviklingsmeldingen vært gjenstand for årlig behandling i 

bystyret siden den første meldingen ble skrevet i 2008. De folkevalgte har gitt innspill til en 

rekke oppfølgende tiltak på kommunenivå med utgangspunkt i resultater fra kartlegginger, 

foreldre- og elevundersøkelser, analyser og vurderinger i meldingen. 

 

Fortløpende oppfølging av resultater 

 

Stavanger kommune forventer at skolelederne utarbeider et lokalt tilpasset system for 

kvalitetsvurdering for sin skole. Systemet skal inneholde en oversikt over hvilke foreldre- og 

elevundersøkelser, kartlegginger etc. som avholdes, og tidspunkt for gjennomføring. Videre, 

hvem som har ansvar for gjennomføring og oppfølging, og hvem som skal informeres om 

resultater og involveres i drøfting av resultater. 
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Kommunes resultatmål 
 
Hensikten med en plan for kvalitet er at grunnskolene i Stavanger over tid skal videreutvikle sin 
kompetanse og bedre sine resultater innenfor hvert av de valgte utviklingsområdene. I dette 
kapittelet presenteres ulike data som samlet sett tar sikte på å gi informasjon om grad av 
resultatoppnåelse innenfor hvert av utviklingsområdene. 

 
I tabellen under presenteres resultatmålsettinger for planperioden. Det fremgår hvilke kartlegginger 
og brukerundersøkelser de ulike data hentes fra. Målsettingene bygger på Læringslabens 
grenseverdier slik disse fremkommer i PULS1.  

 
I tillegg til bruk av kvantitative data blir skolene årlig bedt om å gjennomføre en egenvurdering i 
forhold til grad av resultatoppnåelse for hvert av utviklingsområdene. Til sammen gir dette er 
grunnlag for drøfting om skolens praksis og videre satsing på den enkelte skole. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 PULS er et digitalt verktøy for kvalitetsvurdering  

Område Kilde Indikator Målsettinger  

Medborgerkompetanse 

og sosialt medansvar 

Elevundersøkelsen  
Skala 1-5. Høy verdi betyr positivt 

resultat. 

Trivsel 4,1 - 5,0 

Mobbing på 

skolen 
5,0 

Elevdemokrati og 

medvirkning 
3,6 - 5,0 

Foreldreundersøkelsen 
Skala 1-5. Høy verdi betyr positivt 

resultat. 

 

Trivsel 4,6 - 5,0 

Foreldreaktivitet 3,9 - 5,0 

 

Lese- og 

skrivekompetanse 

Nasjonale leseprøver 
Skala 1-100. Høy verdi betyr 

positivt resultat. 

8.trinn  

52,5 eller bedre 
9.trinn  

 

Avgangskarakterer 

 
Grunnskolepoeng 42,0 eller bedre  

Matematisk 

kompetanse 

Nasjonale regneprøver 

8.trinn 

52,5 eller bedre 
9.trinn 

 

Avgangskarakter, 

standpunkt 
Karakterskalaen er 1-6.  

Beste karakter er 6 

 

Matematikk  3,9 eller bedre 

http://www.conexus.no/puls/
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=00&underomrade=12&vurderingsomrade=11&skoletype=0
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Skolens årlige egenvurdering  
 

For å krysse grønt bør forholdene være jevnt over gode, men ikke nødvendigvis perfekte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medborgerkompetanse  
Praksis må 

endres 

Praksis kan 

bli bedre 

Praksis er 

tilfredsstillende 

Skolens ledelse og lærere utvikler en kultur for at «alle er med».    

Elever læres opp til å være aktive deltakere i skolens rådsorgan.    

Klassereglene er preget av samarbeid, forståelse for hverandre, «det å bety noe for 
andre» og «stå opp for hverandre», tåle motstand. 

   

Skolen bruker ressurspersoner og undervisningsprogram som «Alle har en psykisk 
helse», for å gi elevene opplæring innen psykisk helse. 

   

Elevene oppmuntres til kritisk refleksjon.    

Elevene kan ta andres perspektiv og kan utsette egne behov til fordel for 
fellesskapet. 

   

Elevene kan stå i vanskelige situasjoner og kan tåle motstand.    

Elevene engasjeres i dugnadsaktiviteter/solidaritetsaksjoner.    

Elevene og de ansatte ved skolen har en god omgangstone.    

Elevene oppmuntres til å delta i samfunnsdebatten.    

FAU og alle foresatte tar medansvar for å utvikle et godt lærings- og skolemiljø.     
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16 

 

 

 

 

Lese- og skrivekompetanse 
Praksis må 

endres 

Praksis 

kan bli 

bedre 

Praksis er 

tilfredsstillende 

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 lesestrategier 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. Udirs 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 tiltak på system-, trinn- og elevnivå. 
   

Skolens ledelse samarbeider tett med leseveilederne for kontinuerlig å videreutvikle  

skolens lese- og skriveopplæring. 

 

   

Matematisk kompetanse 
Praksis må 

endres 

Praksis 

kan bli 

bedre 

Praksis er 

tilfredsstillende 

Lærerne har klare læringsmål for sin matematikkundervisning.    

Lærerne lærer elevene å anvende ulike fremgangsmåter gjennom samtale, resonnering og 

problemløsning. 
   

Lærerne synliggjør sammenhengen mellom matematiske problemer og virkelige 

problemer ved å bruke matematisk modellering. 
   

Lærerne fremmer elevenes forståelse for matematiske prosedyrer, slik at elevene kan 

bruke dem fleksibelt i fag og på tvers av faggrupper. 
   

Lærerne har god kunnskap om den enkelte elevs ståsted i matematikk og gir eleven 

utfordringer som gir mestringsopplevelser og fører til framgang i faget. 
   

Lærerne gir elever med matematisk talent mer komplekse oppgaver der elevene arbeider 

med problemløsning på høyere nivå. 
   

Lærerne gir elevene konkret underveisvurdering for å fremme læring i matematikk.    

Lærerne informerer jevnlig foreldrene om hvordan de best mulig kan gi elevene 

mestringsopplevelser for å øke motivasjonen i faget.   
   

Foreldrene følger opp elevens arbeid med matematisk kompetanse i tett samarbeid med 

skolen. 
   

Skolens ledelse sørger for at elevenes resultater på regnekartlegginger og nasjonale 

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

Skolens ledelse samarbeider tett med regneveilederne for kontinuerlig å videreutvikle 

skolens matematikkundervisning for at elevene skal få best mulig faglig utbytte av 

opplæringen. 
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Vurderinger  
 

På bakgrunn av resultater fra egenvurderingen fører skolen opp styrker og utfordringer relatert 

til utviklingsområdene i kvalitetsplanen.   (SWOT-analyse) 

 

Styrker  
  

  

  

 

 

Svakheter 
  

  

  

 

 

Muligheter 

  

  

  

 

 

Trusler 

  

  

  

 

 

Valg av tiltak 

Beskrivelse av konkrete tiltak skolen planlegger iverksatt og/eller forsterket kommende 

skoleår  

 
  

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.udir.no/Utvikling/Verktoy-for-skoleutviklinganalyser/Artikler-skoleutvikling/SWOT/

