
Utviklingsmål
Vårt utviklingsarbeid må henge sammen med vår visjon “Lærelyst for liten og for stor”.  Utviklingsmålene våre
gjelder for skoleåret 2022-2023, men sannsynligheten er stor for at de blir inkludert i våre langsiktige mål som
skal vare i flere år.

Vi følger opp målene for Sandnesskolen og for de nye læreplanene, LK-2020 der vi sammen med elevene skaper:
- kvalitet i tilpasset opplæring og tidlig innsats

- kvalitet i læringsmiljø

- kvalitet i skole - hjem samarbeid

- kvalitet i profesjonsfellesskap og skoleutvikling

Vårt fokus i forhold til tilpasset opplæring blir tidlig innsats, elevmedvirkning og VFL. Alt dette henger sammen.
Vi skal få elevene aktive og bevisste på sin egen læring. Vi fortsetter satsingen på engelsk, lesing og regning og
digitalisering. Vårt fokus i forhold til læringsmiljø blir arbeid med relasjoner, klasseledelse, Respekt og kapittel 9A.
Smeaheia skole skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles
verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis og blir et profesjonsfaglig læringsfellesskap i praksis.

Vår visjon: Lærelyst for liten og for stor!

Våre verdiord: Lærelyst - mestring - trivsel

Våre overordnede
mål:

Alle våre elever lærer mer og bedre og rustes for framtida.

Vi er et profesjonsfaglig læringsfellesskap som videreutvikler vår praksis.

Utviklingsmål for
2022-2023

Vi øker elevens læring gjennom bruk av tidlig innsats og tilpasset opplæring.
Vi  involverer eleven i eget læringsarbeid gjennom vurdering for læring.
Vi er bevisste på elevmedvirkning.

Vi øker våre digitale ferdigheter. Vi ønsker at elevene skal bruke digitale
læringsverktøy som fremmer læring i alle fag.

Vi skaper gode læringsmiljø gjennom fokus på relasjoner, klasseledelse,
inkludering, Respekt-programmet og kapittel 9A.

For å nå disse målene går skolen inn for å organisere og tilrettelegge opplæringen slik at den enkelte elev kan få best
mulig tilpassa opplæring etter sine behov og forutsetninger.
Vi utfordrer hele kollegiet til å bidra med deling av kompetanse!

Langsiktige
utviklingsmål

Vi styrker kompetansen og bedrer resultater i lesing og regning.

Vi styrker kompetansen og bedrer resultater i engelskfaget.

Vurdering skal føre til økt læringsutbytte hos elevene og bidra til lærelyst.

Elevene skal medvirke i opplæringen. Vi møter elevene med tillit, respekt

og krav og gir dem utfordringer som fremmer lærelyst.



5 innsatsområder i et system som forbedrer elevens læring

1. Forsterk: Visjon, verdier og oppdrag
Gode holdninger og fokus på verdsettende ledelse.
Våre verdiord: Lærelyst - mestring - trivsel

2. Utvikle en læringssentrert kultur
Alle våre elever skal lære mer og bedre og rustes for framtida. For å lykkes
må vi ha god analysekompetanse

3. Sørge for høy kvalitet på undervisning og læring
Vi er et profesjonsfaglig læringsfellesskap som videreutvikler vår praksis

4. Fokuser på utvikling av ledelse og læring
God endringsforståelse og - kompetanse

5. Strategisk bruk av ressurser
God organiseringskompetanse


