
 

TASTARUSTÅ SKOLE 200514 
Elevundersøkelsen på 10.trinn  

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn 
Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS 

Rektor har hatt møte med representanter for hver klasse og et eget møte med elevrådsleder. 

Ledelsen og lærerne på trinnet fant frem til 6 elever som oppleves som ærlige, direkte og reflekterte 

– og med meningers mot.   

Prosessen blir som følger: 
1. Resultatene gjennomgås i og av ledelsen 

2. Resultatene gjennomgås med lærerne på trinnet –senere i kollegiet 

3. Resultatene gjennomgås med elevrådsleder 

4. Rektor inviterer to elever fra hver klasse for å diskutere resultatene og drøfte årsaker 

5. Rektor informerer lærerne 

6. Diskuteres i skolens plangruppe 

Etter eksamen  

7. Lærerne presenterer resultatene for klassen sin 

8. Elevrepr. og lærer avtaler hvilke rolle de skal ha under samtalen med klassen 

9. Rektor får en oppsummering fra kontaktlærerne etter klassemøte  

10. FAU og DS får presentert hva som er gjort og videre tiltak 

 

Generelt 
 Eksplisitt er tilbakemeldingen fra elever og foresatte at det er god trivsel blant elevene på 

Tastarustå skole.  Dette ha også vært gjenganger i FAU, DS og SMU.  

 Vi har få klager fra foresatte.  De som tar kontakt ønsker drøftinger knyttet til eleven, fag 

eller annet. 

 Tilbakemeldingen er at: Saker som tas opp med skolen tas på alvor og vi prøver å løse det så 

godt som mulig.  

 Vi ser at klassene kan være faglig og sosialt komplekse. Enkelte år har vi stort sprik med fokus 

på ønske om å mestre hos elevene.  Sammensetningen kan medføre klikkdannelser på 

trinnet. Da kan det være elever som ikke opplever at de får innpass. 

 Hvorfor har Tastarustå skole lav score og har hatt det over tid mange år - når vi opplever høy 

grad av trivsel blant elever, lærere(medarbeiderundersøkelsen) og foresatte 

(foreldreundersøkelsen 9.trinn)? 

 Dette året scorer en generelt lavt på alle indikatorene – selv støtte fra foreldrene? 

 

Refleksjonspørsmål 
1. Har vi for stort fokus på trinn vs klasse? Rammene viktigere enn innholdet? 

 

2. Har det vært for stor turn over på trinnet?  Flere lærer har byttet jobb i overgangen 8.- 9. og 

9.- 10.trinn. Av naturlige årsaker. 



 

 

3. Er kompetansen og innsatsen til lærerne for ulik? 

 

4. Undervurderer vi som skole viktigheten av å : 

a. La elevene få vite at det er ok å gjøre feil 

b. Starte opp og avslutte timen likt hver gang på alle trinn? «korke timen» 

c. Konstruktiv og tydelige mål for videre arbeid? 

d. Lage gode strukturer med tydelig klasseledelse? 

e. Være tydelig og følge opp felles regler og retningslinjer? 

f. Forklare betydningen av det enkelte mål og kriteriet? 

 

5. Hvor mye og hvordan jobber den enkelte lærer med trivsel på klassenivå/klassemiljøarbeid?  

Er vi for kollektive- tenker vi for mye trinn? På godt og vondt? 

 

6. Er det kvantitativt vs kvalitativt faglig trykk? Tilpasset undervisning ikke god nok? 

 

7. Bruk av tidsressurs for samtaler 1 t pr kontaktlærer? Er den godt nok utnyttet? 

Elevsamtalen/utv. samtalen og fokus? Periodemeldinger – fokus på hva en kan og hva en må 

jobbe med? eller?  

 

 

8. Hvem eier undersøkelsen?  Legges den frem for nøytral av  ledelse og gjennomføres sammen 

med IKT ansvarlig? Er lærerne for fraværende? Signaliserer vi at denne er viktig for oss eller 

gjør vi det motsatte? 

 

9. Er lærerne kjent med spørsmålene i forkant  - eller fra elevene begynner på 8.trinn? 

 

10. Hvorfor har elevene generelt lagt seg lavt på alle indikatorer? Også støtte fra foresatte? 

 

11. Vi har deltatt på etterutdanning, kurs, hatt mangelærere med i arbeidet med dokumentet: 

Kjennetegn på måloppnåelse.  

Tastarustå skole har mange trivselsfremmende tiltak: 
Høsttur oktober 

Aktivietsdag i juni 

6 storsamlinger i året 

6 møter i SMU 

Revy 

Leirskole 

Turneringer – volleyball og fotball internt på skolen 

Vide regler i friminuttene, kantine, ulike aktiviteter tilrettelagt p skolen og i hallen, felles planer, 

tett samarbeid, aktivt elevråd,  

Er det for fritt? Er de for godt vante? Eks. reaksjonene når vi strammet inn regler i friminuttene? 



Er elevene våre for kritiske til eget arbeid og vil gjøre det enda bedre, slik at de også blir kritiske 

til lærere/ledelse?   

Oppfølging av elevundersøkelsen 2013 10.trinn møte med elever 140514 
Elevene er brutalt ærlige når de får lov til det.  

1. Rektor og elevene hadde et godt og vel times møte der undersøkelsen ble drøftet. Intuitivt sa 

alle at de ikke kjente seg igjen eks i at trivselen var lav. De opplever at elevene trives godt. De 

spurte meg om vi brukte denne? En sa intuitivt at mange bare tulla, da de ikke trodde den 

var noe viktig. 

Noen sitat fra elevene(noe omskrevet, men budskapet bør stemme): «Oi, tror mange tulla 

for å bli ferdige… trodde ikke den betydde noe for dere» «Jeg tror lærerne er støttende, men 

de kan vise det bedre» « Det er kjekt med lærere som brenner for faget sitt», «Lærerne må 

være gode til å kommunisere»  «Lærerne må vise at de bryr seg om oss –  relasjoner er 

viktig», «En må vise og si at det er ok å gjøre feil» « Det er kjekt å lære når læreren varierer 

undervisningen»  «Det er viktig at mål for timen  settes på tavla» « Vi må få bedre 

forklaringer på hvorfor vi skal lære eks ulike emner», « Kanskje vi kunne fått 

periodemeldinger  oftere- kun med karakterer slik at vi ser hvor vi er underveis. Det er 

vanskelig å holde oversikten selv» « Lærerne må vise at de bryr seg om at vi lærer  ikke bare 

komme inn og så gå ut igjen når de er ferdige»(var ikke noe som var vanlig at lærerne ikke 

brydde seg) Allikevel legger de mye vekt på at lærere skal «se» elevene og elevene – bygge 

relasjoner.  

2. Læringstrykk, motivasjon og mestring: referert fra samtalen « i klasser der det er stor  faglig 

sprik vil mange elever oppleve liten grad av motivasjon og mestring». Hvorfor det spør jeg. 

«læreren legger seg på midten og da er det for vanskelig for de som strever og for lett for de 

som kan mye. Dette gjør at en ikke opplever mestring uansett om en er sterk/svak i faget. 

Motivasjonen forsvinner. Læringstrykket blir for sterkt/svakt. Hva kan vi gjøre med det da? Jo 

variere metoder, dele utifra nivå og tilpasse undervisningen mere. Ok…. 

Gruppen diskuterte og gikk gjennom ulike tall fra undersøkelsen eks. at det var mange som hadde 

svært verken enig eller uenig på om det er arbeidsro. Hvorfor det?  Områder /indikatorer 

 Trivsel (har du noen å være sammen med? trives du på skolen?) 

 Støtte fra lærer i arbeidet?(bryr lærer seg, tror lærer at du kan gjøre det bra?, blir du 

behandlet med respekt? God hjelp av lærerne?) 

 Mestring av fagene/hjemme og på skolen(får du lekser som du greier å gjøre?, forstår du 

lekser? Forstår du det lærer går gjennom?) 

 Faglige utfordringer tilpasset deg/trinnet(får du utfordringer nok på skolen?) 

 Vurdering for læring(får du fremover meldinger og bidrar den til at du lærer mere?)(Hva er 

målene i fagene? hva det legges vekt på? hva er bra? Hva kan du gjøre bedre?) 

 Læringskultur(arbeidsro, er det viktig å jobbe med fagene?, lærer synes at det er greit at vi 

gjør feil for da lærer vi av det) 

 Fravær av mobbing( veldig ulik på de tre klassene. Hva med klikkdannelser og utestenging?) 

 

 

 

 

 

 



Elevene skulle til slutt og hver for seg si litt om hver indikator. Dette levert de til rektor før de gikk 

fra samlingen. Den er anonym:  

Hva er bra? 
Trivsel 
Faglige utfordringer 
Støtte fra lærer 
Læringskultur 
Mestring 
 
 
 
 

Hvorfor? 
Jeg blir behandlet bra. Trives med lærere og 
elever. 
Greie elever og ganske bra miljø.  
Har sjeldent hørt at skolen er for lett 
Når jeg trenger det får jeg støte og oppfølging 
til å komme meg videre i et emne.  
Lærerne hos meg har gode metoder og det 
varierer. 
Har alltid noen som hjelper hjemme 

Hva kan bli bedre? 
Mestring 
Vurdering for læring 
Læringskultur 
 
 
Fravær av mobbing 
 
 
 
Faglig utfordringer 
 
Arbeidsro 
 
Engasjerte lærere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvordan? 
Bedre kommunikasjonen mellom elev/lærer 
Relasjonsbygging og vise tydeligere  at de bryr 
seg om elevene 
    
Begrepsavklaring og forklaring er viktig. Forklare 
kompetansemålenes sin betydning – skrive 
mere utfyllende. 
 
Et splittet trinn 
 
Mere hjelp på skolen til lekser?  
 
Dele klassen inn i nivå eks i matematikk 
 
Flere elevsamtaler- faglige 
 
Strengere regler for ro 
 
Større elevmedvirkning 
 
Ha lærere som vil bli kjent med elevene 
 
Fors tort faglig press fra medelever 
 
Det må være lov å gjøre feil 

 

Tiltak fra nå og fremover 
Fokus: Hvordan bli enda bedre og få frem det som gjøres av kvalitativt arbeid faglig og sosial -

pedagogisk for elevene av lærerne på Tastarustå skole.  

(Ansvar: et felles ansvar ledelse og lærere) 

1. Elevundersøkelsen gjennomføres hvert år på 8., 9. og 10.trinn. Da kan vi følge utviklingen 

og justere underveis. Også viktig med tanke på mobbing.  

2. Kontaktlærere skal være de som gjennomfører undersøkelsen sammen med elevene. De 

må fokuser på at dette er viktig for skolen og dem. I små grupper. Ledelsen tar klassen. 



Elevene må i større grad oppleve at den signifikante(lærer) andre ønsker dette og vil 

bruke det videre i sitt arbeid i klassen.  

3. Lærerne og ledelsen må tidlig -og fra starten av 8.trinn - sette seg inn i spørsmålene fra 

undersøkelsen 

4. Lærerne og ledelsen må vise at dette betyr noe for skolen.  

5. Lærer og ledelsen  må jobbe kontinuerlig med klassemiljø, redusere karakterpress, 

metodevariasjon(SKU) SKU=  Ungdomstrinn i utvikling der vi er med fra 2015.  

6. Ledelsen må legge til rette for at de får materiell som egner seg til tilpasset opplæring 

7. Ledelsen må se nøye gjennom klassesammensetningen 

8. Ledelsen må arbeide mye med å bruke fellestiden til «best case» -erfaringsdeling 

9. Ledelsen må se til at lærerne får den nødvendige kompetanse faglig og sosialpedagogisk 

10. Det må utarbeides nye arbeidsplaner, basert på det beste fra de vi har, som fokuserer 

mere på det daglige. Vi må være enda mere bevisste med tanke på å  lære elevene 

studieteknikk og arbeide med sentrale begrep i planene knyttet til fag og emner. Men 

den enkelte faglærer må «eie» planen i større grad. Blir den for kollektiv? 

11. Det bør differensieres og tilpasses i større grad. 

12. Periodemelding hver andre mnd. med fokus på karakterer? 

13. Lærer må bruke tid på å forklare og se til at de forstår hva som forventes av elevene. 

Forklare vanskelig ord og begrep i planene.  

14. Resultatene skal brukes til organisasjonsutvikling. 

 

 

 

Anne-Marthe N.Basso 

Rektor 

 



 


