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Kapittel 1 INNLEDNING 
 

Presentasjon av skolen 
 

Jåtten skole er en 1.-7. skole i Stavanger kommune. Skoleåret 2016-2017 har skolen 625 elever 

fordelt på 26 klasser.  

Skolen er opprinnelig fra 1898. 

Skolen ligger i Hinna bydel, en bydel i sterk vekst. Skolen grenser til idrettsanleggene på Hinna mot 

nord. Mot sør grenser skolen mot stekt trafikkerte veier; Boganesveien og Diagonalen. 

Skolen har egen SFO med cirka 300 barn, fordelt på fem baser; musingene, krabbene, sjøhestene, 

delfinene og hvalungene. SFO har et godt og variert aktivitetstilbud. 

Skolens ledelse består av rektor, tre avdelingsledere i skolen og SFO-leder. Skolekonsulent/er bistår 

skolens ledelse med administrative oppgaver. 

Det forventes elevtallsvekst på Jåtten skole og skolen skal derfor bygges ut. I Handlings- og 

Økonomiplanen for Stavanger kommune legges det opp til at utbyggingen er ferdigstilt i 2019. 

Foreliggende planer legger opp til at skolen bygges ut til en fem parallellers skole. Nybygg vil bli 

plassert i skolegården, ut mot Boganesveien. I tillegg skal eksisterende bygg ombygges/rehabiliteres. 

Nåværende midlertidig modulbygg skal rives. 

Samtidig med utbyggingen skal skolegården utvides mot sør, innkjørselen via Ordfører Askelandsgate 

skal bygges om og trafikksikres og sykkelsti gjennom skolegården, langs Diagonalen, skal til anlegges 

som separat sykkelsti. 

Inneværende skoleår sendes planene ut på anbud; totalentreprise med løsningsforslag. 

 

Visjon 

Jåtten skole sin visjon er: 

 

Visjonen gjelder for hele virksomheten og gjelder både elever og ansatte.  

Jåtten skole, SFO har en egen visjon i tillegg: 
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Virksomhetsplan 2016-2020 
 

Virksomhetsplanen 2016-2020 er en overordnet plan for skolen for Jåtten skole.  

Jåtten skole er underlagt nasjonal styring og forholder seg til Læreplanverket for Kunnskapsløftet og 

Opplæringsloven.  

Læreplanverket for Kunnskapsløftet 
Læreplanverket for Kunnskapsløftet slår fast at fellesskolen skal bygge på og ivareta mangfoldet i 
elevenes bakgrunn og forutsetninger. Opplæringen skal fremme elevenes allsidige utvikling og deres 
kunnskaper og ferdigheter.  

I kapittelet «Prinsipper for opplæringen» står det at fellesskolen skal ha ambisjoner på elevenes 
vegne, gi dem utfordringer og mål å strekke seg etter. Samtidig skal skolen ta hensyn til at elevene 
har ulike forutsetninger og ulik progresjon, slik at alle kan oppleve gleden ved å mestre og å nå sine 
mål.  

Opplæringsloven 
Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa regulerer all opplæring i offentlige skoler. 

Formålet med opplæringen (§1-1) innledes med følgende setning: 

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot 
verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. 

 

Opplæringen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Samtidig 

skal elevene gis innsikt i kulturelt mangfold. Opplæringen skal fremme demokrati og likestilling og 

motvirke alle former for diskriminering, utestenging, mobbing eller trakassering. Elevene skal ha 

medansvar og rett til medvirkning.  

Skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav og gi elevene utfordringer som fremmer danning 
og lærelyst. Elevene skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre sine liv og 
for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.  
 

Stavangerskolen 
Jåtten skole er en del av Stavangerskolen. Stavanger kommune har utarbeidet kvalitetsplan for 

Stavangerskolen; God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2016-2020 og Fritid på skolen! 2016-2020. 

Kvalitetsplan for SFO. 

Jåtten skole sin virksomhetsplan bygger på God, bedre, best og Fritid på skolen og må ses i 

sammenheng med disse. 

God, bedre, best 
I tillegg til visjon og prinsipper for Stavangerskolen har God, bedre, best følgende hovedområder: 

 Medborgerkompetanse og sosialt medansvar 

 Lese- og skrivekompetanse 

 Matematisk kompetanse 
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Disse hovedområdene har egne målformuleringer, tegn på god praksis og verktøy for måloppnåelse.  

Fritid på skolen 
Hovedområdene i Fritid på skolen er: 

 Medborgerkompetanse og sosialt medansvar 

 Lek som utviklingsarene 

 Kultur, idrett og friluftsliv 

 Omsorg og trygghet 
 

Hovedområdene har egne målformuleringer, tegn på god praksis og verktøy for måloppnåelse. 

Læringsplakaten 
 

 

Prinsipper for Stavangerskolen 
Alle skolene er forpliktet til å arbeide etter gjeldende læreplanverk, lovverk og forskrifter. 
Følgende prinsipper trekkes likevel fram og skal ligge til grunn for alt arbeid i 
Stavangerskolen.  
 

• Mangfold  
• Inkludering  
• Tilpasset opplæring  
• Akademiske talenter 

Læringsplakaten 
Skolen skal: 

• gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre 

• stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet 

• stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning 

• stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell 

kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse 

• legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning               

og fremtidig arbeid 

• fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter 

• stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse 

• bidra til at lærere fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge 

• sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring 

• legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen 

• legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte 
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• Tidlig innsats  
• Gode læringsmiljø  
• Samarbeid hjem - skole  

 

En utdyping av disse prinsippene er gjengitt i God, bedre, best 2016-2020 

Ludvigsensutvalget 
Ludvigsenutvalget la i juni 2015 fram NOU 2015: 8 Fremtidens skole. I denne utredningen er det tre 

områder som vektlegges; kompetanser som eleven må ha i fremtiden, økt vekt på dybdelæring og 

økt vekt på progresjon i elevenes læring. Stavangerskolen vil rette oppmerksomheten mot alle disse 

områdene. 
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Kapittel 2 Andre planer, Jåtten skole 
 

Jåtten skole har også andre planer. Virksomhetsplanen forutsetter at disse er på plass og 

virksomhetsplanen må leses i lys av disse. 

Planene samlet er forpliktene for alle som har sitt arbeid ved Jåtten skole. 

Skolens øvrige planer er: 

 Sosial handlingsplan, Jåtten skole 2016-2020 
o Utarbeidet og vedtatt høsten 2016. Tidligere. Mobbeforebyggende tiltaksplan. 

Zero-planen. 

 Plan for lesing og skriving, Jåtten skole. 
o Ny skoleåret 2015-2016. Videreføres 2016-2017. 

 INTERNKONTROLL 
o Revideres fortløpende. Hoved-revidert for skoleåret 2016-2017 i august 2016. 

 IKT plan 
o Ny, utarbeidet og vedtatt høsten 2016. 

 PSK-plan (Plan for Praktisk, Sosialt og Kulturelt arbeid – årshjul – klasser og trinn) 
o Planen rulleres årlig. Planen er kun for personalet. 
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Kapittel 3 HOVEDOMRÅDER, SKOLE 
 

Medborgerkompetanse og sosialt medansvar 
 

Mål 
Skolens mål er hentet fra God, bedre, best 2016-2020: 

Når elevene går ut av Stavangerskolen, skal de kunne anvende sin kompetanse gjennom 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 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. 

 

 

Tiltaksplan: Medborgerkompetanse og sosialt medansvar,  se Sosial handlingsplan, Jåtten skole 

2016-2020 

  

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 undervisningsprogram som for eksempel Zippys 
venner/Mitt valg.   

 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, indeksene Trivsel, Mobbing på skolen, Elevdemokrati og medvirkning 

 Foreldreundersøkelsen, indeksene Trivsel, Foreldreaktivitet  

 Skolens egenvurdering 
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Lese og skrivekompetanse 

 

Mål 
Elevene på Jåtten skole skal utvikle lese- og skrivekompetanse - fagkunnskaper, holdninger og 
ferdigheter - som gir dem et godt grunnlag for videre skolegang, studier og yrkesliv, og som gjør dem 
i stand til å være deltakende samfunnsborgere.  
Måleresultat på Jåtten skole skal ligger over gjennomsnitt for Stavangerskolen. 

 
Tiltaksplan: Lese- og skrivekompetanse, se Plan for lesing og skriving, Jåtten skole. 

  

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.og 8. trinn 

 Skrivestøttende prøver fra skrivesenteret på 5. trinn. 

 Elevundersøkelsen, indeksene Lesing og Skriving 

 Skolens egenvurdering  
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Matematisk kompetanse 
 

Mål 
Elevene på Jåtten skole  skal utvikle matematisk kompetanse for videre skolegang,  utdanning, 

arbeidsliv og fritid. 

Måleresultat på Jåtten skole skal ligger over gjennomsnitt for Stavangerskolen. 
 

Tiltaksplan: Matematisk kompetanse  
 

Tiltak Ansvar Tid Evaluering 

1+1 smågruppeundervisning i matematikk, 
forskingsprosjekt deltakelse 

Prosjektlærer 
og skolens 
ledelse 

2016-2020 Forskning 

Reetablere regneveilsedere Skolens ledelse 2017  

Utarbeide Plan for regning Skolens ledelse 2017  

  

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 tett med regneveilederne for kontinuerlig å videreutvikle skolens 
matematikkundervisning for at elevene skal få best mulig faglig utbytte av opplæringen. 

 

Verktøy for vurdering av måloppnåelse 
 Nasjonale regnekartlegginger på 1.-3. trinn 

 Nasjonale regneprøver på 5. og 8. trinn 

 Elevundersøkelsen, indeksen Regning 

 Skolens egenvurdering  
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Kapittel 4 RESULTATMÅLSETTINGER 
 

 
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. 
 

 

  

                                                           
1 PULS er et digitalt verktøy for kvalitetsvurdering  

Område Kilde Indikator Målsettinger  

Jåtten skole  

15-16 

Oppnådd resultat 

Jåtten skole  

16-17 

Oppnådd resultat 

Medborger-

kompetanse 

og sosialt 

medansvar 

Elevundersøkelsen 
Skala 1-5. 

Høy verdi betyr positivt resultat. 

Trivsel 4,1 - 5,0 4,73 4,7 

Mobbing på 

skolen 
5,0 4,84 4,7 

Elevdemokrati og 

medvirkning 
3,6 - 5,0 4,32 4,3 

Foreldreundersøkelsen 
Skala 1-5. 

Høy verdi betyr positivt resultat. 

Trivsel 4,6 - 5,0 4,75 ------ 

Foreldreaktivitet 3,9 - 5,0 4,34 ------ 

Lese- og 

skrive-

kompetanse 

Nasjonale leseprøver 
Skala 1-100. 

Høy verdi betyr positivt resultat. 

5.trinn 52,5 eller 
bedre 

53,5 50 

8.trinn 53 51 

Matematisk 

kompetanse 
Nasjonale regneprøver 

5.trinn 52,5 eller 
bedre 

51,6 51 

8.trinn 55 52 
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Kapittel 5 EGENVURDERING AV 

SKOLENS STÅSTED  
 

Skolene blir årlig bedt om å foreta en egenvurdering av vedtatte utviklingsområder. Egenvurderingen 

har først og fremst til hensikt å danne utgangspunkt for drøftinger, refleksjoner og tiltak ved den 

enkelte skole. Noen skoler opplever det som mest nyttig å foreta vurderingen på trinn/teamnivå, 

mens andre skoler har en prosess i samlet personale. Med utgangspunkt i resultatene fra 

egenvurderingen anbefales skolene å gjennomføre en SWOT-analyse av et eller flere av 

utviklingsområdene. 

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

 

 

 

 

 

 

Medborgerkompetanse og sosialt medansvar 
Praksis må 

endres 

Praksis kan 

bli bedre 

Praksis er 

tilfredsstillende 

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

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

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

  X 

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

 X  

Elevene oppmuntres til kritisk refleksjon.   X 

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

  X 

Elevene kan stå i vanskelige situasjoner og kan tåle motstand.   X 

Elevene engasjeres i dugnadsaktiviteter/solidaritetsaksjoner.   X 

Elevene og de ansatte ved skolen har en god omgangstone.   X 

Elevene oppmuntres til å delta i samfunnsdebatten.   X 

FAU og alle foresatte tar medansvar for å utvikle et godt lærings- og skolemiljø.   X  
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Lese- og skrivekompetanse 
Praksis må 

endres 

Praksis kan 

bli bedre 

Praksis er 

tilfredsstillende 

Lærerne bruker skolens plan for leseopplæring aktivt.   X 

Lærerne tilpasser lese- og skriveopplæringen til hver enkelt elev; eksempelvis veiledet 
lesing, lesekurs, tilpassede lese- og skrivelekser modellering av tekstskaping i alle fag. 

 X  

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

  X 

Lærerne integrerer arbeid med lesestrategier i den ordinære undervisningen i alle fag.   X 

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

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

  X 

Lærerne benytter resultatene fra lesekartlegginger og nasjonale leseprøver til å gi 
konkrete tilbakemeldinger til hver enkelt elev. 

  X 

Resultatene fra lesekartlegginger og nasjonale leseprøver drøftes på trinn-/ teammøter. 
Lærerne drøfter i fellesskap hvilke tiltak som er nødvendige. Tiltakene følges opp.  

 X  

Lærerne gir elevene jevnlige underveisvurderinger knyttet til elevenes lese- og 
skriveutvikling. Udirs læringsstøttende lese- og skriveprøver kan benyttes som en del av 
denne vurderingen. 

  X 

Lærerne informerer jevnlig foreldrene om hvordan de best mulig kan støtte opp om sitt 
barns lese- og skriveutvikling. 

 X  

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

Skolens ledelse sørger for at elevenes resultater på lesekartlegginger og nasjonale 
leseprøver følges opp med tiltak på system-, trinn- og elevnivå. 

 X  

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.   X 

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

  X 

Lærerne synliggjør sammenhengen mellom matematiske problemer og virkelige 
problemer ved å bruke matematisk modellering. 

  X 

Lærerne fremmer elevenes forståelse for matematiske prosedyrer, slik at elevene kan 
bruke dem fleksibelt i fag og på tvers av faggrupper. 

 X  

Lærerne har god kunnskap om den enkelte elevs ståsted i matematikk og gir eleven 
utfordringer som gir mestringsopplevelser og fører til framgang i faget. 

  X 

Lærerne gir elever med matematisk talent mer komplekse oppgaver der elevene 
arbeider med problemløsning på høyere nivå. 

 X  

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

Lærerne informerer jevnlig foreldrene om hvordan de best mulig kan gi elevene 
mestringsopplevelser for å øke motivasjonen i faget.   

 X  

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

 X  

Skolens ledelse sørger for at elevenes resultater på regnekartlegginger og nasjonale 
regneprøver følges opp med nødvendige tiltak både på systemnivå, trinn- og elevnivå. 

 X  

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.   

Styrker 

  

  

  
 

 

Svakheter 

  

  

  
 

 

Muligheter 

  

  

  

 

 

Trusler 

  

  

  

 

 

Valg av tiltak 

Beskrivelse av konkrete tiltak skolen planlegger iverksatt og/eller forsterket kommende skoleår  
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Kapittel 6 HOVEDOMRÅDER, SFO 
 

Medborgerkompetanse og sosialt medansvar 
 

Mål: 
SFO sine mål er hentet fra: Fritid på skolen 2016-2020 

Elevene skal læres opp til å delta aktivt i samhandling med andre. Elevene skal lære å forstå 

og respektere andre, andres meninger og medvirke til et godt fellesskap. 

 

  

Tegn på god praksis  
 Alle ansatte bidrar gjennom handlinger og holdninger til at elevenes medborgerkompetanse 

og sosiale medansvar utvikles i sosiale sammenhenger og gjennom foreldresamarbeid. 

 Tema og arbeidsmåter i SFO 

o Tema: «Hvem er jeg og hvem er vi?» 

o Få en venn/venner og arbeide med vennskap på tvers av kjønn, etnisitet, alder, 

religion mm.  

o SFO-reglene er preget av samarbeid og forståelse for hverandre, «det å bety noe for 

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

 De ansatte legger til rette for lek som inkluderer alle. 

 De ansatte legger til rette for at måltider er et positivt samlingspunkt i hverdagen.  

 De ansatte legger til rette for at elevene får være med på å bestemme hva som skal skje på 

SFO. 

 Det er god dialog mellom de ansatte og foreldrene.  

 SFO-leder legger blant annet til rette for gjensidige forventningsavklaring.  

 Elevene skal læres opp til å delta aktivt i samhandling med andre. Elevene skal lære å 

forstå og respektere andre, andres meninger og medvirke til et godt fellesskap. 

 Skolens ledelse tar aktive valg og har planer for utvikling av hele skolemiljøet, medansvar for 

et godt fellesskap på SFO og i samfunnet utenfor skolen.  

 

Verktøy for vurdering av måloppnåelse 

 Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse, årlig 

 Plan for kvalitet i SFO, skolens egenvurdering 

Tiltak 
 Kursrekke om «medborgerkompetanse og sosialt medansvar» med Lenden 

 Vennskapsuker på SFO 
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Sosial kompetanse gjennom lek 
 

Mål: 
Elevene i SFO skal stimuleres til sosial samhandling gjennom ulike aktiviteter og lekeformer. 

 

 

  

Tegn på god praksis  
• De ansatte motiverer, inspirerer og veileder barna slik at alle deltar i leken. 
• De ansatte har nødvendig kompetanse til å organisere gamle og nye leker/lekeformer. 
• De ansatte legger til rette for variert fri lek og organisert lek, både ute og inne. 
• De ansatte tilrettelegger for at funksjonshemmede elever skal kunne delta i leken.  
• Foresatte opplever at eleven trives i SFO.  

 

Verktøy for vurdering av måloppnåelse 
 Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse  

 Plan for kvalitet i SFO, skolens egenvurdering 

 

Tiltak 
 Legge til rette for at SFO er en sosial læringsarena i lek, måltid og aktiviteter 

 Det er mitt valg 
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Kultur, idrett og friluftsliv 
 

Mål 
Alle elevene skal oppleve glede og mestring ved å delta i varierte aktiviteter innen 
kunst og kulturuttrykk, idrett og friluftsliv. 
 

 

 

  

Tegn på god praksis  
• De ansatte legger til rette for at barna møter kunst og kulturopplevelser. 

• De ansatte utnytter de arenaer innen kultur, idrett og friluftsliv som finnes i skolens 

nærområde. 

• De ansatte motiverer og inspirerer elevene til å delta aktivt i SFOs aktiviteter.  

• De ansatte har kompetanse innenfor kultur, idrett og friluftsaktiviteter. 

• Foresatte opplever at SFO tilbyr et variert aktivitetstilbud. 

 

Verktøy for vurdering av måloppnåelse 
 

 Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse  

 Plan for kvalitet i SFO, skolens egenvurdering 

Tiltak 
 Arrangere storsamlinger på SFO som gir kulturopplevelser og skaper felleskapsfølelse 

på SFO 

 Tilby et stort mangfold av aktiviteter i SFO 

 Samarbeid med Jåttå vgs Idrett innen idrett og friluftsliv (oktober til mars) 

 Båtliv: Jåtten Yachten 1 og 2 (april til oktober) 
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Omsorg og trygghet 
 

Mål: 
Alle elevene i SFO skal oppleve respekt, tillit og likeverdighet. Elevene skal oppleve tydelige 

og trygge voksne som leder og tar ansvar for kvaliteten i all samhandling. 

 

 

 

 

  

Tegn på god praksis  
• De ansatte skaper trygghet og trivsel og arbeider aktivt for å forebygge mobbing.  
• De ansatte veileder og hjelper det enkelte barn til å samhandle med andre på en positiv måte. 
• De ansatte motiverer og inspirerer barna til å følge regler og rutiner for god samhandling. 
• De ansatte legger til rette for at måltidet er et positivt samlingspunkt i hverdagen. 
• De ansatte gir barna mulighet for medbestemmelse, slik at de opplever å bli hørt og at deres 

meninger blir tillagt betydning. 
• De ansatte opplever at det er gode relasjoner mellom elevene og de voksne.  
• Foresatte opplever å få tilstrekkelig informasjon om SFO-tilbudet. 
• SFO-leder legger til rette for gjensidige forventningsavklaringer. 
• Foresatte opplever et positivt samarbeid med skole/SFO.  

 

Verktøy for vurdering av måloppnåelse 
 Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse  

 Plan for kvalitet i SFO, skolens egenvurdering 

 

Tiltak 
 SFO har primærkontaktordning 
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Kapittel 7 Egenvurdering av SFO ståsted  
 

Skolene blir årlig bedt om å foreta en egenvurdering i forhold til vedtatte utviklingsområder. 

Egenvurderingen har først og fremst til hensikt å danne utgangspunkt for drøftinger, 

refleksjoner og tiltak ved den enkelte skole.  

 

Med utgangspunkt i resultatene fra egenvurderingen anbefales skolene å gjennomføre en 

SWOT-analyse en eller flere ganger i løpet av planperioden. 

 

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

 

Alternativer for avkryssing 
Praksis må 

endres 

Praksis kan bli 

bedre 

Praksis er 

tilfredsstillende 

 

Medborgerkompetanse og sosialt medansvar    

Alle ansatte bidrar, gjennom handlinger og holdninger, til at elevenes medborger- 
kompetanse og sosiale medansvar utvikles i sosiale sammenhenger og gjennom 
foreldresamarbeid. 

   

Tema og arbeidsmåter i SFO – «Hvem er jeg og hvem er vi?», Få en venn/venner og 
arbeide med vennskap på tvers av kjønn, etnisitet, alder, religion mm.  
SFO-reglene er preget av samarbeid og forståelse for hverandre, «det å bety noe for 
andre» og «stå opp for hverandre», tåle motstand. 

   

De ansatte legger til rette for lek som inkluderer alle.    

De ansatte legger til rette for at måltider er et positivt samlingspunkt i hverdagen.     

De ansatte legger til rette for at elevene får være med på å bestemme hva som skal skje 
på SFO. 

   

Det er god dialog mellom de ansatte og foreldrene.    

Skolens ledelse tar aktive valg og har planer for utvikling av hele skolemiljøet, medansvar 
for et godt fellesskap på SFO og i samfunnet utenfor skolen.  

   

Lek som utviklingsarena    

De ansatte motiverer, inspirerer og veileder barna slik at alle deltar i leken. 
   

De ansatte har nødvendig kompetanse til å organisere gamle og nye leker/lekeformer. 
   

De ansatte legger til rette for variert fri lek og organisert lek, både ute og inne. 
   

De ansatte tilrettelegger for at funksjonshemmede elever skal kunne delta i leken. 
   

Foresatte opplever at eleven trives i SFO.  
   

Kultur, idrett og friluftsliv    
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De ansatte legger til rette for at barna møter kunst og kulturopplevelser. 
   

De ansatte utnytter de arenaer innen kultur, idrett og friluftsliv som finnes i skolens 
nærområde. 

   

De ansatte motiverer og inspirerer elevene til å delta aktivt i SFOs aktiviteter.  
   

De ansatte har kompetanse innenfor kultur, idrett og friluftsaktiviteter. 
   

Foresatte opplever at SFO tilbyr et variert aktivitetstilbud. 
 

   

Omsorg og trygghet    

De ansatte skaper trygghet og trivsel og arbeider aktivt for å forebygge mobbing.  
   

De ansatte veileder og hjelper det enkelte barn til å samhandle med andre på en positiv 
måte. 

   

De ansatte motiverer og inspirerer barna til å følge regler og rutiner for god samhandling. 
   

De ansatte legger til rette for at måltidet er et positivt samlingspunkt i hverdagen. 
   

De ansatte gir barna mulighet for medbestemmelse, slik at de opplever å bli hørt og at 
deres meninger blir tillagt betydning. 

   

De ansatte opplever at det er gode relasjoner mellom elevene og de voksne.  
   

Foresatte opplever å få tilstrekkelig informasjon om SFO-tilbudet. 
   

Foresatte opplever et positivt samarbeid med skole/SFO.  
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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  
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