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Om planen

Utviklingsplanen er de ansatte på Sørbø skole sitt arbeidsdokument, og den er skrevet for de

ansatte. Den skal gi retning til det profesjonsfaglige arbeidet, men og hva som skal være den

enkelte sitt innsatsområde i klasserommet.

Planen er laget med utgangspunkt LK 20 og  Sandnesskolen sin strategiplan «Alle elevene er

våre».

I tillegg har en brukt skolens analyser av kartleggingsprøver, nasjonale prøver,

elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen.  Skolen har videre brukt innspill og refleksjoner

fra de ansatte i arbeidet med planen.

Om skolen
Sørbø skole er en 3 parallells 1-7 skole med 520 elever.
10% av elevmassen har flerspråklig bakgrunn. Skolen har en stor SFO-avdeling med ca 220
barn fra 1. - 4. trinn.
Det er ca. 75 ansatte på skolen. Disse representerer ulike yrkesgrupper som er helt
nødvendige for at skolen skal fungerer til beste for elevenes læring.

Skolen er praksisskole for UiS. Vi tar hvert år imot flere praksispartier som får bruke elevene
våre til å trene seg på å bli gode lærere. Dette skjer under god veiledning av praksislærerne
våre.

Videre har skolen et DEKOM-samarbeid med UiS der målet er at elevene på Sørbø skole skal
bli eksperter på området rundt Stokkelandsvannet.

Ledelsen på skolen består av rektor, tre avdelingsledere og administrasjonskonsulent.
Den ene avdelingslederen er SFO-leder.
Skolen har 3 lagledere som leder hvert sitt lag. Alle laglederne er med i skolen sin
pedagogiske utviklingsgruppe (PUG).
Hvert trinn har i tillegg en trinnleder.
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Skolen sitt verdigrunnlag er RAUS, STOLT og
MÅLRETTET. Verdigrunnlaget er selve
grunnmuren til skolen.  Sammen med visjonen
“BEST SAMMEN” preger dette livet på Sørbø
skole. Alle klassene har egne “Best sammen”
-timer, og det samme har lærerne. På denne
måten blir skolens visjon levende. I “Best
sammen” -timene arbeider klassene med
sosial kompetanse.

Skolen har laget en egen strategiplan, “Sånn
koga me”. Den planen er skolen sin håndbok og
beskriver utfyllende strategier, regler og
rutiner. “Sånn koga me”

Utviklingsområder

På barneskolen er det hovedsakelig resultat fra Nasjonale prøver, skolebidragsindikatorene,
elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen som kan brukes i vurderingen av elevenes
trivsel og elevenes læringsutbytte.

Det er elevene på 5. trinn som hver høst gjennomfører nasjonale prøver i engelsk, lesing og
regning. Tabellen under viser resultatene de siste 5 årene. I denne perioden har prøvene
endret seg fra å bli analoge til å bli digitale. Vi ønsker at elevene skal få ut sitt
læringspotensiale, og mener det er realistisk å arbeide mot at resultatene skal være 3
skalapoeng over nasjonalt nivå.

Mye tekst preger alle prøvene. LK 20 stiller videre store krav til elevenes lesekompetanse i
alle fag. De siste årene har en arbeidet med målbevisst med lesing som grunnleggende
ferdighet i alle fag. Framover må en også arbeide målretta med regning som grunnleggende
ferdighet i alle fag. Grunnleggende ferdighet er det samme som nødvendig ferdighet.
Høsten 2022 vil prøvene være tilpasset den nye læreplanen. Resultatene fra 2022 er derfor
de siste årene en har sammenlignbare resultat.

Skoleåret 2020/2021 startet arbeidet med en leseplan. Leseplanen skal være en dynamisk
plan med mulighet for justeringer. Den ble tatt i bruk høsten 2021.
Skoleåret 2021/2022 har en i tillegg arbeidet med en begynneropplæringsplan. Denne skal
være klar til bruk høsten 2022. (Dette arbeidet har vært et satsingsområdet i nettverket
skolen er med i).
Forskningen til bl.a. Thomas Nordahl viser at en forpliktende leseplan kan være med på å øke
elevenes lesekompetanse.
Vi velger å tro at det er dette arbeidet som førte til gode leseresultat høsten 2021.
I tillegg har lærerne på skolen vært ambisiøse på elevenes vegne. De har lagt vekt på en
motiverende og variert undervisning.
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Resultater nasjonale prøver, 5. trinn 2017-2021

Skoleåret Engelsk Lesing Regning

2017/2018 55 52 55

2018/2019 57 51 53

2019/2020 52 51 51

2020/2021 51 49 53

2021/2022 49 54 52

Resultater nasjonale prøver, 8. trinn 2019-2021

Skoleåret Engelsk Lesing Regning

2019/2020 49 49 51

2020/2021 51 51 54

2021/2022 58 54 57

Skolebidragsindikatorene

Skolebidragsindikatorene forsøker å viser hva skolens innsats betyr for elevenes
læringsresultat.  For å kunne måle dette, kontrolleres resultatene for tidligere resultater og
foreldrebakgrunn.  Dersom skolens bidrag er likt med landsgjennomsnittet, er skolebidraget
0. En positiv verdi indikerer at skolen bidrar mer enn landssnittet. En negativ verdi betyr at
bidraget er mindre enn landssnittet. Skolebidraget gjelder to sammenslåtte årganger, det
brukes et såkalt glidende snitt. Indikatorene for 2020/21 gjelder da kullene som gikk i 7. trinn
skoleåret 2019/2020 og skoleåret 2020/2021.

Skoleåret 5. – 7. trinn

2018/2019 -1,3

2019/2020 -0,9

2020/2021 1,4
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Det er gledelig at bidraget har blitt positivt. De nasjonale analysene av tallene viser at
Sandnes har et bidrag som er signifikant over gjennomsnittet i landet. Tallene viser at Sørbø
bidrar positivt til disse positive tallene.

Resultater elevundersøkelsen 2020 og 2021

I skoleporten publiseres hvert år tall fra elevundersøkelsen (det er svarene fra 7.
trinnselevene som blir publiserte). Elevene svarer på en skala fra 1-5. Tallene i parentes er fra
2020.

Indikator og
nøkkeltall

Sørbø skole Sandnes
kommune

Nasjonalt

Faglig utfordring 4,1 (4,2) 4,0 (4,0) 4,0 (4,0)

Felles regler 4,4 (4,3) 4,3 (4,4) 4,3 (4,3)

Trivsel 4,2 (4,3) 4,1 (4,2) 4,1 (4,2)

Mestring 4,0 (4,0) 4,0 (4,0) 4,0 (4,0)

Motivasjon 3,5 (3,6) 3,6 (3,6) 3,6 (3,7)

På alle disse indikatorene har elevene omtrent samme snittsvar som elevene i Sandnes
kommune. Disse svarerne samsvarer i tillegg med de nasjonale snittsvarene.
Faktorene motivasjon har følgende delspørsmål:

● Er du interessert i å lære på skolen?
● Hvor godt liker du skolearbeidet?
● Jeg gleder meg til å gå på skolen

Rektor har snakket med representanter fra elevrådet om disse spørsmålene og reflektert
over hvorfor de svarer som de gjør. Det elevene trekker fram er at mange nok heller ville
vært hjemme og gjort hva de ville istedenfor å gå på skolen. Dersom undersøkelsen kommer
en morgen og de er trøtte, er de heller ikke veldig motiverte for skolen.
Dette er interessant, fordi foreldre på foreldreundersøkelsen opplever at deres barn er
motiverte for å gå på skolen.
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Langsiktige mål for Sørbø skole
Skolen skal arbeide mot både langsiktige (3-5 års perspektiv)
De langsiktige målene til skolen er:

- Elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø preget av læringsglede
- Elevene skal prestere minst 3 skalapoeng over nasjonalt nivå på Nasjonale prøver i

alle fag og ha positivt bidrag på skolebidragsindikatorene
- Elevene skal bli eksperter på Stokkelandsvannet og skolens nærområdet dette skal

synliggjøres gjennom skolens tverrfaglige planer
- Skolen skal bygge kollektiv kapasitet i personalet

Med utgangspunkt i disse målene, har vi satt noen målsettinger for skoleåret 2022-2023

Målsetting skoleåret 2022-2023

Skoleåret 2022/2023 blir forhåpentligvis et skoleår uten restriksjoner på grunn av et virus. Vi
planlegger  et skoleår med tanke på ordinær drift. Et år der vi håper at skolens visjon og
verdier skal gjøres levende i hele organisasjonen.

«Best sammen», fordrer at vi arbeider sammen både på trinn og på tvers av trinn samt at
hele kollegiet får arbeide sammen.
Verdiene visjonen er bygget på, er stolt, raus og målretta. Visjon og verdier vist i praksis
mener vi er en forutsetning for at både de langsiktige og kortsiktige målene skal nås.

Skolens kortsiktige mål vises i tabellene under

Fokusområde: Arbeid med elevens kompetanse

Målsettinger Tiltak

● Elevene sin stemme skal være
tydelig i saker som angår elevene

● I møter som handler om eleven, skal
skolen tilstrebe at eleven får
mulighet til å si sin mening

● 7. trinn skal ha en uke med Ungt
entreprenørskap

● Elevrådet skal bidra aktivt i
planleggingen av skolens karneval
vinteren 2023

● Elevstemmen skal være viktig i
arbeidet med  skolens tverrfaglige
planer
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● Lage en regneplan for 1. - 7. trinn ● Sette ned ei arbeidsgruppe som skal
jobbe med en regneplan for 1. - 7.
trinn

● Øke elevenes lesekompetanse, både
analogt og digitalt

● Alle lærer skal aktivt  bruke
leseplanen for 1. - 7. trinn

● Begynneropplæringsplanen i lesing
og skriving skal brukes på 1. og 2.
trinn

● Hvert trinn skal ha (3) 5 tverrfaglige
planer som det skal arbeides med i
løpet av året (1. trinn har 3 planer)

● Planene skal forankres i LK 20 og i
skolens arbeid med sosiale
ferdigheter (empati, samarbeid,
selvstendighet, selvkontroll og
selvhevdelse)

● Alle trinn skal knytte minst en av
planene til prosjektet
“Stokkelandsvannet”

● Elevene skal bruke digitale verktøy
på en funksjonell og trygg måte

● Nettvettplanen skal tas i bruk for 1. -
7. trinn

Fokusområde: Inkluderende læringsmiljø

Målsettinger Tiltak

● Etablere felles elevsyn
● Få felles forståelse av hva «Alle

elevene er våre» betyr
● Alle elevene skal oppleve å være

inkluderte

● Arbeide for å få god sammenheng
mellom skole og SFO i arbeidet med
særskilt sårbare elever

● Arbeide for at alle pedagogene på et
trinn kan undervise og ha tilsyn med
alle klasser og alle elever.

● Særskilt sårbare elever skal være fast
tema på trinnsamtalene

Fokusområde: Profesjonelle læringsfellesskap

Målsettinger Tiltak

● Kulturen på Sørbø skal preges av
konstruktiv samhandling om
pedagogiske tema på trinn og på
tvers av trinn

● Bruke ulike metoder i
samhandlingen

● Bruke fellestiden til planlegging av
felles tema
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● Arbeidet med LK 20 og elevenes
læring skal preges av samhandling
om planer og undervisningsopplegg
samt deling av pedagogisk praksis og
pedagogiske opplegg

● Gi anerkjennelse og positiv respons
på hverandres bidrag

● Reflektere jevnlig over:
o Hvordan deler du din

kunnskap?
o Hva gjør du for at andre skal

lykkes?
o Hvordan gjør du dine kolleger

bedre?

Fokusområde: Ledelsen

Målsettinger Tiltak

● Skape en Vi-kultur der vi
anerkjenner og bruker hverandres
forskjeller, styrker og
kompetanseområder

● Arbeide for at «Sørbø» forblir en
foretrukket arbeidsplass

● Legge til rette for og utfordre til
kompetansedeling i fellestiden, på
lag, på trinn og på tvers av trinn/lag

● Videreutvikle organisasjonens
kunnskap ved å bruke erfaringer og
forskning.

● Ha gode inkluderende prosesser om
faglige tema.

● Være en støttespiller i vanskelige
elevsaker.

● Være aktive bidragsytere til å skape
lojalitet, samhold og et godt
arbeidsmiljø i organisasjonen

De ulike temaene og arbeidsmåtene skal prege innholdet i lærernes fellestid.
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Skolebasert vurdering
Sørbø skole er opptatt av å bruke forskningsbasert kunnskap for å øke elevenes faglige og
sosiale læring. I tillegg legger vi vekt på å bruke resultat fra ulike prøver med tanke på å
forbedre den enkeltes læring. Vi er videre opptatt av å evaluere aktuelle tiltak for å se på om
noen av tiltakene må justeres i løpet av skoleåret.

I kollegiet:
- Bruke resultatene fra nasjonale prøver, ståstedundersøkelsen, elevundersøkelsen og

foreldreundersøkelsen for å gjøre skolen enda bedre både faglig og sosialt
- Gjennomføre Ståstedanalysen våren 2023
- Bruke Thomas Nordahl sin modell om opprettholdende faktorer for å sette inn rette

tiltak overfor elever som ikke viser forventa framgang. (Pedagogisk analyse)
- Bruke relevant teori i arbeidet med ulike fag
- Bruke fagperson fra UiS i arbeidet med LK 20 og lokal tilknytning
- Evaluere minst to ganger hvert halvår aktuelle tiltak i utviklingsplanen. Evalueringen

kan foregå i ulike fora avhengig av hva som skal evalueres. (PUG, trinn, ledermøte, på
tvers av trinn). Evalueringene skal eventuelt føre til justeringer av arbeidet vårt.

Trinnsamtaler:
- Trinnsamtalene er samtaler der ledelsen og trinnene har møter 4 ganger pr år for å

reflektere over ulike tema som angår det aktuelle trinnet.

- Tema kan være skolemiljø, elevfravær, resultat, organisering (ev. behov for

omorganisering) og samarbeid.

- Samtalene skal også brukes til evaluering av forventninger trinnene hadde til

hverandre i starten av skoleåret.

- Aktuelle tema fra utviklingsplanen kan også evalueres i trinnsamtalene.

PUG (pedagogisk utviklingsgruppe):

- Medlemmene i PUG er skolens ledelse og laglederne. Det er fast møtetid hver

mandag.

- Sakene som diskuteres er i stor grad relatert til skolens utviklingsarbeid.

Årshjul:

Hva? Når?
Trinnsamtaler 4 ganger pr år
Evaluering  av aktuelle tema i utviklingsplanen Jevnlig
Ståstedanalysen Vinter 2023
Evaluering  NP Høst 2022
Evaluering av elevundersøkelsen Januar/februar 2023
Evaluering av foreldreundersøkelsen Januar/februar 2023
Medarbeidersamtalene, spesielt fokus på profesjonelle
læringsfellesskap

Vinter 2022/23

Evalueringene og innspillene en får i løpet av skoleåret, danner grunnlag for ny

utviklingsplan 2023/2024.
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Tidlig innsats og intensivopplæring
Skolen er satt til å forvalte ressursene en får tildelt, slik at kvaliteten på skolen blir best mulig.

Sørbø skole er opptatt av å gi rett hjelp tidlig, bruke mest ressurser tidlig i løpet, for å få “alle

med”. Vi har laget en modell som er utgangspunkt for hvordan vi tenker når vi fordeler

ressurser til trinnene. I tillegg til dette, må vi ta hensyn til elever som trenger spesiell

oppfølging.

Modellen samsvarer med nasjonale retningslinjer for tidlig innsats. God utnyttelse av tildelte

ressurser blir jevnlig diskutert i ledergruppa. Vi sikrer oss alltid at vi har ressurser til de

lovpålagte oppgavene som lærernorm, spesialundervisning og særskilt norskopplæring.

Tidlig innsats:

Sørbø skole bruker mest ressurser på de laveste trinnene. Dette for at elevene skal få en god

start på skolehverdagen sin. I tillegg har skolen stort fokus på om elevene viser framgang.

Viser de ikke framgang, blir det vurdert tiltak både i skolens ressursgruppe og i de jevnlige

trinnsamtalene. For å finne rette tiltak brukes pedagogisk analyse. Noe av det som brukes er

kurs, tilrettelegging av undervisningsopplegg innenfor klassens rammer, ekstra

foreldresamarbeid.
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Intensiv opplæring:

Elevresultatene på skolen blir fulgt tett på alle trinn. Når lærere melder i fra om at elever ikke

viser framgang eller skårer kritisk på kartleggingsprøver, blir elevene diskuterte i skolens

ressursgruppe.

Et resultat av diskusjonene kan være at elevene i en periode trenger et annet opplegg enn

det ordinære eller at det blir satt inn ekstra tiltak i form av kurs. Kursene gjennomføres både

av lærere på trinnet eller av spesialpedagog.

Skolens ressursgruppe:

Skolens ressursgruppe har fast møtetid annenhver tirsdag.  Medlemmene i gruppa er

helsesykepleier, spesialpedagog, PPT-kontakt, sosialveileder, spesped koordinator, SFO-leder

og rektor.

I tillegg deltar lærere i saker der de ønsker råd og veiledning overfor elever og foreldre.

Skolens ressursgruppe jobber både med saker på individnivå, gruppenivå og systemnivå.

Møtefrekvens på ressursgruppen er annenhver uke. De ukene det ikke er ressursgruppemøte

har flere av de samme deltakerne møte i skolens 9A-team. I dette temaet diskuteres det

saker som handler om trygt og godt skolemiljø. 9A-team jobber både med saker på

individnivå, gruppenivå og systemnivå.

Best sammen:

På de ulike trinnene er det viktig at de voksne har best mulig relasjon til de fleste elevene.

Tiltak for å få til dette kan være:

- En har aktiviteter og grupper på tvers av klasser og trinn

- En tar timer i hverandres klasser

- Trinnene har kjennskap til elevutfordringer på tvers av klasser

- Bruke pedagogisk analyse som verktøy på trinn

- Fadderklassene blir spleiset i ulike aktiviteter
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SFO

SFO er en viktig del av skolehverdagen for elevene fra 1.-4. klasse. Det er viktig at SFO
inkluderes i skolens utviklingsarbeid, og at det er samsvar mellom skolens og SFOs
satsingsområder. Høsten 2021 fikk SFO sin første nasjonale rammeplan. Arbeidet med
implementering startet høsten 2021. I tillegg skal SFO arbeide med læringsglede, i tråd med
skolens hovedsatsning.

I SFO er det barnas fritid som står i fokus. I så måte vil den sosiale læringsgleden være det
viktigste fokusområdet de timene av dagen hvor barna er på SFO. Hvordan dette arbeidet
skal gjennomføres framkommer av tabeller under.

Høsten 2021 startet SFO arbeidet med implementering av rammeplanen for SFO.
Rammeplanen legger føringer for hvordan SFO-tilbudet skal være i hele landet og har
forskrift i opplæringsloven. Dette skoleåret har vi brukt på å kartlegge hvem vi er som SFO, og
hva vi skal jobbe med videre for at rammeplanen skal bli en del av oss og synes igjen i
tilbudet som vi gir.

Vi skal jobbe systematisk med UDIR sine kompetansepakker for å bygge kompetanse hos
personalet i SFO.
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Fokus-
område

Tiltak Evaluering
høst/vår

Læringsmiljø/
sosial læring

● Arbeide systematisk mot mobbing og at alle elevene på
SFO skal oppleve å ha gode venner

● Øke de ansatte sin kunnskap om § 9a.
● Veiledning av ansatte om temaer rundt sosial

kompetanse med sosialrådgiver og SFO leder
● Samarbeide tett med lærerne om tiltak og fokusområder

for elevene som sliter sosialt
● Vennskap som tema for SFO; “hvordan være en god

venn?”
● Jobbe systematisk med å tilby aktiviteter som alle

elevene kan delta på, og som ivaretar elever som sliter
sosialt på SFO og/eller har behov for særskilt oppfølging

Verdier og
visjon

● Jobbe systematisk med skolens verdier og hva dette
betyr for måten vi møter elever, voksne og kollegaer på
SFO 

● Bruke verdiene raus, stolt og målrettet aktivt i møte med
elevene og foresatte

Rammeplan ● Sørbø SFO skal ta i bruk ny rammeplan for SFO,
implementering i tråd med ressurser fra UDIR og
internundervisning på arbeidsplassen.

● Prosessen med å implementere rammeplanen startet
høsten 2021. Arbeidet fortsetter knyttet opp mot
relevante tema knyttet til  barnegruppen.

● Det jobbes systematisk med UDIR sine
kompetansepakker for rammeplan og skolemiljø.
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