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OM PLANEN 
Planen er laget på bakgrunn av analyser av nasjonale prøver, elevundersøkelsen og 

foreldreundersøkelsen. Vi viderefører satsinger fra forrige skoleår som beskrevet i 

utviklingsplanen for 2019/2020. Videre er kommunale og nasjonale styringsdokument lagt til 

grunn.  

 

Planen er hovedsakelig de ansatte på skolen sitt arbeidsdokument, og den er skrevet for de 

ansatte. Den skal gi retning for hva det kollektive arbeidet vårt skal være, men og hva som 

skal være den enkelte sitt innsatsområde i klasserommet.  

 

OM SKOLEN 
Sørbø skole er en 1-7 skole med 460 elever. 10% av elevmassen har flerspråklig bakgrunn. 
Skolen har en stor SFO-avdeling med ca 180 barn fra 1. - 4. trinn. 
Det er 65 ansatte som representerer ulike yrkesgrupper. I tillegg til lærere er det 
barnevernspedagog, miljøveiledere, fagarbeidere, assistenter og lærlinger. Skolen er 
praksisskole for UiS.  
 
Ledelsen på skolen består av rektor, to avdelingsledere, SFO-leder og 
administrasjonskonsulent. Skolen har 3 lagledere som leder hvert sitt lag. Alle laglederne er 
med i skolen sin utviklingsgruppe.  
 
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 har klassene 
fokus på 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”  
 
 
 

https://drive.google.com/a/sandnesskolen.no/open?id=129ohg6M2kdpmBb-w2XkHOb-Tv1cJ-VR4NDhQA8cqxVE
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SANDNESSKOLEN 

 
Sandnes kommune sin strategiplan for skolene heter 
“Alle elevene er våre”. Denne planen er forpliktende 
for skolene, og gir retning for hvordan vi skal arbeide.  
Sandnesskolen sitt verdigrunnlag er verdsettende, 
inkluderende og medskapende. Visjonen er på lag for 
livslang lærelyst.  
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UTVIKLINGSOMRÅDE SKOLEÅRET 2020-2021 
 
På barneskolen er det hovedsakelig resultat fra Nasjonale prøver, 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. Resultatene fra fjoråret og de fleste årene før det, viser at elevene på Sørbø skole 
scorer over landsgjennomsnittet (som er 50 skalapoeng) på prøvene. 
I denne perioden har prøvene endret seg fra å bli analoge til å bli digitale. Vi mener at 
potensialet til elevene er høyere enn det resultatene fra høsten 2019 viser. Et langsiktig mål 
er at resultatene skal være 3 skalapoeng over nasjonalt nivå, og dette målet ønsker vi å 
arbeide mot. I skrivende stund er skolen stengt pga koronautbruddet. Det blir interessant å 
se i hvilken grad denne stengingen påvirker høstens resultat.  
I refleksjonsarbeidet i etterkant av prøvene har en sett at elevene tidlig i skoleløpet må 
arbeide med varierte tekster i alle fag. Mye tekst preger alle prøvene. Lesing som 
grunnleggende ferdighet i alle fag må en være bevisst på helt fra første klasse. Prøvene 
stiller og store krav til utholdenhet og selvstendig arbeid. To av prøvene varer i 90 min og de 
skal klare dette uten hjelp. Fagfornyelsen stiller store krav til elevenes lesekompetanse og 
lesing av ulike typer tekster. Skal resultatene på NP øke, må en arbeide med fagene på litt 
nye måter. En må frigjøre seg fra lærebøkene, ha søkelys på både ferdigheter og 
kompetanse. Neste skoleår skal vi og starte arbeidet med en leseplan som skal gjelde fra 1. 
til 7. trinn.  
 

Skoleåret Engelsk Lesing Regning 

2015/2016 53 52 53 

2016/2017 51 49 51 

2017/2018 55 52 55 

2018/2019 57 51 53 

2019/2020 52 51 51 
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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 2018.  
 

Indikator og 
nøkkeltall 

Sørbø skole Sandnes 
kommune 

Rogaland fylke Nasjonalt 

Læringskultur 4,4 (4,2) 4,0 (4,0) 4,0 (4,1) ( 4,0 (4,0) 

Faglig utfordring 3,8 (4,2) 4,1 (4,0) 4,0 (4,1)  4,0 (4,1) 

Felles regler 4,4 (4,5) 4,4 (4,4) 4,4 (4,4) 4,4 (4,4) 

Trivsel 4,5 (4,4) 4,4 (4,2) 4,2 (4,3) 4,3 (4,3) 

Mestring 4,0 (4,1) 4,1 (4,0) 4,0 (4,1) 4,0 (4,1) 

Støtte fra 
lærerne 

4,6 (4,7) 4,4 (4,5) 4,4 (4,5) 4,4 (4,4) 

Motivasjon 4,0 (3,6) 3,7 (3,8) 3,7 (3,8) 3,8 (3,8) 

Vurdering for 
læring 

4,0 (4,0) 3,9 (3,9) 3,9 (3,9) 3,9 (3,9) 

 

Skolen har inneværende år hatt en satsing på motivasjon. Et langsiktig mål er at måltallet 
skal ligge over nasjonalt nivå. Elevrådet kom sist skoleår med innspill om mer variasjon i 
undervisningen. Det siste skoleåret har og undervisningen blitt mer digital. Vi ser at måltallet 
på et år har økt med 0,4 og at en ligger 0,2 poeng over nasjonalt nivå. Det er likevel for kort 
tid til å kunne trekke konklusjoner, men undersøkelsen gir en pekepinn på at en er i ferd 
med å lykkes på dette området. 
På faktoren faglig utfordring scorer en under nasjonalt nivå, og nedgangen fra fjoråret har 
vært betydelig. Det blir viktig å være i dialog med elevene om hvilke faglige utfordringer de 
ønsker å få og finne ut for hvilke fag dette er gjeldende. Elevrådet har en viktig rolle i dette 
arbeidet.  
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Høsten 2019 ble skolebidragsindiktorene publiserte. Skolebidraget kontrolleres for tidligere 
elevprestasjoner, foreldrebakgrunn (foreldrenes utdanningsnivå, inntekt og 
innvandringsbakgrunn). For indikatoren for 1. – 4. trinn kontrolleres det kun for 
familiebakgrunn. Skolebidragsindikatoren forsøker å gjøre alle elevene i landet 
gjennomsnittlige. Den gir ingen forklaringer, men prøver å sette noen tall på skolens innsats.  

Tabellen under viser skolebidraget for 1. – 4. trinn. Dette viser et positivt bidrag i alle 
periodene.  (Men tallene her er litt usikre siden en har få måleinditaktorer) 

 

 

 

Tabellen under viser skolebidraget for 5. – 7. trinn. Dette viser et negativt bidrag i alle 
periodene.  
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Lærerkollegiet har reflektert rundt resultatene, og en kommer ikke fram til entydige svar på 
hvorfor det er slik. Noe som kommer fram er viktigheten av god klasseledelse, faste rammer 
og gode rutiner. En må ha godt planlagt og variert undervisning. Lærerne må være 
engasjerte, brenne for fag og være gode relasjonsbyggere som klarer å få til gode 
klassemiljø. Skoleåret 2020/2021 skal lærerkollegiet arbeide med kvalitetskjennetegn på god 
undervisning. Det blir viktig å komme fram til noen få, men felles kvalitetskjennetegn. Målet 
er at de kriteriene skal øke skolebidraget fra Sørbø skole.  

LANGSIKTIGE MÅL FOR SØRBØ SKOLE 

Skolen skal ha fokus på både langsiktige mål (3-5 års perspektiv) og mer kortsiktige mål (1 års 
perspektiv). 
 
De langsiktige målene til skolen er: 

- Elevene skal prestere minst 3 skalapoeng over nasjonalt nivå på Nasjonale prøver i 
alle fag 

- Det er ingen elever som skal oppleve å bli mobba 
- Elevene ved Sørbø skole skal være motiverte for læring (måltallet skal være over 

nasjonalt nivå) 
- Skolebidraget skal være positivt 

 
 
 
 
 
 

 

MÅLSETTING SKOLEÅRET 2020-2021 
De langsiktige målene gir retning for hvordan vi må bygge stein på stein for å nå disse.  
Høsten 2020 skal skolen ta i bruk de nye læreplanene i fagene, fagfornyelsen.  Disse planene 
er annerledes enn nåværende læreplaner. Lærerplanens overordna del med tydelige verdier 
og et fokus på sosial læring skal prege arbeidet med fagene. Fagfornyelsen legger til rette for 
lokal forankring. Det skal arbeides med dybdelæring, med ferdigheter og kompetanse. 
Arbeides med de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, regning og digitale 
videreføres. De tre tverrgående temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og 
medborgerskap og bærekraftig utvikling skal prege alle fagene.  Og ikke minst skal 
elevstemmen tydelig fram i arbeidet med fagene.  
 
Dette står om de tverrgående temaene: 
“Det er besluttet at folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig 
utvikling skal være tverrfaglige temaer i de nye læreplanene. Disse temaene går på tvers av 
fag, slik at de dekkes over flere fag der det er naturlig. Temaene tar utgangspunkt i aktuelle 
samfunnsutfordringer og dilemmaer. Elevene skal forstå sammenhengen mellom handlinger 
og valg, og hvordan de kan finne løsninger gjennom kunnskap og teknol 
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Hovedmålet for 2020-2021: 
 

- Øke motivasjonen for læring 
 

Fokusområde: Arbeid med fagene 

Målsettinger Tiltak 

● Elevene skal oppleve å bli hørt når 
en planlegger hvordan en skal 
arbeide med fagene 
 

● Elevstemmen skal brukes i 
planlegging og evaluering av 
undervisningsopplegg der det er 
naturlig 

● Elevene skal se sammenhenger 
mellom fag og fagområder  

● En skal planlegge og gjennomføre 
undervisning i tråd med 
fagfornyelsen 

● Fagfornyelsen skal forankres i lokale 
forhold 

● En skal lage “faste” lokalt forankra 
prosjekt på de ulike trinnene 

● VFL skal brukes aktivt ● Lærerne skal få kompetanseheving i  
VFL 

● En skal øke elevenes 
lesekompetanse, både analog lesing 
og digital lesing  

● En skal bruke et mangfold av tekst i 
de ulike fagene 

● En skal starte arbeidet med en 
strukturert leseplan for 1. - 7. trinn 

● Digital læringsteknologi skal brukes 
på en hensiktsmessig måte 

● I løpet av skoleåret skal personalet 
identifisere minst 3 
utviklingsområder  

Evaluering vår og høst:  
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Fokusområde: Gode læringsfellesskap for elevene 

Målsettinger Tiltak 

● Skolens verdigrunnlag og visjon blir 
brukt aktivt av elever og ansatte  

● Elevene på Sørbø skole skal bli 
robuste deltakere i 
læringsfellesskapene 
 

● Hele skolen skal ha felles fokus på 
områder innen sosial kompetanse 

● De sosiale kompetanseområdene 
skal arbeides med i “Best-sammen”-
timene og «Best-sammen»-dagene 

● De ansatte konkretiserer 
verdigrunnlaget og visjonen i 
situasjoner som oppstår  

● Klassene skal bruke konfliktloggen 
aktivt 

Evaluering vår og høst:  

 
 
 
 
 
 

Fokusområde: Pedagogiske læringsfellesskap 

Målsettinger Tiltak 

● Elevenes opplæring blir en kollektiv 
suksess 

● De ansatte gir hverandre ærlige 
tilbakemeldinger på praksis 

● Bruke “Sørbømodellen” i arbeidet 
med: 
- Planlegging og evaluering av 
undervisning på tvers av klasser, 
trinn og lag 
- Refleksjoner om gode og 
hensiktsmessige arbeidsmetoder 
- Å identifisere kvalitetskjennetegn 
på god undervisning 
 

● Elevene skal få best mulig TPO ● Implementere pedagogisk analyse 
(Thomas Nordahl) for å finne rette 
tiltak tidlig for de ulike elevene 

Evaluering vår og høst: 
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Fokusområde: Ledelsen 

Målsettinger Tiltak 

• Bidra til at elevenes læring blir en 
kollektiv suksess 

• Bidra til at “Sørbøkulturen” er 
gjeldende i hele organisasjonen 

● Er aktive deltakere i de profesjonelle 
læringsfellesskapene 

● Er “tett på” det som skjer i 
organisasjonen 

● Reflekterer jevnlig med lærere 
og/eller trinn om undervisning og 
læring (faglig og sosialt) 

● Gir ærlige tilbakemeldinger til 
ansatte 

● Gjennomfører trinnmøter etter 
gjeldende årshjul 

● Er «synlige» for skolens ansatte og 
elever 

● Bidrar til kompetanseheving og 
kompetanseutvikling 

 

Evaluering vår og høst:  

 
  
De ulike temaene og arbeidsmåtene skal prege innholdet i lærernes fellestid 
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SØRBØMODELLEN 

 

«Vi ønsker å skape en kultur for å gi hverandre tilbakemeldinger på praksis slik 
at elevenes opplæring blir en kollektiv suksess» 

 
 

 
Hyppighet: 4 fellestider høst og 4 fellestider vår 
Faste grupper: 4-5 gruppemedlemmer, grupper på lag, skifte grupper til jul. Laglederne er 
med på å sette sammen grupper 

Arbeidsmetode: 
1: Individuelt arbeid 
2: Brainstorming på tvers av trinn 
3: Arbeid i grupper (planlegge sammen) med utgangspunkt i den didaktiske 
relasjonsmodellen.  
4: I refleksjonsarbeidet: Det skal utarbeides refleksjonsspørsmål som alle gruppene må bruke 
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Planlegge: Undervisningsopplegg, opplegg rundt enkeltelever, grupper av elever, 
klasseledelsesutfordringer 
 
Gjennomføre: Det en har planlagt. Kollegaer og ledelse kan ev observere. 
  
Reflektere: I grupper etter gjennomføringen.  Faste refleksjonsspørsmål 
 

Dele: I plenum og på trinn 
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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.  
 
I kollegiet: 

- Fokus på læring i etterkant av nasjonale prøver.  
- Bruke resultatene fra elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen med tanke på å 

gjøre skolen enda bedre.  
- Gjennomføre Ståstedanalysen annet hvert år (neste gang i 2021) 

 
Trinnsamtaler:  

- Vi bruker Thomas Nordahl sin modell om opprettholdende faktorer for å sette inn 
rett tiltak overfor elever som ikke viser framgang. (Pedagogisk analyse) 

- Trinnsamtalene er samtaler der ledelsen og trinnene har møter flere ganger pr år for 
å se på elevenes utvikling. Onsdager blir brukt til dette.  
 

 

   Utfordring 

 
 

 
Opprettholdende 

faktor 

 
Opprettholdende 

faktor 

 
Opprettholdende 

faktor 

 
 

 
Opprettholdende 

faktor 

 
Opprettholdende 

faktor 

 
Opprettholdende 

faktor 
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MOTIVASJON FOR LÆRING I 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.  
 
Motivasjon for læring kan både inkludere faglig læring og sosial læring. I SFO er det barnas 
fritid som står i fokus. I så måte vil den sosiale læringen være det viktigste fokusområdet de 
timene av dagen hvor barna er på SFO.  
 
Tabellen under viser hvordan SFO vil jobbe for å nå målene om at elevene skal være motivert 
for sosial læring og samhandling med andre.  
 
 

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  

● Gjennomføre “Best sammen” -dager på basene i løpet 
av våren 2021, hvor basene er sammen i aktiviteter på 
SFO  

● 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  

● Gjennomføre “familiekafé” høsten 2020, for å involvere 
foresatte i barnas SFO hverdag og bli bedre kjent  

 

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  

● Raust barnefokus; hva ønsker elevene at deres SFO dag 
skal inneholde?    
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