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OM PLANEN

Utviklingsplanen er de ansatte på skolen 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 i Fagfornyelsen 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

tilbakemeldinger fra trinnsamtaler i arbeidet.

OM SKOLEN
Sørbø skole er en 1-7 skole med 485 elever. 10% av elevmassen har flerspråklig bakgrunn.
Skolen har en stor SFO-avdeling med ca 200 barn fra 1. - 4. trinn.
Det er 70 ansatte som representerer ulike yrkesgrupper. I tillegg til lærere er det sosionom,
vernepleier, 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. I tillegg er det en trinnleder på hvert trinn.

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”
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UTVIKLINGSOMRÅDE SKOLEÅRET 2021-2022

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. 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. Fagfornyelsen stiller videre store krav til elevenes
lesekompetanse i forhold til lesing av ulike 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.

Skoleåret 2020/2021 startet en arbeidet med en leseplan. Dette arbeidet skal fortsette
skoleåret 2021/2022. Forskning viser at en forpliktende leseplan kan være med på å øke
elevenes lesekompetanse.

Resultater nasjonale prøver 2016-2020

Skoleåret Engelsk Lesing Regning

2016/2017 51 49 51

2017/2018 55 52 55

2018/2019 57 51 53

2019/2020 52 51 51

2020/2021 51 49 53
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Resultater elevundersøkelsen 2019 og 2020

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
2019.

Indikator og
nøkkeltall

Sørbø skole Sandnes
kommune

Nasjonalt

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

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

Trivsel 4,3 (4,6) 4,2 4,2

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

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

Elevundersøkelsen viser at elevene ikke opplever mobbing.

Det er interessant at elevundersøkelsen viser en tilbakegang på faktoren motivasjon. På
foreldreundersøkelsen svarer foreldrene at de opplever elevene er motiverte.
Elevene tilbakemelder at de trives godt, men korona situasjonen med kohorter og
begrensningene dette gir dem, preger skolehverdagen.

Skolen har i flere år hatt en satsing på motivasjon. Våre analyser viser at motivasjon og trivsel
henger sammen. Til neste skoleår ønsker vi å dreie dette målet mer mot læringsglede.
Læringsglede er en samlebetegnelse for trivsel, motivasjon og mestring. Elevmedvirkning og
medskaping tror vi videre kan føre til økt læringsglede.
Vi arbeider hele tiden for at elevenes læringsutbytte, skal være i tråd med deres evner og
forutsetninger.
I dette arbeidet trenger vi foreldre som støttespillere og heiagjeng.
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Langsiktige mål for Sørbø skole

Skolen skal arbeide mot både langsiktige (3-5 års perspektiv) og kortsiktige mål (1 års
perspektiv).

De langsiktige målene til skolen er:
- Elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø
- Elevene ved Sørbø skole skal oppleve læringsglede
- Elevene skal prestere minst 3 skalapoeng over nasjonalt nivå på Nasjonale prøver i

alle fag
- Arbeidet med fagene skal preges av tverrfaglig tenking

-

De kortsiktige målene er:
● Det skal ferdigstilles en leseplan som skal brukes på alle trinn
● Elevens stemme skal være tydelig i arbeidet i klassene og i elevrådsarbeidet
● Det skal lages nettvettsertifikat til bruk på alle trinn

Målsetting skoleåret 2021-2022

De siste skoleårene har vært preget av korona. Høsten 2021 starter vi forhåpentligvis opp
igjen uten restriksjonene koronapandemien har gitt oss.
Høsten 2020 fikk skolene ny læreplan, fagfornyelsen. Denne læreplanen endrer litt retning på
hva hvordan de ulike skolenes arbeid i klasserommene skal være. Den største endringen er et
mer tverrfaglig preg, den gir dessuten store muligheter til lokal forankring.

Det er stort ønske om at visjonen «Best sammen» igjen skal prege livet på trinnene, på tvers
av trinnene og i kollegiet.  Verdiene visjonen er bygget på er stolt, raus og målretta. Verdier
og visjon vist i praksis mener vi er en forutsetning for at både de langsiktige og kortsiktige
målene skal nås.
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Hovedmålet for 2021-2022:

- Gjøre verdier og visjon levende i hele organisasjonen

Fokusområde: Arbeid med fagene

Målsettinger Tiltak

● Elevene skal ha en stemme i
planlegging av undervisning, i
læringsmåter, i vurdering og i
rådsarbeid på skolen.

● Elevstemmen skal være tydelig i
skolens planleggingsdokument

● Mellomtrinnet skal ha en uke hver
med Ungt entreprenørskap

● En skal øke elevenes
lesekompetanse, både analogt og
digitalt

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

● En skal ferdigstille og ta i bruk
leseplanen for 1. - 7. trinn

● Hvert trinn skal ha 5 tverrfaglige
planer som det skal arbeides med i
løpet av året

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

● Planene skal vise sammenheng
mellom fag og fagområder

● Planene skal forankres i lokale
forhold

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

● Nettvettssertifikat for de ulike
trinnene skal utarbeides og etter
hvert tas i bruk

● Lærerne skal samarbeide om å finne
hensiktsmessige digitale verktøy og
lærebøker

● Opprette IKT-gruppe som skal jobbe
med pedagogisk læringsverktøy

Evaluering vår og høst:
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Fokusområde: Gode læringsfellesskap for elevene

Målsettinger Tiltak

● Skolens verdigrunnlag og visjon skal
aktivt brukes av elever og ansatte

● Elevene på Sørbø skole skal bli
robuste deltakere i
læringsfellesskapene

● Elevene skal ha et trygt og godt
læringsmiljø

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

● De sosiale kompetanseområdene
skal vise igjen i planene på trinnene,
i “Best-sammen”-timene og
«Best-sammen»-dagene

● De ansatte skal konkretisere
verdigrunnlaget og visjonen i
situasjoner som oppstår blant
elevene

● Implementere verdigrunnlaget i
arbeidet med de 5 sosiale målene

● En skal arbeide med å skape
trygghet på tvers av trinn gjennom:

o Fellesskapsopplevelser inne
og ute, gjennom strukturerte
og ustrukturerte opplegg

o Fadderopplegg
o TL i friminutt

Evaluering vår og høst:

Fokusområde: Pedagogiske læringsfellesskap

Målsettinger Tiltak

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

● Læringsfellesskapene og kulturen
skal preges av en delingskultur

● Arbeidet med fagfornyelsen og
elevenes læring skal preges av
samhandling om planer og
undervisningsopplegg samt deling av
pedagogisk praksis og pedagogiske
opplegg

● Bruke ulike metoder og verktøy i
arbeidet med:
- Refleksjoner om gode og
hensiktsmessige arbeidsmetoder,
pedagogiske utfordringer og
pedagogiske læringsverktøy

● Arbeide på tvers av trinn
● Bruke fellestiden til planlegging av

felles tema
● De ansatte skal ha fokus på å gjøre

hverandre gode
● Det skal settes av tid til felles

planlegging og refleksjon
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● Elevene skal få best mulig TPO ● Implementere pedagogisk analyse
(Thomas Nordahl, se modell
nedenfor) for å finne rette tiltak for
de ulike elevene

● Visjon og verdier skal prege arbeidet
i organisasjonen

● Den enkelte er aktiv bidragsyter på
tvers av trinn, faglig og sosialt

Evaluering vår og høst:

Fokusområde: Ledelsen

Målsettinger Tiltak

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

● Bidra til at «Best sammen» igjen blir
revitalisert i organisasjonen

● Være en faglig ressurs for personalet
● Arbeide for at «Sørbø» blir en

foretrukket arbeidsplass

● Er aktive deltakere i de profesjonelle
læringsfellesskapene, på trinn, team
og i fellestid

● Er “tett på” det som skjer i
organisasjonen

● Bidrar til kompetanseheving og
kompetanseutvikling, råd og
veiledning i forhold til elevsaker,
klasser og foreldre

● Aktive bidragsytere til å skape
samhold og et godt arbeidsmiljø i
organisasjonen

● Være synlige for elever og ansatte

Evaluering vår og høst:

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.

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 2022)
- Vi bruker Thomas Nordahl sin modell om opprettholdende faktorer for å sette inn

rette tiltak overfor elever som ikke viser framgang. (Pedagogisk analyse)

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

over ulike saker (skolemiljø, elevfravær, resultat, samarbeid….) Onsdager blir brukt til dette.

Det er faste tema på samtalene
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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 får SFO sin første nasjonale rammeplan. Denne skal
implementeres i løpet av skoleåret 2021-22. 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.

SFO skal også iverksette den nye rammeplanen som skal være ferdig sommeren 2021.
Rammeplanen skal gi føringer for innholdet i SFO-tilbudet. I dag er det få føringer utover at SFO skal
gi barna omsorg og tilsyn og legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter. En evaluering fra
2018 viser at det er store forskjeller i kvaliteten på tilbudet barna får. Et av målene med rammeplanen
er et mer likeverdig tilbud i hele landet. Alle SFO-er må følge rammeplanen, men planen vil åpne for
lokale variasjoner og satsinger.

Den nye rammeplanen vil være en forskrift til opplæringsloven.

Selv om rammeplanen gjelder fra skolestart 2021, har vi forståelse for at arbeidet med å ta den i bruk
vil foregå over tid. Det første året er det blant annet viktig at ledere og ansatte i SFO bruker tid på å
sette seg inn i rammeplanen, og reflekterer over og planlegger hvordan den vil påvirke innholdet og
arbeidet i SFO.

(Hentet fra Udir.no)

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
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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?   

Ny
rammeplan

● Sørbø SFO skal ta i bruk ny rammeplan for SFO, ved hjelp
av ressurser fra UDIR og internundervisning på
arbeidsplassen.

● Rammeplanen forventes klar i sommerferien 2021 og
arbeidet med implementeringen vil starte på
arbeidsplassen i etterkant av dette.

●
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