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Innledning 
Denne planen dekker Revheim skole sine satsingsområder i perioden 2016-2020. Områdene er til 

dels politisk bestemt gjennom den kommunale kvalitetsplanen God-Bedre- Best, mens andre er 

bestemt lokalt. 

Revheim skole vil i perioden 2016-2020 har følgende satsingsområder 

- Medborgerskap 
- Lesing 
- Regning 
- Klasseledelse (UiU) 
- Teknologi og digital kompetanse 

 

Det er viktig å understreke at planen er dynamisk, og selv om hovedoverskriftene vil være 

gjennomgripende for perioden, så vil planen modnes og justeres underveis 

 

 

  



Felles kommunale satsingsområder 

 

Medborgerskap 

Mål hentet fra kvalitetsplanen 

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. 

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 og 
«Alle har en psykisk helse», for å gi elevene opplæring innen psykisk helse.   

 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  

 

Eksempler på hvordan det kan arbeides med å utvikle medborgerkompetanse og sosialt medansvar: 

Ungdomstrinnet: 
- Forberede elevene til det å bli velger. 

- Stimulere til aktiv deltakelse i elevdemokratiet gjennom klasse- og elevråd, skolemiljøutvalg, 

driftsstyre og ungdommens bystyre.  

- Oppmuntre elevene til å delta aktivt i samfunnsdebatten. 

- Velge arbeidsmåter i fagene der elevene samarbeider om faglige spørsmål.  



- Planlegge innholdet i «Klassens time» sammen med elevene 

- Ta opp problemstillinger knyttet til mangfold og deltakelse. 

- Legge til rette for at elevene kan yte noe eller bety noe for andre for eksempel gjennom 

vennegrupper, frivillig arbeid, fadderordninger gjennom faget «Innsats for andre». 

 

Fokus for Revheim 

Tiltak Ansvar Kommentar 

Solidaritetsuke (HEI Verden) Organisering: 
Ledelse, 
elevråd 
Gjennomføring: 
Alle 

Gjennomføres hvert år etter at muntlig 
eksamen er gjennomført, rundt uke 24. Hei 
Verden er fast samarbeidspartner og gjennom 
uka har elevene både et teoretisk og et 
praktisk fokus på det aktuelle fokuslandet. 
Fokusland 2016 var Zambia. Fokusland 2017 
vil være Laos. I den forbindelse vil to av våre 
lærere delta på utvekslingstur til Laos 

Klassens time Kontaktlærer I forbindelse med UiU og klasseledese som 
fokusområde har vi et ekstra fokus på 
elevmedvirkning.  

Psykisk helse uke Sosiallærer, 
miljøarbeidere 

Årlig fokusuke som tar for seg temaet psykisk 
helse. Blir gjennomført i etterkant av 
høstferie, i 2016 uke 46. 

Skeiv dag Sosiallærer, 
miljøarbeidere 

Fokusdag på homofili og andre grupper. 
Eksterne ressurspersoner blir brukt 

Elevråd Ledelsen 
sammen med 
kontaktlærere 

Elevrådet revitaliseres til noe mer enn bare 
arrangere juleball. Fokus på reel 
elevmedvirkning både i forhold til  

Digital medborger KRLE og Samf 
lærere 

Elevene skal ha kunnskap og erfaring for hva 
de vil si å være en god medborger. Dette må 
også ses i sammenheng med satsingsområdet 
Teknologi og digital kompetanse 

 

Lesing 

Mål hentet fra kvalitetsplanen 
Alle elever i Stavangerskolen skal gjennom det tiårige skoleløpet utvikle lese- og skrivekompetanse - 
fagkunnskaper, holdninger og ferdigheter - som gir dem et godt grunnlag for videre studier og 
yrkesliv, og som gjør dem i stand til å være deltakende samfunnsborgere.  
 

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 leseprøver på 8. og 9.trinn 

 Skrivestøttende prøver fra skrivesenteret på 8.trinn 

 Karakterresultater 

 Elevundersøkelsen, indeksene Lesing og Skriving 

 Skolens egenvurdering  

 

Fokus for Revheim 

Tiltak Ansvar Kommentar 

Skolebibliotek Bibliotekar Skolebiblioteket har en sentral rolle som 
støttefunksjon både for lærere og elever. 
Via biblioteket har en tilgang til 
skjønnlitteratur, ulik faglitteratur, ulike 
lærebøker, film, lydopptak og ulikt 
konkretiseringsmateriell 

Fagsamarbeid på tvers av 
klasser og trinn 

Fagansvarlige I fagsamarbeidet er lesing av fagtekster et 
gjennomgående tema. Dette gjelder også 
ulike former for studieteknikk 

Leseaksjonen txt Norsklærere Leseaksjonen txt er først for fremst en 
leselyst aksjon for å skape interesse og 
motivasjon for lesing. Skolen deltar årlig 

Leksehjelp Miljøterapeuter, 
faglærere 

Skolen har et omfattende leksehjelptilbud 
hver mandag. Her får elevene svar på 
spørsmål og det gis tilbakemelding til 



faglærere på lekser det har vært forbundet 
mye usikkerhet rundt  

Bruk av digitale hjelpemidler Faglærere Elevene skal ha en bevissthet rundt digitale 
hjelpemidler i forhold til lesing. Dette kan 
f.eks. være bruk av digitale hypertekster og 
bruke av hjelpemiddelprogrammer som 
f.eks TextPilot 

Leseveileder Leseveileder Leseveileder brukes som rådgiver for 
faglærer. I tillegg brukes leseveileder på 
felles kompetanseheving i personalet 

NyGiv Ledelsen, Nygiv 
lærer, 
skolekontoret 

Hvert år plukker skolekontoret ut et antall 
elever som blir tilbudt Nygiv. Skolen legger 
til rette for at disse elevene får et ekstra 
løft siste halvår med fokus på lesing og 
regning 

Nasjonale prøver Ledelsen I etterkant av NP lesing gjennomføres en 
læringsprosess sammen med de ansatte 
der resultatene analyseres både på trinn og 
gruppenivå. Faglærerene brukes også 
resultatene på elevnivå i forhold til 
tilrettelegging av egen undervisning 

 

Regning 

 

Mål hentet fra kvalitetsplanen 

Elevene i Stavangerskolen skal utvikle matematisk kompetanse for videre utdanning, arbeidsliv og 

fritid. 

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 regneprøver 8. og 9.trinn 

 Avgangskarakter, standpunkt matematikk på 10. trinn 

 Elevundersøkelsen, indeksen Regning 

 Skolens egenvurdering  
 

Fokus for Revheim 

Tiltak Ansvar Kommentar 

Matterom Faglærere Det er etablert et eget matterom på 
skolen. Funksjonen er todelt, der det på 
den ene siden fungerer som et 
samlingssted for undervisningsmateriell og 
konkretiseringsmateriell, mens på den 
andre siden fungerer som et 
undervisningsrom for grupper inne regning 

TeknoLab Faglærere Skolen har etablert en egen TeknoLab som 
har som hovedfunksjon å bygge bro 
mellom realfagene og de øvrige fag. 
Målsetningen er at elevene skal oppdage 
og lære seg å anvende bla. regning som 
verktøy i de andre skolefagene. Har et 
spesielt fokus på koblingen mellom realfag 
og K&H 

Leksehjelp lokalt / UIS Miljøterapeuter, 
faglærere / UIS 

Skolen har et omfattende leksehjelptilbud 
hver mandag. Her får elevene svar på 
spørsmål og det gis tilbakemelding til 
faglærere på lekser det har vært forbundet 
mye usikkerhet rundt. For matematikk 
brukes også leksehjelpen som tilbys av UIS 

Bruk av digitale hjelpemidler Faglærere Elevene skal ha en bevissthet rundt digitale 
hjelpemidler i forhold til regning. Dette kan 
f.eks. være bruk av regneark og bruke av 
adaptive programmer som f.eks. Kikora 

Regneveileder Regneveileder Regneveileder brukes som rådgiver for 
faglærer. I tillegg brukes leseveileder på 
felles kompetanseheving i personalet 

NyGiv Ledelsen, Nygiv 
lærer, 
skolekontoret 

Hvert år plukker skolekontoret ut et antall 
elever som blir tilbudt Nygiv. Skolen legger 
til rette for at disse elevene får et ekstra 



løft siste halvår med fokus på lesing og 
regning 

Formell kompetanseheving Enkeltlærer For å sikre enda større dybde i den totale 
fagkompetansen ved skolen, gjennomfører 
en lærer masterutdanning innen 
matematikk og en lærer tar 30sp 
matematikk 

Nasjonale prøver Regning Ledelsen I etterkant av NP regning gjennomføres en 
læringsprosess sammen med de ansatte 
der resultatene analyseres både på trinn og 
gruppenivå. Faglærerene brukes også 
resultatene på elevnivå i forhold til 
tilrettelegging av egen undervisning 



Lokale satsingsområder 

Klasseledelse – Ungdomstrinn i Utvikling 
Stortinget behandlet i januar 2012 Stortingsmelding 22; Motivasjon – Mestring – Muligheter. Det 
sentrale budskapet i meldingen er at vi skal jobbe for et mer praktisk, variert, relevant og 
utfordrende ungdomstrinn som skal øke elevenes motivasjon og læring (Strategi for ungdomstrinnet, 
Kunnskapsdepartementet).  

 
Sentrale tiltak som beskrives i Stortingsmeldingen er skolebasert kompetanseutvikling (SKU). Et viktig 
mål med den skolebaserte kompetanseutviklingen på ungdomstrinnet er at lærere skal få 
videreutvikle kompetansen sin innenfor et av de fire satsingsområdene – klasseledelse, regning, 
skriving og lesing.  

 
Skolebasert kompetanseutvikling (SKU) innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en 
utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Utdanningsdirektoratet beskriver metoden og sier at 
hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, 
undervisning og samarbeid, slik at alle ledere og ansatte bedre kan støtte elevenes læring.  

 
Revheim skole er en del av pulje 4 og har valgt «klasseledelse - læringsledelse» vårt 
hovedsatsingsområde.  

 

Skolen har utarbeidet en egen strategiplan der vi redegjør for hvilke mål som er satt for den 

skolebaserte kompetanseutviklingen, i tillegg beskrive hvordan vi vil innføre og iverksette 

utviklingsarbeidet – og ikke minst hvordan vi vil videreføre utviklingsarbeidet etter 2017. Til slutt ser 

vi på de ulike rollene i satsingen.  

Det har vært viktig for oss å se vårt lokale satsingsområde i sammenheng med de kommunale 

områdene.  

 

Ved årsskiftet 2017/18 skal Revheim ha nådd følgende konkrete mål 
 

Overordnet mål 
Elevene scorer Revheim innenfor grønt område innenfor minst 8 av 12 områder innen temaet 
klasseledelse og at kun et av 12 er på oransje. Selve undersøkelsen gjennomføres tidlig i 
desember 2017. 
 

Prosessmål 
 

 At ledelsen og personalet har tilegnet seg ny og dypere teoretisk kunnskap om 
klasseledelse som en integrert kompetanse  

 At ledelsen og personalet har tilegnet seg ny og bredere erfaring med praktiske 
undervisningsformer, tilrettelegging og vurdering. Videre er har ledelsen og personalet 
tilegnet seg en bredere kompetanse innen klasseledelse som en integrert kompetanse.   

 At det er etablert faste strukturer for deling på tvers av fag og trinn og at disse 
strukturene har blitt brukt gjennom hele prosjektet. Disse faste strukturene skal bidra til 
en kollektiv kapasitetsbygging og en felles kultur. 



Teknologi og digital kompetanse 
Den teknologiske utviklingen går fort, og teknologiens plass i samfunnet må gjenspeiles i skolen. 
Digital teknologi har endret samfunnet vårt radikalt de siste tiårene, og vil fortsette å endre hvordan 
vi utfører våre daglige oppgaver i årene som kommer. 

Alle elever har behov for en opplæring som gjør dem i stand til å forholde seg til teknologi i 

hverdagen, ta stilling til dilemmaer som den teknologisk utviklingen skaper, og forstå hvordan 

teknologi kan fremme eller hemme en bærekraftig utvikling. Noen elever vil i framtiden bruke det de 

har lært i utviklingen av ny teknolog 

Revheim skole sin satsing inneholder tre elementer 

Teknologiforståelse 
All teknologi er basert på materialer, teknikker, ideer og prinsipper. De mest grunnleggende av dem 
kan vi kalle det «teknologiske alfabetet», de grunnleggende byggeklossene. Avhengig av sitt 
spesifikke teknologiske fagområde behersker en profesjonell teknolog en passende del av dette 
«alfabetet» og kan kombinere teknikker, materialer og prinsipper på ulike måter for å skape noe nytt 
med en gitt funksjon. Teknologens kunnskap er handlingsorientert, knyttet til den aktuelle 
konteksten og gjerne sammensatt av kunnskaper fra ulike felt. 
 
Digital teknologi endrer arbeidsbetingelsene alle områder i samfunnet. Elevene må få erfaring med 
hvordan digitale hjelpemidler kan være med å støtte opp den enkeltes læring og at hver enkelt får 
opparbeidet seg et bred kunnskap i hvordan digital verktøy effektivt kan anvendes. 
 

Programmering 
Programmering er en viktig ferdighet i dagens samfunn, som inngår i de fleste fagområder, fra digital 
musikk til naturvitenskap og matematikk. Programmering åpner for å utforske komplekse og 
realistiske modeller av virkeligheten. Det gir også utvidede muligheter til å behandle store 
datamengder. Å gi elever grunnleggende ferdigheter i programmering er med på å forberede dem for 
fremtidige realfaglige jobber, i tillegg til å øke forståelsen for naturvitenskapelige og matematiske 
problemer. 
 
Opplæringen skal legge til rette for at elevene lærer å løse problemer på nye måter. Elevene skal få 
muligheten til å utvikle sin kreativitet og skape produkter ved hjelp av programmering. Gjennom å 
lage programmer oppøver elevene også ferdigheter i å vurdere eget og andres arbeid, gi konstruktive 
tilbakemeldinger og samarbeide med andre. Å skape og produsere digitalt, krever forståelse og 
kompetanse i programmering. 
 

Teknologi, menneske, samfunn og miljø 
Teknologi, menneske, samfunn og miljø handler om å forstå konsekvensene av den teknologiske 
utviklingen. Teknologi har gjennom historien preget samfunnet så sterkt at det har gitt navn til 
historiske epoker som steinalder, industrialder og romalder. Teknologi er viktig for den økonomiske 
utviklingen og har vidtrekkende konsekvenser for hvordan vi lever. Derfor er det vesentlig at elevene 
kan forholde seg til teknologien i hverdagen, reflektere over teknologiens muligheter og 
begrensninger, ta stilling til etiske dilemmaer og forstå hvordan teknologi kan fremme eller hemme 
en bærekraftig utvikling.  
 

 



Dette krever grunnleggende fortrolighet med kunnskapen som ligger i de to første elementene. 

Kunnskap om teknologi og samfunn inkluderer også kunnskap om hvilke faktorer som driver den 

teknologiske utviklingen videre, i hvilken grad samfunnet er modent for et teknologisk produkt, og 

kunnskap om salgbarhet, innovasjon og entreprenørskap. 

Fokus for Revheim 

Tiltak Ansvar  Kommentar 

1:1 dekning for alle elever Ledelsen Alle elever på Revheim skal ha sin 
egen digitale enhet. Lærerne skal ha 
den samme digitale enhet som 
elevene 

Kompetanseheving blant 
ansatte 

Ledelsen, IKT veileder Teknologi, digital kompetanse og 
anvendelsen av denne skal ha et 
spesielt fokus i kompetansehevingen 
blant alle ansatte. Dette vil skje i form 
av korte kurs, eksterne forelesere og 
praktisk arbeid i klassene. Skolen skal 
søke å spille en aktiv rolle i Stavanger 
kommunes satsing på digital 
kompetanse 

Kompetanseheving blant 
elever 

Alle Alle elever ved Revheim skal være 
effektive brukere av digitale 
hjelpemidler. De skal ha en bevisst 
holdning i forhold til styrker og 
svakheter og selv ha en formening om 
når digitale hjelpemidler er et nyttig 
læringsverktøy.  

Etablering av VF 
programmering 

Ledelsen Revheim skole har etablert et svært 
populært VF Programmering på 8. 
trinn. Dette skal i løpet av perioden 
bygges ut til alle trinn 

K&H og Teknolgi Faglærere De praktisk-estetiske fag styrkes 
gjennom å ta inn teknologielementet. 
Alle elever på Revheim skal få mulighe 
til  en grunnleggende erfaring med 
digital 3D design og 3D print 

Kodetimen Kontaktlærere Skolen gjennomfører Kodetimen for 
alle elever. Elever med VF 
programmering skal ved behov/ønske 
støtte barneskolene med 
gjennomføring av Kodetimen 

Bruk av digitale læremidler Alle Skolen skal så langt som det er 
hensiktsmessig bruke digitale 
læremidler. Dette kan være alle 
former som f.eks. tekst, lyd, bilde, film 
og spill. Bruk av papirkopier skal 
brukes i minst mulig grad. Digital 
kommunikasjon med foresatte skal 
foretrekkes 



Etablere et eget Teknologifag 
for alle elever 

Ledelsen Revheim skole vil søke å etablere et 
eget Teknologifag for alle elever ved 
skolen. Dette faget vil ta elementer fra 
andre fag. Dette forutsetter støtte hos 
skolekontoret 

Enhetlig informasjon til 
foresatte 

Ledelsen / alle ansatte I påvente av at hjemmesideløsningen 
for kommunens skoler blir byttet ut, 
blir klassesidene linket sammen med 
GSuite Drive. Dette blir da 
hovedplattformen for klasserelatert 
informasjon.  
 
Det etableres en elektronisk prøve og 
vurderingskalender for hvert enkelt 
trinn 
 
Det etableres nye maler for ukeplaner 
i GSuite.  
 
Adhoc informasjon skal distribueres 
elektronisk og det må vurderes som 
det er skolens sms system eller mail 
som er mest hensiktsmessig i hver 
enkelt tilfelle 

 

Stavanger kommunes system for 

kvalitetsvurdering og skoleutvikling 

 
Forskrift til opplæringsloven forplikter den enkelte skole til jevnlig å vurdere i hvilken grad elevenes 
opplæringstilbud medvirker til å nå de målsettingene som er fastsatt i læreplanverket. Skoleeier har 
ansvar for å påse at den skolebaserte vurderingen blir gjennomført i samsvar med forskriften. Dette 
innebærer blant annet at skoleeier skal ha systemer for innhenting av opplysninger som trengs for å 
vurdere tilstanden og utviklingen innenfor opplæringen.  
  
Begrepet kvalitet har ulike dimensjoner. Stavanger kommune legger vekt på at kvalitetsbegrepet 
både innbefatter elevresultater som karakterer og nasjonale prøveresultater, og elevenes og de 
foresattes opplevelse av skolen og opplæringstilbudet.  
 
Resultater fra nasjonale prøver og ulike kartlegginger skal brukes til veiledning og utvikling av 
enkeltelever. Resultatene danner samtidig grunnlag for utvikling av skolen som en lærende 
organisasjon. Dette innebærer ikke nødvendigvis at skolen skal tilegne seg mer kunnskap, men at de 
ansatte på den enkelte skole i større grad nyttiggjør seg den kunnskapen som allerede finnes, som 
grunnlag for en bedre opplæring for eleven.  
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3


Kvalitetsvurdering og skoleutvikling 
 

Systemet for kvalitetsvurdering og skoleutvikling av Stavangerskolen bygger på: 
 

Ståstedsanalysen  

Ståstedsanalysen er et nettbasert verktøy utviklet av Utdanningsdirektoratet. Ståstedsanalysen skal 
bidra til gode refleksjonsprosesser og er et hjelpemiddel for skolebasert vurdering. Den skal hjelpe 
skolelederne til å prioritere skolens utviklingsområder. Samtidig skal arbeidet med analysen føre til 
profesjonsutvikling for skolens personale. Dette krever at personalet er involvert i alle fasene i 
arbeidet. Rektor har ansvar for å legge til rette for prosessen og for å involvere skoleeier. 
Vurderingsprosessen og det videre utviklingsarbeidet har som mål å føre til økt læringsutbytte og 
bedre læringsmiljø for skolens elever.  
 
Stavanger kommune ønsker at Ståstedsanalysen gjennomføres ved den enkelte skole hvert tredje år. 
Skolen bruker de mellomliggende årene til å følge opp de utviklingsområder som fremkommer i 
Avtale om oppfølging.    
 
Skoler med avdelinger for særskilt tilrettelagte opplæringstilbud har tidligere ikke hatt 
tilfredsstillende verktøy for vurdering av disse avdelingenes opplæringstilbud. Fra 2015 har skolene 
kunnet ta i bruk en tilpasset versjon av Utdanningsdirektoratets Ståstedsanalyse, utviklet av 
skoleledere, PPT og Oppvekst og levekår.   

 

Dialogmøtet  

Dialogmøtet er en oppfølgende samtale mellom skole og skoleeier. Samtalen tar utgangspunkt i 
drøftinger og prioriteringer som har fremkommet i forbindelse med skolens arbeid med 
Ståstedsanalysen. 
 
 
 
 
Fra skolen deltar skolens ledelse, representanter for de ansatte, foreldrerepresentant(er) og gjerne 
elevrepresentanter. PPT deltar også på disse møtene.  
 
Et mål med Dialogen er at Oppvekst og levekår skal få innblikk i skolens hverdag og praksis. 
Samtidig er det ønskelig at Dialogen skal føre til at skolen får bekreftelse og støtte på «god praksis» 
og at eksisterende praksis blir utfordret. 
 

Avtale om oppfølging  

I etterkant av hver Dialogsamtale lages det en kort, skriftlig avtale om oppfølging innenfor de områder skolen 
ønsker å videreutvikle. Avtalen legges fram for skolens driftsstyre. 
 

Skolesjefens ledersamtale 

Skolens oppfølgingsavtale inngår som ett av punktene i skolesjefens ledersamtale med den enkelte rektor. 
 

Årlig tilstandsrapport 
 
Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i 
opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007–2008) Kvalitet i skolen fremheves viktigheten av at 
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til 

http://www.udir.no/Utvikling/Verktoy-for-skoleutviklinganalyser/Stastedsanalyse-for-skoler/


kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en 
god måte. 
 
Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall 
og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. bystyret. 
 
Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen 
har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere 
kvaliteten i grunnopplæringen. Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer 
som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene. 
 
I Stavanger har Kvalitets- og utviklingsmeldingen vært gjenstand for årlig behandling i bystyret siden 
den første meldingen ble skrevet i 2008. De folkevalgte har gitt innspill til en rekke oppfølgende tiltak 
på kommunenivå med utgangspunkt i resultater fra kartlegginger, foreldre- og elevundersøkelser, 
analyser og vurderinger i meldingen. 
 

Fortløpende oppfølging av resultater 
 
Stavanger kommune forventer at skolelederne utarbeider et lokalt tilpasset system for 
kvalitetsvurdering for sin skole. Systemet skal inneholde en oversikt over hvilke foreldre- og 
elevundersøkelser, kartlegginger etc. som avholdes, og tidspunkt for gjennomføring. Videre, hvem 
som har ansvar for gjennomføring og oppfølging, og hvem som skal informeres om resultater og 
involveres i drøfting av resultater. 

 

Resultatmål for Stavangerskolen 

Område Kilde Indikator Målsettinger  

Medborgerkompetanse 

og sosialt medansvar 

Elevundersøkelsen  
Skala 1-5. Høy verdi betyr positivt 
resultat. 

Trivsel 4,1 - 5,0 

Mobbing på skolen 5,0 

Elevdemokrati og 

medvirkning 
3,6 - 5,0 

Foreldreundersøkelsen 
Skala 1-5. Høy verdi betyr positivt 
resultat. 

Trivsel 4,6 - 5,0 

Foreldreaktivitet 3,9 - 5,0 

 

Lese- og 

skrivekompetanse 

Nasjonale leseprøver 
Skala 1-100. Høy verdi betyr positivt 
resultat. 

5.trinn 
52,5 eller bedre 

8.trinn  

9.trinn  56 eller bedre 

Avgangskarakterer Grunnskolepoeng 42,0 eller bedre  

Matematisk 

kompetanse 
Nasjonale regneprøver 

5.trinn 
52,5 eller bedre 

8.trinn 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=00&underomrade=12&vurderingsomrade=11&skoletype=0


 

  

9.trinn 

Avgangskarakter, standpunkt 
Karakterskalaen er 1-6.  
Beste karakter er 6 

Matematikk  3,9 eller bedre 



Resultater for Revheim – 2015/16 

 

Område Kilde Indikator Målsettinger  

Medborgerkompetanse 

og sosialt medansvar 

Elevundersøkelsen  
Skala 1-5. Høy verdi betyr positivt 
resultat. 

Trivsel 4,25 

Mobbing på skolen 4,71 

Elevdemokrati og 

medvirkning 
3,32 

Foreldreundersøkelsen 
Skala 1-5. Høy verdi betyr positivt 
resultat. 

Trivsel  

Foreldreaktivitet  

 

Lese- og 

skrivekompetanse 

Nasjonale leseprøver 
Skala 1-100. Høy verdi betyr positivt 
resultat. 

8.trinn  52,0 

9.trinn  55,1 

Avgangskarakterer Grunnskolepoeng 43,23 

Matematisk 

kompetanse 

Nasjonale regneprøver 
8.trinn 52,3 

9.trinn 57,0 

Avgangskarakter, standpunkt 
Karakterskalaen er 1-6.  
Beste karakter er 6 

Matematikk  3,53 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=00&underomrade=12&vurderingsomrade=11&skoletype=0

