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Om Sandnesskolen

I Sandnes kommune skal vi være i sentrum for fremtiden. Skolens oppdrag er å åpne dører
mot verden og fremtiden og gi barn og unge historisk og kulturell innsikt og forankring. Vi
skal samhandle og bygge gode lag for å finne bærekraftige løsninger på dagens og
fremtidens samfunnsutfordringer, sammen med barn og unge.

Sandnesskolen bygger elevsynet sitt på Barnekonvensjonen. Den slår fast at barns beste
alltid skal veie tyngst og at barn har rett til å gi uttrykk for sin mening, rett til å ytre seg og rett
til tanke-, samvittighet- og religionsfrihet. I Sandnes skal elevene oppleve at de blir lyttet til,
tatt på alvor og at de kan påvirke og være medskapende i egne liv:

★ Barn har mye kunnskap om livet sitt
★ Barn er like mye verdt som voksne
★ Barn trenger å bli møtt med varme, bli trodd på og bli tatt på alvor

Visjonen og verdiene skal vise en felles retning for barnehagene og skolene i Sandnes
kommune. Vår visjon er: På lag for livslang lærelyst. Vårt felles verdigrunnlag skal
gjenspeiles i verdiene verdsettende, inkluderende og medskapende.

På LAG handler om at alle som jobber for og med barn og unge, samarbeider for å skape et
helhetlig utdanningsløp. Barn og unge er selv viktige medspillere. Det samme er de
foresatte.

LIVSLANG LÆRELYST bygger på Sandnes kommune sin overordnede visjon om at
kommunen skal være i sentrum for framtiden. Barn og unges oppvekst- og skolegang er her
og nå. De skal oppleve trivsel og mestring hver dag. Dette skal danne grunnlag for livslang
lærelyst for alle. Lærelyst handler både om livsmestring og motivasjon for læring, som er
viktig for å ha tro på egne muligheter nå og i framtiden.

Verdier – verdsettende, inkluderende og medskapende
Å verdsette handler om å anerkjenne hverandre gjennom å støtte og å utfordre.
Samhandlingen kjennetegnes av trygghet, omsorg og tydelighet. Verdien skal prege måten
vi møter hverandre på, i samhandling med barn og voksne
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Trones skole
Trones skole er en barneskole i Sandnes kommune med ca 500 elever, hvorav 25 elever har
sin base på forsterket avdeling. Ved forsterket avdeling får elever med store omfattende
hjelpebehov sitt opplæringstilbud. Elevene ved forsterket avdeling kommer fra hele
kommunen. Det er 115 ansatte på skolen inkludert pedagoger, miljøpersonell og
administrasjonen. Administrasjonen består av rektor, fire avdelingsledere og to
administrasjonskonsulenter.

Skolen er en sentrumsskole, og den representerer et stort mangfold. Skolen har
gangavstand til flere steder som kan gi rom for variasjon i undervisningen. Fra høsten 2022
er skolen praksisskole for lærerstudenter fra Universitetet i Stavanger.

Skolens visjon er Mestring i fokus. Trones skole skal være en inkluderende skole som er
opptatt av at alle skal få utvikle og bruke sine sterke sider, samt oppleve faglig og sosial
mestring i hverdagen; vi skal åpne dører mot verden og fremtiden. Trones skole vil skoleåret
2022/2023 starte en prosess for å komme frem til hva som skal være skolens fremtidige
visjon og verdier som underbygger visjonen.

Skolens viktigste oppgave er å sørge for at alle elevene våre har et trygt og godt skolemiljø,
og at elevene våre utvikler seg faglig og sosialt ut fra de forutsetninger de har.
Opplæringsloven kap 9A arbeides det tett og aktivt med å etterleve. Skolen som helhet har
fokus på innføringen av fagfornyelsen, videreutvikling av profesjonsfellesskapene på skolen,
samt bruk av digital læringsteknologi i skolen.

Skolen har både et danningsoppdrag og et utdanningsoppdrag. De henger sammen og er
gjensidig avhengige av hverandre. Prinsippene læring, utvikling og danning hjelper skolen å
løse det doble oppdraget. Med visjonen Mestring i fokus og skolens langsiktige mål Alle
elevene skal oppleve mestring og læring i et trygt, godt og inkluderende miljø vil skolen
arbeide systematisk og systemisk med utvikling av skolen og skolebasert
kompetanseutvikling.

For å nå målene for inkludering, læring, mestring og trygt og godt læringsmiljø i Trones 2028
(en langsiktig strategi for skoleutvikling - heretter referert til som Trones 2028) vil skolen
arbeid med overordnede strategiene
➔ trygt og godt for alle på Trones skole
➔ den gode voksne
➔ læreplan
➔ standarder
➔ tidlig innsats/intensiv opplæring
➔ strategisk ressursallokering
➔ tett-på-ledelse
➔ redusere sykefravær
➔ god økonomistyring og kontroll
➔ dysleksivennlig skole
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Trones skole arbeider med utviklingsplanen som en rød tråd gjennom ulike arenaer som
PUG, miljømøte, trinnmøte og ressursgruppen ukentlig. Skoleutvikling er også et sentralt
område i FAU, SU, SMU, medbestemmelse og HMS-gruppen.

Ressursgruppen ved skolen består av rektor, avdelingsledere, spes.ped-koordinator,
sosiallærer, skolens representant ved PPT og helsesykepleier. I gruppen diskuteres saker på
individ-, gruppe-, klasse- og systemnivå både proaktivt og reaktivt innenfor sosiale og faglige
områder.

Utviklingsplanen
Utviklingsplanen synliggjør hvordan skolen vil videreutvikle det pedagogiske arbeidet og
hvilken retningen skolen vil gå i årene som kommer. Det er Opplæringsloven,
formålsparagrafen, læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 og Sandnesskolen sine mål
som er styrende for planen. Skolen tar hensyn til de overordnede målene sammen med
analyser av pågående utviklingsarbeid og skolen sine resultat for å utarbeide målsettinger. I
det handlingsrommet som skolen har, er det avgjørende med gode analyser som grunnlag
for prioriteringer av videre arbeid med skoleutvikling. Analyse av resultatene av blant annet
elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen, kartleggingsprøver og nasjonale prøver, danner
noe av grunnlaget for videre prioriteringer. Skolen har også gjennomført pedagogisk analyse
og den er med på å sette målene for utviklingsplanen. Trones skole viderefører satsinger fra
forrige skoleår og planen vil synliggjøre hvordan skolen vil arbeide mot Trones 2028 med
målet Alle elevene skal oppleve, mestring og læring i et trygt, godt og inkluderende miljø.

Det er viktig at skoleledelsen legger til rette for, og leder prosesser som sikrer medskaping,
eierskap og lokal forankring til skolen sin utviklingsplan. I Meld. St. 21 blir lærerprofesjonen
sin rolle fremhevet som viktig når det gjelder kvalitetsutvikling i skolen. “Å involvere
profesjonen i beslutninger gir et bedre grunnlag for å avgjøre hvilke tiltak det er behov
for…på den enkelte skole. Det betyr også at forankringen blir bedre og potensialet for
endring større.1” Overordnet del 3.5 i Kunnskapsløftet sier at “Skolen skal være et
profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier,
og vurderer og videreutvikler sin praksis2.”

Det er også viktig at elevene har mulighet for reell innflytelse på egen skolehverdag. Etter
elevundersøkelsen høsten 2021 ble elevene på mellomtrinnet invitert til å komme med
konkrete innspill ved hjelp av kvalitetskryss etter resultatene var klar. Elevene som sitter i
elevrådet og elevrepresentantene i SU blir utfordret spesielt til å komme med innflytelse på
skolehverdagen. Trones skole har vinteren 2022 hatt samarbeid med Forandringsfabrikken,
noe vi skal vi senere i planen. Også skoleåret 22/23 vil Trones skole være tilknyttet
Forandringsfabrikken.

2

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitetsarbeid-i-opplaringen/vurdere-og-forbedre-opplarin
gen/

1 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20162017/id2544344/?ch=1
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I utviklingsplanen vil plan for arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling for skoleåret
2022/2023 synliggjøre hva som er mål, tiltak, ansvar og glansbilde ved måling innenfor
utviklingsområdene. Planen vil i tillegg ha en fremdriftsplan som viser hva Trones skole vil
arbeide med mot Trones 2028, da utviklingsarbeid tar tid fra implementering til
institusjonalisering. Gjennom skolen sine rutiner, vil man også videreutvikle og vedlikeholde
strategier, standarder og plan for trygt og godt skolemiljø, som er delvis implementerte
Utviklingsplanen kan alle lese og må kan få utfyllende informasjon om strategi og innhold
ved å kontakte skolen. Planen fungerer hovedsakelig som arbeidsdokument for skolen; den
kollektive skoleutviklingen til det beste for alle elevene. Utviklingsplanen viser retning både
med langsiktige og mer kortsiktige mål for innholdet i det profesjonsfaglige
læringsfellesskapet.

Skolebasert vurdering
Trones skole er opptatt av skolebasert vurdering. Skolen vurderer jevnlig om organiseringen,
tilretteleggingen og opplæringen bidrar til at målene i læreplanverket blir nådd både faglig og
sosialt. Målet for Trones skole er utvikling, slik at elevene skal få et best mulig læringsmiljø
og et størst mulig læringsutbytte. Vi bruker teori og forskning som grunnlag for skolens
utvikling, i tillegg til resultater på prøver og undersøkelser (både nasjonale og interne). Et
godt kunnskapsgrunnlag er nødvendig for å fastsette mål, prioritere tiltak og følge opp
utvikling slik at elevene får et godt læringsmiljø og bedre læringsutbytte.

Skolebasert vurdering er et kontinuerlig arbeid med læreplanverket ved å reflektere over
kvaliteten på opplæringen, drøfte styrker og svakheter ved skolens praksis, stille åpne
spørsmål til bruken av ressurser og vurdere om planlagt praksisendring fører til forbedring.

Det er flere arenaer for skolebasert vurdering ved skolen; PUG, ressursgruppemøte,
trinnmøte, PU-tid og medbestemmelsesmøter.

Trones skole tilstreber involverende skoleutvikling:
● se fremover sammen
● stille spørsmål
● jakte på sammenhenger
● prioritere
● evaluere og justere kursen
● justere utviklingsplanen
● utvikle kompetanseplan
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Skolens ståsted

Læringsresultat

Nasjonale prøver
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Skolen har inneværende skoleår valgt å ha hovedfokus av analysen på lesing, da det jevnt
over er på denne nasjonale prøven at vi har de svakeste resultatene. Resultatene har blitt
analysert i flere av skolens profesjonelle læringsfellesskap.

Skolens resultater de siste seks årene er jevnt over svake, og andelen elever på nivå 1 i
lesing har hatt en svak oppgang fra forrige skoleår.

Som et ledd i utviklingsarbeidet, og for å utvikle elevene, har skolen gjennomført pedagogisk
analyse på begynneropplæringen i lesing og skriving. Som et tiltak på bakgrunn av denne
analysen har skolen startet et samarbeid med PPT, der lese- og skrivegruppen hos PPT skal
ha kompetansehevingøkter for pedagogene på Trones skole for å bedre kvaliteten i lese- og
skriveopplæringen.

Skolen har valgt å se på resultatene på skolenivå og ikke kun isolert sett på elevnivå.
Skolen har også i sin analyse sett på hvordan skolen kan endre undervisningen for at den
skal bli bedre og elevene skal lære mer. Pedagogene har aktivt selv gjennomført prøven, og
vurdert sin undervisning og hva som er bra/må bli bedre for å øke elevens leseferdigheter.

Trones skole har satt seg mål for skolen i 2028, og for å oppnå disse resultatene vil skolen
utvikle sin undervisningspraksis, samtidig som vi skal være bevisste i intensiv opplæring
gjennom tilbud om kurs (tidlig innsats og bruk av styrkingsressurs) for elever som møter
utfordringer i leseutviklingen og at vi klarer å sette inn tiltak så tidlig som mulig i skoleløpet.

Skolen har mellom 7-8% av elevmassen som ikke deltar på nasjonale prøver. Enkelte av
disse elevene har opplæringstilbudet sitt ved forsterket avdeling. Skolens fritakspraksis er
generelt streng, og så mange som mulig av elevene gjennomfører prøvene.
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Elevresultatene har dessverre negativ trend på alle prøvene på 8.trinn. Resultatene på
8.trinn ble analysert på lik linje som resultatene på 5.trinn, og lærerne som underviser på
mellomtrinnet har selv gjennomført prøven for å sette ord på hva de må endre med egen
praksis for å gjøre elevene i stand til å besvare oppgavene på en god måte.

Kompetansehevingsstrategien vår mht. tidlig innsats i lese- og skriveopplæringen mener vi
vil gjøre noe med resultatene på de nasjonale prøvene, også for elevene som vi har sendt til
ungdomsskolen. Videre har vi i «Trones 2028» fokus på mestring og motivasjon for læring –
resultatene på elevundersøkelsen viser at flere av elevene våre ikke er motiverte for skole
og læring, noe som gir oss grunnlag for å si at vi må variere læringsmetodene våre i større
grad enn det vi gjør; vi må skape engasjement for læringen hos elevene, slik at de ser
nytteverdien og hensikten i det de lærer. Dette sier elevene da de var med på å gjennomføre
kvalitetskrysset på utvalgte indekser (se læringsmiljø), de fleste valgte også å kommentere
indeksen motivasjon. Skolen har vært deltakende med en klasse som proffklasse til
Forandringsfabrikken; dette var en klasse på 5.trinn som var tydelige i sin tilbakemelding til
ledelsen ved skolen om hva som bør forbedres; mer lek, aktivitet og praktisk arbeid i
undervisningen, samt at elevene ønsker mer reell medskaping om hvordan de skal arbeide
med det de skal lære. Elevene har også presentert innspillene sine til pedagogene våren
2022. Skolen skal også skoleåret 2022/2023 være med i Forandringsfabrikken, og har da en
unik mulighet til å få tilbakemeldinger fra elevene og de kan være aktive deltakere i
medvirkningen av skoleutviklingen.

Det er bekymringsfullt at resultatene for «våre» 8.-trinnselever er så lave som de er, og som
et ledd i kvalitetsutviklingen må vi se på hvordan ressursene internt på skolen brukes på en
mest mulig hensiktsmessig måte.

Læringsmiljø
Skolen har valgt ut følgende indekser for Trones 2028 , og satt mål innenfor disse (måltall i
parentes):

● Trivsel (elev- og foreldreundersøkelsen), 2021 (4.1 og 4.4)
● Støtte fra lærer (elev- og foreldreundersøkelsen), 2021 (4.4 og 4.7)
● Læringskultur (elevundersøkelsen), 2021 (3.9)
● Vurdering for læring (elevundersøkelsen), 2021 (3,8)

Trones skole skårer historisk jevnt over høyt på indikatorene som er plukket ut som
suksesskriterier for Trones 2028, men det er store variasjoner i skårene fra trinn til trinn.

Indeksene er valgt ut som indeks med bakgrunn av Nordahls teori3 om hva som er viktig for
at eleven skal lykkes på skolen og få mest mulig læring:

1. viktigst å ha venner
2. lærerne bør være voksne (trygge i rollen som voksen)
3. skolen bør ha god struktur

3

https://forskning.no/skole-og-utdanning-samfunnskunnskap-barn-og-ungdom/sann-far-vi-god-skole-m
ener-skoleforskeren/498374
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4. foreldre må snakke positivt om skolen
5. fedre bør engasjere seg i skolen
6. eleven må jobbe på skolen
7. øke læringstrykket
8. ikke bestemte pedagogiske metoder

Elevmedvirkning

Våren 2022 ble elevene utfordret på å gi sine innspill på hvordan de arbeidet med
medskaping, vurdering og motivasjon i klassen sin. De gav også innspill på hvordan de
opplevde støtte fra lærerne sine i deres faglige og sosiale opplæring. For elever med svake
ekspressive språkferdigheter har elevstemmen kommet frem gjennom observasjon og ved
bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon.

Skolen har brukt kvalitetskryss forrige skoleår til resultatene på elev- og
foreldreundersøkelsen.  Der indeksen skissert under læringsmiljø var førende for
kvalitetskrysset. Samtidig stod klassene fritt til å velge andre indekser som de synes de var
gode på, eller som de ville forbedre. Slik vil skolen arbeide med resultatene på elev- og
foreldreundersøkelsen fremover.

Kvalitet i SFO

Resultatene på indeksen “Barnet mitt trives på SFO” er på samme nivå for 2021 som det var
i 2020. Vi ser at det er ganske stor spredning på foreldrenes svar på de underliggende
variablene, men de svarer noe høyere på påstandene om hvordan de opplever at personalet
bidrar, enn de gjør på de påstandene som har med innhold og aktiviteter å gjøre. De ansatte
i SFO har fylt ut kvalitetskrysset i forhold til resultatene på indeksene SFO 1 og 2 der de har
sett på hva de gjør bra, hva som bør jobbes videre med og hvordan de kan jobbe for å
oppnå bedre resultater.
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I august 2021 kom det ny rammeplan for SFO. Det jobbes med å implementere denne i den
daglige driften av SFO. SFO har også jobbet med det samme utviklingsområdet som resten
av skolen (den gode voksne) som et ledd i strategien Trones 2028. Vi jobber kontinuerlig
med å bedre kommunikasjonen med hjemmet, og vi ser at vi har utviklingspotensial mtp. å
vise på skolens hjemmeside (både planer, men også konkret hva vi har gjort).

For å utnytte de økonomiske rammevilkåren best mulig, og for å øke kvaliteten i tilbudet som
gis vil SFO organisere seg på en bedre måte. Dette arbeidet har vi så vidt påbegynt, og
barna som går på SFO vil få utøve medbestemmelse og medvirkning i hvordan tilbudet blir.
Foresatte vil selvfølgelig også få mulighet til å komme med sine innspill. Siden barna og
deres foresatte blir tatt med i prosessen vil forhåpentligvis skårene på SFO bedres.

Forsterket avdeling

Forsterket avdeling er et tilbud til alle elever med store og omfattende hjelpebehov i
Sandnes kommune. Elevene som går på skolen har opprinnelig sin nærskole andre steder i
kommunen (ut fra folkeregistrert adresse), men får Trones skole som sin definerte nærskole
når elevene skrives inn. Skoletilbudet omfatter både skole og SFO, og miljøarbeiderne følger
eleven gjennom hele dagen.

Alle elevene som har sitt skoletilbud ved forsterket avdeling hører til en klasse og deltar i
undervisningen sammen med klassen i den grad det er hensiktsmessig for eleven, og eleven
har utbytte av det. Skolen praktiserer også såkalt “omvendt inkludering”, hvor elever fra
ordinær opplæring deltar sammen med elever på FA i den undervisningen som gis der. For å
øke kvaliteten i SFO-tilbudet som gis, og for å fokusere på inkluderingsintensjonen, vil
innholdet  i SFO endres fra inneværende skoleår. Dette er også i tråd med Alle elevene er
våre-strategien til skoleeier og skolens visjon Mestring i fokus.

Skolen har sist skoleår hatt «den gode voksne» som utviklingsområde, som handler om
læringsmiljø og klasseledelse. Dette utviklingsområdet vil skolen ha i flere år, og gjelder hele
organisasjonen (inkl. FA og SFO). Skolen implementerer også ulike standarder for å sikre at
alle elevene har et trygt og godt læringsmiljø. Det er viktig å få frem elevens stemme også
på forsterket avdeling, og det blir jobbet med ulike måter for at eleven skal bli hørt gjennom
ulike former for alternativ og supplerende kommunikasjon. På forsterket avdeling er
satsingsområdene kommunikasjon, sosial kompetanse, selvstendig faglig utvikling og
aktivitet og selvhjelpsferdigheter.
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Skolens strategi for å øke elevenes læring

Forankring av Sandnesskolens strategier med teoretisk
forankring

Trones skole skal gi alle elever mulighet til læring og utvikling uavhengig av forutsetningene
deres. Tilpasset opplæring for den enkelte elev skal ligge til grunn ved planlegging,
gjennomføring og vurdering av all undervisning i fag.

Tidlig innsats på Trones skole handler om å sette inn tiltak og tilpasse opplæringen med én
gang eleven har behov for tilrettelegging, både faglig og sosialt. Behovet for tidlig innsats
kan oppstå gjennom hele opplæringsløpet, og er således ikke bare et prinsipp som er knyttet
opp til småtrinnet. Lærerne skal systematisk kartlegge og dokumentere tiltakene, og
dokumentere dette i elevmappen. Dersom effekten av tiltakene uteblir skal saken diskuteres
med avdelingsleder og meldes opp i skolens ressursgruppe i samråd med foresatte. Skolen
henviser til andre hjelpeinstanser som kan være aktuelle for eleven.

Skolen tilbyr lesekurs, matematikkurs og styrkingstimer for elever som ser ut til å henge etter
i sitt skoleløp. Veilederen til Utdanningsdirektoratet brukes til informasjon og hjelp i dette
arbeidet. Fra skoleåret 2022/2023 vil skolen ha flere trinn med to pedagoger i nesten alle
timene for å gi intensiv opplæring/tidlig innsats fortløpende der behovet er. Skolen vil
skoleåret 22/23 lage plan for intensiv opplæring.

Skolen har skrevet en konkret plan som omhandler tilpasset opplæring som vi jobber med å
implementere i skolehverdagen. Samtidig har skolen startet et samarbeid med PPT
angående tidlig innsats i lese- og skriveopplæringen, samt lese- og skrivevansker som er
relatert til språkvansker eller det å være flerspråklig. Samarbeidet ble initiert etter at en
pedagogisk analyse ble gjennomført i skolens ulike profesjonsfaglige fellesskap.

For elever med stort fravær bruker skolen aktivt skolenærværsplanen (utarbeidet av Senter
for trygt og godt læringsmiljø). Planen sikrer at skole og hjem har et tett samarbeid og man
kan jobbe med konkrete tiltak i de enkelte sakene. Skolenærværsplanen hjelper skolen å
synliggjøre ulike typer fravær som f.eks. fysisk/psykiske helse, at eleven ikke opplever at
skolehverdagen er trygg og god, levekår, eller andre årsaker.

Skolen har inneværende skoleår valgt å ha hovedfokus av analysen på lesing, da det jevnt
over er på denne nasjonale prøven at vi har de svakeste resultatene. Resultatene har blitt
analysert i flere av skolens profesjonelle læringsfellesskap. Det ble skoleåret 21/22
utarbeidet en leseplan for Trones skole som skal implementeres i personalgruppen
inneværende skoleår.
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Skolens resultater de siste seks årene er jevnt over svake, og andelen elever på nivå 1 i
lesing har hatt en svak oppgang fra forrige skoleår. Som en ledd i utviklingsarbeidet, og for å
utvikle elevene, har skolen gjennomført en pedagogisk analyse av begynneropplæringen i
lesing og skriving. Som et tiltak på bakgrunn av denne analysen har skolen startet et
samarbeid med PPT, der lese- og skrivegruppen hos PPT skal ha kompetansehevingøkter
for pedagogene på Trones skole for å bedre kvaliteten i lese- og skriveopplæringen.

Skolen har valgt å se på resultatene på skolenivå og ikke kun isolert sett på elevnivå.
Skolen har også i sin analyse sett på hvordan skolen kan endre undervisningen for at den
skal bli bedre og elevene skal lære mer. Pedagogene har aktivt selv gjennomført prøven, og
vurdert sin undervisning og hva som er bra/må bli bedre for å øke elevens leseferdigheter.

Trones skole har satt seg mål for skolen i 2028, og for å oppnå disse resultatene vil skolen
utvikle sin undervisningspraksis, samtidig som vi skal være bevisste i intensiv opplæring
gjennom tilbud om kurs for elever som møter utfordringer i leseferdighetene og at vi klarer å
sette inn tiltak så tidlig som mulig i skoleløpet.
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Elevsentrert skoleledelse
Viviane Robinson (2014) har gjennom forskning kommet frem til fem ledelsesdimensjoner
som har betydning for elevenes læringsutbytte. Ledelsen ved Trones skole vil med
utgangspunkt i disse fem dimensjonene løfte elevenes læringsutbytte ved å fokusere
ledelsesdimensjonene og lederferdighetene.

Kapasiteten til å løse problemer er for eksempel avhengig av forholdet til lederens relevante
dybdekunnskap om sin egen kontekst og om forskningsbevis knyttet til hvordan undervisning
av høy kvalitet støtter elevens læring.

Robinson 2014, s.48

Etablere mål og forventninger
Ledelsen har satt langsiktige mål for Trones 2028 og sammen med PUG og tillitsvalgte har vi
satt årlige mål og hovedområder. Trones skole skal også arbeide systematisk og systemisk
for å bli sertifisert som dysleksivennlig skole. Det pedagogiske personalet har også vært
med å bidratt i pedagogisk analyse og PUG har videre plukket ut tiltak for å nå målene og
utvikle skolen for å gi elevene enda bedre læring.
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Strategisk bruk av ressurser
Tilpasset opplæring gjelder alle elever, og skal i størst mulig grad skje gjennom variasjon og
tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesskapet.

Overordnet del av læreplanverket, 3.2

Som en del av den langsiktige strategien for å få ned antall elever som mottar
spesialundervisning jf §5.1 i Opplæringsloven og heller kunne gi elevene god tilpasset
opplæring innenfor §1.3. Skolen vil derfor, på flere trinn, innføre en styrkingsressurs med to
pedagoger i nesten alle undervisningstimene. Ledelsen vil følge det tett opp ved å ha
oppstartsmøter med alle trinn første planleggingsdag i august, for å avklare forventninger og
ansvar. Det er også laget standard for trinnmøtene der intensiv og tilpasset opplæring er en
del av en fast agenda. Skolen har også økt sosial lærerressursen til 1 stilling, fordelt på to
personer. Dette gjøres for å kunne arbeide enda bedre med psykososialt læringsmiljø.
Skolen vil parallell-legge undervisningen så langt som overhodet mulig, slik at alle på trinnet
skal ha norsk samtidig. Det gir større fleksibilitet, og bedre bruk av lærerressursene.

Thomas Nordahl forteller om en teori  (2012) som tar utgangspunkt i opprettholdende
faktorer som gjør at elevene handler slik de gjør og hva vi som voksne kan påvirke eller
endre. Nordahl beskriver også punkter (2015) om hva som er viktig for at eleven skal lykkes
på skolen og få mest mulig læring (se over).

Forsikre seg om kvaliteten på undervisningen som gis
Struktur, regler og rutiner er virkemidler for å fremme læring og trivsel på skolen

Bergkastet m.fl, 2015

Elevenes identitet og selvbilde, meninger og holdninger blir til i samspill med andre. Sosial
læring skjer både i undervisning og i alle andre aktiviteter i skolens regi. Faglig læring kan
ikke isoleres fra sosial læring. I det daglige arbeidet spiller derfor elevens faglige og sosiale
læring og utvikling sammen.

Overordnet del av læreplanverket, 2.1

Alle mennesker har behov for å oppleve mestring og anerkjennelse og bli verdsatt.
Sandnesskolen har bidratt til å utvikle begreper verdsettende ledelse (Tiller, 2010). Å
verdsette betyr å anerkjenner hverandre både gjennom å støtte og utfordre hverandre.

Alle elevene er våre Sandnesskolens strategi- og læringsdokument, s.21

Det må forsikres om undervisningen er av høy kvalitet. Det blir viktig at det er en
sammenheng i elevenes undervisning, og at det er planlagt ut fra progresjonen i læringen;
dette fremmer elevers læring. Både kvalitet og kvantitet av undervisning er kritiske faktorer
for hva elevene lærer i et klasserom. Undervisning av høy kvalitet maksimerer tiden som de
skal lære, er engasjert i, og lykkes med å oppnå læringsutbytte.

Robinson (2014,s.90) nevner fire tidstyver som fører til at undervisningstimene ikke
anvendes kvalitativt eller kvantitativt optimalt i forhold til elevens læringsutbytte;

1. fravær av god klasseledelse
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2. misforhold mellom viktig og planlagt læringsutbytte og læringsaktivitetene i timen
3. elevene engasjerer seg ikke
4. elevene kan oppleve gjennomgående mangel på suksess

Skoleledelsen vil i perioder timeplanfeste timer til å delta systematisk i undervisningen på
ulike trinn. Ved å være verdsettende, samt å bruke open to learning-samtale i
veiledningsøktene, vil ledelsen være tett på undervisningen i klasserommet, og tett på i
fellestid. Hver sjette uke vil PU-tid bli brukt til temaet “inkluderende undervisning”. Disse
øktene vil bygge på dialogkonferansemodellen. Det er utarbeidet standard for klasseledelse
og den gode undervisningsøkten, og gjennom skoleåret vil skolen fortsette
implementeringen av disse. Skolen skal også blir praksisskole for
grunnskolelærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger, noe som også gir skolen et
ansvar om at undervisningskvaliteten ved skolen er høy.

For å oppnå best mulig undervisningskvalitet, må ansatte ta kollektivt ansvar for elevene
sine. Dette inkluderer det å hjelpe hverandre med å lære hvordan en skal nå felles mål. Et
kollektivt ansvar blir også vesentlig i forhold til å skape god refleksjon rundt
undervisningspraksisen.

Lede lærernes læring og utvikling
Trygge læringsmiljøer utvikles og opprettholdes av tydelige og omsorgsfulle voksne, i
samarbeid med elevene.

Overordnet del av læreplanverket, 3.1

Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte
reflekterer over felles verdier og vurderer og videreutvikler sin praksis.

Overordnet del av læreplanverket, 3.5

Å lede lærerens læring henger tett sammen med profesjonsfaglige læringsfellesskap.
PU-tiden er en sentral tid for å lede lærernes læring og viktig, en av de meste avgjørende
tidene. Her vil ledelsen lage en god PU-plan som henger nøye sammen med
utviklingsplanen til skolen. Videre vil også andre sentrale møtepunkt som er avgjørende for
skolens utvikling henge sammen som en rød tråd gjennom skoleåret. Skoleledelsen vil bruke
teori hentet fra “Å skape et godt klassemiljø” ( Bakken & Østvik, 2021) i arbeidet med
klasseledelse/den gode voksne. I arbeidet med fagfornyelsen vil Kunnskapsløftet være
sentralt. I arbeidet med lesing- og skriving som grunnleggende ferdighet brukes teori som er
omtalt i skolens leseplan.

Robinson sier at den mest effektive måten skoleledere kan gjøre en forskjell for elevenes
læring er ved å fremme og delta i den profesjonelle læringen og utviklingen til lærerne sine.
Hele ledelsen vil derfor delta aktivt i PU-økter og være gode veiledere på hva som
kjennetegner profesjonell læring, som endrer undervisningen på måter som fremmer elevens
læring.
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Sikre et velordnet og trygt læringsmiljø
Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle

Overordnet del av læreplanverket, 3.1

Skolen fortsetter med å implementere og institusjonalisere Plan for trygt og godt skolemiljø
som sikrer at skolen arbeider med Opplæringsloven kap. 9A. Skoleåret 22/23 vil skolen ha
spesielt fokus på forebyggende arbeid med skolemiljø (§9A-3); der felles rutiner, regler og
aktiviteter, samt oppfølging og evaluering av tiltakene er viktige faktorer. Senter for trygt og
godt læringsmiljø (TGL) startet våren en kursrekke sammen med ledelsen ved skolen,
kursrekken fortsetter utover høsten. Kursrekken bygger på kapitlene i Å skape et godt
klassemiljø ( Bakken & Østvik, 2021). Kapittel 1-6 ble det arbeidet med våren 22, kapittel
7-10 arbeides med høsten 22. Alle pedagoger har fått hver sin bok, nyansatte vil også få bok
og bli satt inn i hvordan skolen har arbeidet med de foregående kapitlene.

Relasjonen mellom lærer og elev har betydning for elevenes læringsresultat og atferd.
Lærerens vilje til å bry seg om alle elevene, vise interesse for den enkelte, være støttende
og ha forventninger om utvikling, er viktig for å bygge en positiv relasjon. Lærerens og
ledelsens relasjonskompetanse er avgjørende for både elevenes læring, for
vurderingspraksis og utvikling av læringsmiljøet. I klasser hvor lærerne har god relasjon til
elevene, vet vi at det er bedre relasjon mellom elevene og mindre mobbing og krenkelser.
Kvaliteten på læringsmiljøet i skolen og i klassen, har en klar sammenheng med hvordan de
sosiale relasjonene mellom elevene er.  Alle elever har en relasjon til læreren sin, og den
profesjonelle lærer har da en etisk plikt til å sørge for at den relasjonen er så god som mulig.
Høflighet er profesjonell relasjonsbygging. Det er læreren som har ansvar for at klassen
fungerer positivt, blant annet gjennom sine egne relasjoner til elevene, og ved å regulere
samspillet elevene i mellom.

I “Dette vet vi om klasseledelse” (2012) poengterer Nordahl viktigheten av gode relasjoner
mellom lærer og elev for eleven skal få et godt læringsutbytte gjennom sitt
undervisningsforløp. Nordahl utdyper hvordan lærerens evne til å engasjere seg i elevene
slik de opplever å være likt, fører til engasjement og arbeidsinnsats. Lærere som evner til å
skape gode relasjon med eleven opplever færre uønskede episoder i forbindelse med atferd.
Ved Trones skole skal alle elevene oppleve så positiv relasjon med ansatte som mulig.
Relasjonskvaliteten mellom lærer-elev og elev-elev skal kartlegges med jevne mellomrom.

Lederferdigheter
Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte
reflektere over felles verdier og vurderer og videreutvikler sin praksis.

Overordnet del, 3.5

For å utvikle et profesjonelt læringsfellesskap på skolen, spiller ledelsen en sentral rolle.
Skoleledelsen vil bruke teori fra Viviane Robinson “Elevsentrert skoleledelse” (2014) og
“Færre endringer - mer utvikling” (2018) for å drive skolebasert kompetanseutvikling.
Ledelsen har møte hver mandag der fokuset er vårt utøvende lederskap.
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Ledelsen vil også være “tett på” og synlige ledere for å være proaktive og kvalitetssøkende.

For å løse komplekse problemer undersøker skolen saken og er gjerne i “boble-tid” før
avgjørelser blir tatt. Aktuelle instanser blir påkoblet ved behov. Skolen tilstreber å følge
planer som er skrevet og sikre at planer som ikke er skrevet, kommer på plass. Skolen
bruker også pedagogisk analyse som verktøy for å finne løsninger. I personalsaker tilstrebes
det å være veldig ryddig. Det er viktig å skape forutsigbarhet, og ikke bare være en
“søppelbøtte” som man ikke kan arbeide videre med. Det er viktig å holde fokus, med klare
forventninger.

Trones skole har fokus på medskaping gjennom følgende faktorer; bli tatt med, bli hørt, ta i
mot innspill, høre på innspill og forventningsavklaringer. Den ansatte skal oppleve reell
medbestemmelse, og det satse på godt samarbeid med tillitsvalgte. Ledelsen tilstreber å se
alle; elevene, foresatte og ansatte. Vi skal være empatiske i møtene. Ved Trones skole får
ansatte tillit. Rektor forventer at ansatte gjøre en god jobb, og at de gjør det de skal.
Ledelsen har åpen-dør-politikk, prater med ansatte og er mye i elevmiljøet.

Skolens profesjonelle læringsfellesskap

På Trones skole arbeides det kontinuerlig med å utvikle det profesjonsfaglige fellesskapet
der lærere, ledelsen og andre ansatte vurderer og utvikler sin egen og skolens praksis i
samhandling med hverandre. Skolen ønsker å forankre profesjonsfellesskapet i en felles
forståelse av hvor viktig god skoleutvikling er, både faglig og sosialt, for elever og ansatte -
et profesjonsfellesskap som våger å stille spørsmål ved egen praksis.

Profesjonsfellesskapet ved skolen er forankret i ledergruppen, skolens pedagogiske
utviklingsgruppe og i samarbeidstid for pedagoger og miljøarbeidere. Skolen utvikler sin
profesjon på grunnlag av Kvalitetsplanen for Sandnesskolen, Læreplanverket for
Kunnskapsløftet 2020, skolenettverk og i samarbeid med Universitetet i Stavanger, Senter
for trygt og godt læringsmiljø og PPT Sandnes. For å sikre kvalitet i utviklingsarbeidet er det
laget en tydelig struktur for utviklingsarbeidet hvor det blir skissert innhold, teori og
arbeidsmetoder. Tillitsvalgte har en viktig rolle i utarbeidelsen av den langsiktige strategien,
og har gjennom formelle og uformelle møter med rektor en god anledning til å være med å
forme framtidens Trones.

Skolen har utarbeidet en strategi for profesjonsfellesskapet “Trones 2028”. Skolens
pedagogiske analyse av egen virksomhet ligger til grunn for målene og satsingsområdene i
planen. Alle ansatte har på grunnlag av resultater fra brukerundersøkelsene, nasjonale
kartleggingsprøver og nasjonale prøver, observasjoner og egen erfaring bidratt inn i
analysen, og således også utarbeidelsen av strategien. Hovedområdene i planen er å sikre
elevene et trygt og godt skolemiljø, implementere standarder for klasseledelse, tilsyn,
trinnsamarbeid ol. og et økt fokus på elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing- og
skriving.

Profesjonsfellesskapet ved Trones skole er synlig gjennom ukentlige pedagogisk
utviklingsmøter, miljømøter og planleggingsdager hvor fokuset er utvikling av fagkunnskap
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på grunnlag av teori og erfaring organisert som lærende møter. Skolen har fokus på å skape
et trygt arbeidsmiljø som bidrar til erfaringsutveksling og god delingskultur.

Læring er en sosial aktivitet. Vi lærer ikke i et tomrom, men sammen med kollegaer. Å kunne
reflektere sammen med kollegaer om hva som er god kunnskapsbasert praksis, og sammen
komme fram til ulike tiltak som kan prøves ut og evalueres, er en styrke og gir god læring for
den enkelte i personalet. Samtidig fremmer det fellesskapsfølelsen oss kollegaer imellom.

Trones skole følger Sandnesskolens modell for profesjonelle læringsfellesskap.
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Målene for skoleåret

Den gode voksne 2022-2023:

Alle elevene på Trones skole skal ha et trygt, godt og inkluderende psykososialt  læringsmiljø

Mål Tiltak Hvem Glansbilde ved måling

Elevene opplever gode, trygge
og inkluderende både faglige og
sosiale aktiviteter i undervisning
og friminutt

Elevene skal ha et trygt, godt og
inkluderende læringsmiljø,
gjennom at ansatte har klare
innarbeidede rutiner

Elevene møter gode, trygge og
forutsigbare voksne, med et
kollektivt positivt og autoritativt
elevsyn

Elevene opplever å bli sett og
hørt der eleven er

Lekelederne setter i gang og
initierer aktive og inkluderende
friminuttsaktiviteter
(Troneslekene)

Sårbare elever kan få delta i
praktiske gruppe noen timer i
uken

Inkluderende opplæring

Klasseledelse;
standardene ved skolen blir
implementert

Pedagoger eller andre ansatte er
tilstede i elevmiljøet 10 minutt før

Elevrådet
Sosiallærer
Ansatte

Sosiallærer

Pedagoger og miljøpersonell

Alle

Alle

Elevene melder om god trivsel og
trygghet på undersøkelser og
elevundersøkelsen

Deltakerne på gruppen melder
om økt trivsel, motivasjon og
mestring
fremgang i læringskultur,
mestring og faglig utfordring

Elev- og foreldreundersøkelsen
viser fremgang på indeksene
som kan gjenspeiles i
standardene
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oppstart om morgenen.

Alle ansatte er autoritative
voksne, som hele tiden arbeider
med å bygge relasjoner til den
enkelte elev (banking-time)

Ansatte skal være proaktive og
autoritative voksne i
overgangssituasjoner.

Alle

Alle

Ressurser og tiltak i personalet:
- Bakken & Østvik (2021) Å skape et godt klassemiljø. Bergen: Fagbokforlaget
- Kompetansehevingskurs om klasseledelse fra Senter fra trygt og godt læringsmiljø (TGL)
- Fortsette implementering av standardene
- Fortsette implementering av Plan for trygt og godt skolemiljø. Pkt 3.2 Månedens mål for sosial kompetanse skal utarbeides og

implementeres.
- Kompetanseheving i språkmiljøet.
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Inkluderende opplæring og tidlig innsats 2022-2023

Alle elevene ved Trones skole skal oppleve et trygt, godt og inkluderende faglig læringsmiljø

Mål Tiltak Ansvar Glansbilde ved måling

Elevene møter et varmt
klassemiljø, der det er rom for å
prøve og feile

Eleven skal få god tilpasset
opplæring

Elevene skal få
undervisningsopplegg med god
progresjon i lese- og
skrivestrategier. Elevene skal
øke sin lesekompetanse

Pedagoger og miljøpersonell
sikrer arbeidsformer der alle kan
bidra. Alle bidrag blir anerkjent.

Pedagoger tar i bruk “rike”
spørsmål og oppgaver som sikrer
at alle elever kan delta på sitt
nivå

Strategisk ressursallokering
(effektiv bruk av styrkingsressurs
og to-lærer)

Implementere leseplanen

Alle

Pedagogene

Ledelsen og trinnene

PUG

Eleven forteller at de opplever
inkludering gjennom
elevsamtaler og observasjon.

Eleven opplever mestring og er i
flytsonen.

Elevene opplever å få tidlig hjelp.

Elevene opplever mestring og
leseglede.
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Ressurser og tiltak i personalet:
- Kompetansehevingskurs om inkluderende undervisning fra PPT
- Jevnlige PU-økter med modellering og planlegging av inkluderende undervisning
- Implementere leseplanen
- utarbeide kartleggingsårshjul
- ta i bruk På sporet
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