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Ståstedsanalysen 
2013-2017 

 

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 

Buøy skole (16-17) 16-17  21.12.2016 

Buøy skole (15-16) 15-16  21.12.2016 

Buøy skole (14-15) 14-15  21.12.2016 

Buøy skole (13-14) 13-14  18.12.2016 

Stavanger kommune (16-17) 16-17  21.12.2016 

 

 

Ståstedsanalysen for barneskoler 

Om Ståstedsanalysen 

Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av 

skolebasert vurdering (jf. § 2-1 i forskriften til opplæringsloven). Målet er å skape felles refleksjon om 

skolens praksis og om hvilke områder skolen vil prioritere å arbeide videre med. 

I analysen sammenstilles data fra Skoleporten, blant annet data om ressurser, resultater fra 

Elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen og elevresultater. Skolen kan også legge til resultater fra andre 

undersøkelser/kartlegginger. Disse blir sett i sammenheng med de ansattes vurdering av skolens praksis. 

Dette gir skolen et utgangspunkt for å velge ut og prioritere noen innsatsområder for å sette i verk en 

helhetlig skoleutvikling. 

Konklusjonene i Ståstedsanalysen er et uttrykk for hvordan de ansatte vurderer skolens praksis, hva som er 

skolens sterke sider og hva som er skolens utfordringer. Verktøyet gir ikke resultater som kan brukes til å 

sammenligne ulike skoler i kommunen. 

Ståstedsanalysen i Stavanger består av fire faser. 

Fase 1: Innsamlet informasjon om skolen 

• Ressurser 

• Læringsmiljø 

• Elevresultater 

• Eventuelle andre undersøkelser / kartlegginger 

Dette datagrunnlaget drøftes i personalet. Det skal ikke trekkes konklusjoner ennå, men drøftingen skaper et 

viktig grunnlag for neste fase. 

 Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis 

Neste skritt er å undersøke skolens praksis. Personalet svarer på undersøkelsen ved å vurdere skolens praksis 

ut fra en rekke påstander om god praksis. 

Det er viktig å være bevisst på at resultatene fra undersøkelsen kun gir noen indikasjoner på hvor skolen står 

i lys av tegn på god praksis. De egner seg bare som et underlag for personalets felles drøfting ved oppstart, 

valg og prioritering av forbedringstiltak. 
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Påstandene i hoveddelen er samlet under følgende temaer: 

• Kompetanse og motivasjon 

• Tilpasset opplæring og vurdering 

• Læringsmiljø og rådgiving 

• Kultur for læring 

• Ledelse 

• Profesjonsutvikling og samarbeid 

Skolen kan ut fra sine prioriteringer også velge tilleggstemaer. 

 Fase 3: Analyse, konklusjon og tiltak 

I denne fasen ser personalet materialet fra fase 1 og fase 2 under ett. Personalet drøfter og analyserer det 

sammenstilte materialet. Ledelsen legger opp prosessen slik at personalet blir involvert. Dette kan løses på 

ulike måter blant annet avhengig av skolens størrelse. Etter en samlet vurdering blir det konkludert, og 

skoleledelsen bestemmer hvilke utviklingsområder og tiltak skolen skal arbeide videre med. 

Fase 4: Oppfølgende Dialogmøte med skolesjef/skolefagstab 

I etterkant av fase 3 avholdes et møte mellom skolen og representanter for skolesjefen. På dette møtet deltar 

til vanlig skolens ledelse, leder av driftsstyret/FAU, lærerrepresentanter, PPT og to representanter fra 

skolefagstab. I etterkant av møtet skrives en forpliktende avtale om oppfølgende tiltak. Utgangspunktet for 

disse tiltakene er de utviklingsområdene som skolen har kommet fram til i løpet av sitt arbeid med 

Ståstedsanalysen.  

FASE 1 - RESSURSER OG RESULTATER 

I fase 1 presenteres data om skolen som omhandler ressurser og resultater fra Elev- og 

foreldreundersøkelser, kartleggingsresultater og nasjonale prøveresultater. Skolen kan selv legge inn 

resultater fra eventuelle lokale undersøkelser eller Stavanger kommunes medarbeiderkartlegging. 

ELEVER OG LÆRERE 

Antall elever 

 Antall 

Sum elever ved skolen 

Buøy skole (16-17) 149 

Buøy skole (15-16)1 157 

Buøy skole (14-15) 200 

Buøy skole (13-14) 213 

Stavanger kommune (16-17) 15 123 
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Årsverk 

 Antall 

Antall lærere, menn 

Buøy skole (16-17) 2 

Buøy skole (15-16) 2 

Buøy skole (14-15) 2 

Buøy skole (13-14) 3 

Stavanger kommune (16-17) 329 

Antall lærere, kvinner 

Buøy skole (16-17) 11 

Buøy skole (15-16) 14 

Buøy skole (14-15) 22 

Buøy skole (13-14) 17 

Stavanger kommune (16-17) 1 044 

Antall assistenter i skolen Sum 

Buøy skole (16-17) 3 

Buøy skole (15-16) 3 

Buøy skole (14-15) 5 

Buøy skole (13-14) 5 

Stavanger kommune (16-17) 449 

 

 

Årsverk 

1 årsverk er = 100 

 

 Antall 

med godkjent undervisningskompetanse for de fag/trinnene de underviser på I alt 

Buøy skole (16-17) 923 

Buøy skole (15-16) 1 004 

Buøy skole (14-15) 1 283 

Buøy skole (13-14) 1 326 

Stavanger kommune (16-17) 104 401 

uten godkjent undervisningskompetanse for de fag/trinnene de underviser på I alt 

Buøy skole (16-17) 15 

Buøy skole (15-16) 69 

Buøy skole (14-15) 75 

Buøy skole (13-14) 113 

Stavanger kommune (16-17) 5 036 
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Foreldrenes utdanningsnivå 

 
Buøy skole 

(16-17) 

Buøy skole 

(15-16) 

Buøy skole 

(14-15) 

Buøy skole 

(13-14) 

Stavanger 

kommune 

(16-17) 

Foreldrenes 

utdanningsnivå 
19 19 19 13 25,9 

 

 

Eventuelle kommentarer til skolens ressurser 

Skoleåret 2016-2017 er det 149 elever og 25 ansatte ved skolen. Det er en klasse pr. trinn, 

bortsett fra 3.klasse som er delt i to klasser. Denne vil bli slått sammen til neste skoleår. 

Utdanningsnivået til de foresatte er godt under gjennomsnittet til Stavanger kommune. Skolen 

har vært gjennom en rimelig stor omstrukturering etter omlegging fra 1-10 til 1-7 på kort tid. 

Omleggingen har ført til økonomiske utfordringer og mange kutt i stillinger. Skolen er i dag i 

ferd med å ha den strukturen den skal ha framover, både når det gjelder ledelse og bemanning 

for øvrig. Det vil være svært viktig med en god delingskultur blant lærerne og også med øvrige 

ansatte siden skolen er blitt såpass liten. Vi kan risikere å mangle enkelte fagområder. Sårbart 

med reduserte stillinger og eksterne kurs. Ønskede kurs/forelesninger er i forhold til 

atferd/mobbing. Gjerne få inn eksterne foredragsholdere innenfor aktuelle tema. 

Kjønnsbalansen er noe ujevn, så det kan være gunstig med flere mannlige ansatte. Viktig å 

tenke innovativt i forhold til bruk av ressurser, altså hvordan ressursene kan utnyttes på en 

best mulig måte. God planlegging er viktig i all ressursutnyttelse, både når det gjelder 

personalressurser, pedagogiske ressurser og annet. 

Vi må også bruke foreldre og elever i gode medvirkningsprosesser knyttet til skolen. Samtidig 

vil det å avklare forventninger til hverandre være svært viktig for å kunne utvikle skolen 

videre. 

 

 

LÆRINGSMILJØ 

Spørreundersøkelser gir elever, foreldre, lærere og øvrige medarbeidere muligheten til å si sin mening om 

kvaliteten på undervisningen, lærings- og arbeidsmiljøet. Her finner du resultatene fra Elev- og 

foreldreundersøkelsen. Skolen kan også velge å ta med resultater fra Stavanger kommunes 

medarbeiderundersøkelse. 

 

Respondenter svarer ulikt på spørsmål om ulike temaer. Dette må vi ta hensyn til i tolkningen av resultatene. 

Derfor er presentasjonen av resultatene fra spørreundersøkelsene supplert med kriteriebaserte vurderinger i 

form av farger. Disse er basert på statistiske beregninger, kvalitative vurderinger av spørsmålsformuleringer, 

samt sammenligning av resultater på undergrupper. Bruk av farger er en forenkling som raskt gir oss en 

oversikt over resultatene. Når vi bruker farger, unngår vi å sammenligne tall som ikke kan sammenlignes. Vi 

unngår også å overvurdere forskjeller som er så små at de ikke skal tillegges vekt. 

 

Grønt uttrykker et høyt nivå, rødt er lavt nivå, mens gult er middels nivå. Dersom resultatet viser gul pluss, 

er resultatet nærmere grønt enn rødt. Dersom resultatet viser gul minus, er resultatet nærmere rødt enn grønt. 

Dette betyr f eks at gjennomsnittsverdien 3.9 på enkelte variabler kan være uttrykk for en høy (grønn) verdi, 

mens det på andre variabler kan være et uttrykk for en lav verdi (rød). Dersom vi unnlater å kriteriebasere 

variablene, kan vi ende opp med å trekke feil konklusjoner.  
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Resultater fra Elevundersøkelsen 

Snitt 
Buøy skole 

(16-17) 

Buøy skole 

(15-16)_1 

Buøy skole 

(14-15) 

Buøy skole 

(13-14) 

Stavanger 

kommune 

(16-17) 

1. Motivasjon og 

mestring 
     

1.1 Motivasjon 3,45 4,17 3,67 3,82 3,92 

1.2 Innsats 4,15 4,11 3,99 4,19 4,29 

1.3 Mestring 3,97 3,94 4,26 4,01 4,10 

1.4 Faglig 

utfordring 
3,80 4,27 4,28 4,00 4,23 

2. Arbeidsmiljø      

2.1 Trivsel 3,65 4,32 4,53 4,26 4,39 

2.2 Trygt miljø 3,32 4,35 4,06 3,78 4,28 

2.3 Mobbing på 

skolen (utgått) 
- 4,68 4,95 4,62 - 

2.4 Krenkelser 

(utgått) 
- 4,58 4,69 4,49 - 

3. Klasseledelse      

3.1 Støtte fra 

lærerne 
4,10 4,43 4,16 4,04 4,39 

3.2 Arbeidsro 3,00 3,41 4,09 3,02 3,67 

3.3 Elevdemokrati 

og medvirkning 
2,98 4,25 3,74 3,46 3,80 

3.4 Felles regler 3,83 4,18 4,21 4,20 4,26 

4. Vurdering      

4.1 Vurdering for 

læring 
3,48 4,31 4,03 3,95 4,00 

4.2 Egenvurdering 2,98 4,02 3,64 3,33 3,42 

5. Veiledning og 

rådgivning 
     

5.1 

Skolehelsetjenesten 
3,60 4,09 4,12 3,58 4,05 

6. Støtte 

hjemmefra 
     

6.1 Støtte 

hjemmefra 
4,32 4,32 4,15 4,17 4,41 
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Kommentarer til resultatene fra Elevundersøkelsen 

På hvilke områder oppnår skolen høy elevtilfredshet - hvorfor?  

På hvilke områder er elevene mindre fornøyd? Hva kan årsakene være?  Hvilke tiltak kan være aktuelle å 

iverksette for å øke grad av elevtilfredshet? 

Områder med høy skåre er arbeidsinnsats, støtte fra lærerne, støtte hjemmefra og 

skolehelsetjenesten. Dette tyder på en positiv tro på relasjon til lærerne/de voksne i forhold til 

elevene. Lavere skårer ser vi på områder som motivasjon, faglig utfordring, trivsel og trygt miljø 

samt elevmedvirkning. Årsakene kan blant annet ligge i for lav forståelse for hvorfor oppgaver 

skal utføres/elevene ser ikke relevansen. Stygge kommentarer og/ eller uro kan også være 

medvirkende årsak til at elevtilfredsheten generelt er noe lavere enn før. Elevmedvirkning er 

svært viktig i forhold til trivsel og opplevelse av mestring og en bør nok i større grad ta 

utgangspunkt i elevenes interesser og tilby varierte metoder i læringsarbeidet. Kanskje en bør 

tilby flere digitale oppgaver blant annet. Differensiering og medvirkning er trolig et nøkkelord i 

forhold til denne aktuelle klassen. 

Resultater fra foreldreundersøkelsen 

Foreldreundersøkelsen avholdes årlig blant alle foresatte med barn på 3., 6. og 9. årstrinn. 

Undersøkelsen er utviklet av Utdanningsdirektoratet og gjennomføres elektronisk. 

 
 

 

 
Buøy skole 

(16-17) 

Buøy skole 

(15-16) 

Buøy skole 

(14-15) 

Buøy skole 

(13-14) 

Stavanger 

kommune 

(16-17) 

Trivsel 4,55 4,97 4,44 - 4,7 

Motivasjon 4,33 4,56 4,42 - 4,32 

Støtte fra 

lærerne 
4,25 4,62 4,55 - 4,62 

Arbeidsforhold 3,82 3,85 3,3 - 3,96 

Faglig læring 4,07 4,19 4,03 - 4,32 

Kvalitet på 

lekser 
3,85 4,4 4,29 - 4,23 

Håndtering av 

mobbing 
2,68 3,43 3,27 - 3,98 

Dialog og 

medvirkning 
4,06 4,59 4,51 - 4,47 

FAU og SU 3,89 4,32 - - 4,23 

Foreldreaktivitet 4,0 4,4 - - 4,03 

 

 

 

Kommentarer til resultater fra foreldreundersøkelsen 

På hvilke områder oppnår skolen høy tilfredshet blant de foresatte  - hvorfor?  
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På hvilke områder er de foresatte mindre fornøyd? Hva kan årsakene være?  Hvilke tiltak kan være aktuelle 

for å øke grad av foreldretilfredshet?    

Skape trygghet for foreldrene. Det kan være at skolen må følge bedre opp alle «overganger», 

for eksempel ved oppstilling, i matfriminutt osv. Vaktholdet må være godt og synlig. I tillegg 

må det bli mer synlig hvilke saker skolen følger opp, hvordan mobbing håndteres og 

utfordringer løses. Foreldrene vet ikke hva vi gjør, så kommunikasjonen blir svært viktig. Vi må 

også kreve mer av foreldrene, og forvente at de tar sin del av ansvaret, de kan ikke styre 

skolen, men skal samarbeide med oss. Lite miljø omkring skolen kan føre til positive og 

negative «strømninger». Mest mulig positiv foreldremedvirkning må prioriteres. 

Viktig blir det med mer foreldredeltakelse også, enten på storsamlinger, via FAU eller til 

lekse/lesehjelp for å nevne noe. Foreldrene kan helt sikkert også bidra i forhold til faglige 

områder, så her har vi et utviklingspotensial. 

 

ELEVRESULTATER 

Med læringsresultater menes her elevenes prestasjoner målt ved hjelp av nasjonale prøver og karakterer. Her 

finner du informasjon om elevenes nivå på nasjonale prøver, standpunkt- og eksamenskarakterer i alle fag. 

Kartleggingsresultater i lesing og regning på 3.trinn er også tatt med i dette kapittelet.  

Kartleggingsprøver 1-3 klasse - Lesing 

Kartleggingsprøvene på 1.-4. trinn skal gjennomføres for å avdekke hvilke elever som trenger ekstra 

oppfølging. Det er viktig at disse elevene blir sett tidlig i løpet slik at de kan få tilbud om den 

tilretteleggingen de har krav på. Kartleggingsprøvene er dermed også et verktøy for å hindre at elever faller 

fra senere i opplæringsløpet. 

 

Fra og med skoleåret 2013-14 er det utarbeidet nye kartleggingsprøver i regning og lesing. Vær derfor 

varsom med å sammenligne resultater over tid. 

 

Kartleggingsprøvene på 1.-4. trinn gir ikke informasjon om alle elevene. Resultatene fra prøvene gir bare 

informasjon om elever som er rundt eller under en definert bekymringsgrense. Elever som har alt rett eller 

nesten alt rett, er ikke nødvendigvis spesielt flinke elever. Derimot trenger elevene som havner like over 

eller under bekymringsgrensen, ekstra tilrettelegging. 

 

Det vil derfor virke mot sin hensikt å øve på kartleggingsprøvene i forkant. Dette kan medføre at elever som 

trenger ekstra oppfølging ikke blir fanget opp. Det er derfor viktig å bruke disse resultatene med varsomhet. 
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Kartleggingsprøver 1-3 klasse - Norsk 

Kartleggingsprøve Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense 

Lesing 1. trinn Buøy skole (16-17) Buøy skole (15-16) Buøy skole (14-15) Buøy skole (13-14) 

Å skrive bokstaver 23,5% 36,0% 17,6% 24,0% 

Å finne lyder i ord 17,6% 24,0% 5,9% 24,0% 

Å trekke lyder sammen 
til ord 

0% 8% 2,9% 12% 

Å stave ord 29,4% 24,0% 8,8% 20,0% 

Å lese ord 0,0% 12,0% 2,9% 28,0% 

Å lese er å forstå 5,9% 16,0% 8,8% 20,0% 

Lesing 2. trinn     

Å lese ord 16,7% 0,0% 32,0% 0,0% 

Å forstå ord 4,2% 3,3% 28,0% 10,5% 

Å stave ord 25,0% 23,3% 24,0% 5,3% 

Å lese er å forstå del 
1+2 

25,0% 0,0% 20,0% 0,0% 

Lesing 3. trinn     

Å lese ord 7,1% 9,1% 5,0% 6,7% 

Å stave ord 14,3% 27,3% 10,0% 6,7% 

Å forstå ord del 1+2 10,7% 18,2% 15,0% 26,7% 

Å lese er å forstå del 
1+2 

0.0% 13,6% 5,0% 13,3% 

 

Kartleggingsprøver 1-3 klasse - Regning 

Kartleggingsprøve Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense 

 Buøy skole (16-17) Buøy skole (15-16) Buøy skole (14-15) Buøy skole (13-14) 

Regning, 1. trinn 17,6% 33,3% 14,7% 8,7% 

Regning, 2. trinn 29.2% 10,0% 20,0% 0,0% 

Regning, 3. trinn 17,9% 26,1% 28,6% 21,4% 

 

Kartleggingsprøver 1-3 klasse - Engelsk 

Kartleggingsprøve Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense 

 Buøy skole (16-17) Buøy skole (15-16) Buøy skole (14-15) Buøy skole (13-14) 

Engelsk, 3. B 8,3% -- - - 

Engelsk, 3. A  12,5%    

 

 

Kommentarer til kartleggingsprøvene 

 I Kvalitetsplan for skole - 2016-2020 God, bedre, best! er Tidlig innsats ført opp som ett av prinsippene i 

Stavangerskolen. 

Kartleggingsprøvene på 1.-3. trinn skal brukes av skolen og lærerne til å finne ut hvilke elever som trenger 

ekstra hjelp.  

Er det mulig å si noe om skolens praksis ut fra foreliggende resultater?   
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Fjorårets 1.klasse har hatt utfordringer med lesingen, spesielt i forhold til «å skrive bokstaver» 

og «å finne lyder i ord/stave ord». Klassen har arbeidet mye med dette, og hatt 

intensivopplæring i forhold til enkeltelever/grupper, samt noe veiledning fra PPT. Enkelte fra 

klassen har blitt retestet, med merkbart bedre resultater. Vi skal lage et registreringssystem 

for re-testing slik at vi ser progresjonen, og disse blir arkiverte. Årets 1. klasse og 2. klasse har 

arbeidet med STL+ og det skal bli interessant å se på hvordan dette eventuelt påvirker 

karleggingsresultatene. Årets 2.og 4. klasse har jevnt over hatt noe større utfordringer enn 

årets 3 klasse på de tidligere kartleggingene. Prøvegjennomføringen blir uansett viktig, slik at 

vi får mest mulig realistisk bilde av elevene. 

Vi har nå tett oppfølging av elever under bekymringsgrensen, og setter i gang lesekurs fram til 

sommeren. Vi har identifisert elever og områder der de enkelte har utfordringer, og kurset 

setter inn tiltak på de aktuelle områdene. 

Vi ser at årets 3. klasse og 1. klasse har bra resultater, mens årets 2. klasse har større 

utfordringer. Vi vil fortsette med å sette inn tiltak i 2. klasse, samtidig vil det alltid være det 

viktigste at resultatene blir bedre og bedre fra 1. til 3. klasse. 

For øvrig skal vi bli mer bevisste på oppfølging og re-testing, samt å bruke vokalrapporter og 

veiledning for oppfølging av kartleggingsprøver. Vi har laget hefte med informasjon om 

oppfølging, og også et skjema med oversikt over enkeltelever/utfordringer etter karleggingene. 

Vi setter nå inn små kurs direkte rettet mot disse utfordringene, på smale felt. Det blir en liten 

test i forkant og etter kurset, og elevene skal få tilbakemelding på egen mestring og framgang. 

Tiltak for å bedre lesing: Lesekurs, ekstra hjelp i mindre grupper, småbøker, veiledning til og 

hjelp av foreldre i lesingen, drama om lesemotivasjon, lese mer digitalt og «lesekampanjer». 

 

 

Nasjonale prøveresultater 

Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i 

lesing, regning og i deler av faget engelsk. Nasjonale prøver er ikke prøver i fag, men i grunnleggende 

ferdigheter i alle fag. Prøvene i lesing og regning tar derfor ikke bare utgangspunkt i kompetansemålene i 

norsk og matematikk, men også i andre fag der mål for lesing og regning er integrerte. Prøvene i engelsk 

skiller seg fra de to andre prøvene siden de tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag. 

5. Trinn 

Utvalg  
Mestringsnivå 

1 

Mestringsnivå 

2 

Mestringsnivå 

3 
Snitt Poeng 

Buøy skole 

(16-17) 

Nasjonale 

prøver 5. 

trinn, Engelsk 

15,8% 63,2% 21,1% 50,0 

Buøy skole 

(15-16) 

Nasjonale 

prøver 5. 

trinn, Engelsk 

7,1% 92,9% 0,0% 47,6 

Buøy skole 

(14-15) 

Nasjonale 

prøver 5. 

trinn, Engelsk 

11,1% 38,9% 50,0% 56,2 

Buøy skole 

(13-14) 

Nasjonale 

prøver 5. 

trinn, Engelsk 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0 

Stavanger 

kommune (16-

17) 

Nasjonale 

prøver 5. 

trinn, Engelsk 

17,9% 51,2% 30,8% 51,6 



10 

 

Buøy skole 

(16-17) 

Nasjonale 

prøver 5. 

trinn, Regning 

21,1% 42,1% 36,8% 51,5 

Buøy skole 

(15-16) 

Nasjonale 

prøver 5. 

trinn, Regning 

28,6% 64,3% 7,1% 46,2 

Buøy skole 

(14-15) 

Nasjonale 

prøver 5. 

trinn, Regning 

11,1% 33,3% 55,6% 57,5 

Buøy skole 

(13-14) 

Nasjonale 

prøver 5. 

trinn, Regning 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0 

Stavanger 

kommune (16-

17) 

Nasjonale 

prøver 5. 

trinn, Regning 

19,2% 51,9% 28,9% 51,0 

Buøy skole 

(16-17) 

Nasjonale 

prøver 5. 

trinn, Lesing 

26,3% 57,9% 15,8% 49,4 

Buøy skole 

(15-16) 

Nasjonale 

prøver 5. 

trinn, Lesing 

26,7% 60,0% 13,3% 47,7 

Buøy skole 

(14-15) 

Nasjonale 

prøver 5. 

trinn, Lesing 

26,3% 26,3% 47,4% 51,2 

Buøy skole 

(13-14) 

Nasjonale 

prøver 5. 

trinn, Lesing 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0 

Stavanger 

kommune (16-

17) 

Nasjonale 

prøver 5. 

trinn, Lesing 

22,2% 49,7% 28,1% 51,0 

 

 

Kommentarer til nasjonale prøveresultater 5. trinn 

Vi skårer best på regning, med 51 poeng, dernest engelsk 50 og lesing 49. Små utvalg gir 

store utslag, men vi ønsker å bli mer jevnt gode. Vi har brukt en del fellestid på prøvene, blant 

annet har alle lest dem, og vi har drøftet dilemmaer og svaralternativer. I tillegg har lærerne 

fått utdelt rapporter som viser elevnivå, elevsvar på de ulike oppgavene, og temaområder for 

de ulike svarene. Vi har også drøftet resultatene i personalet, og blitt enige om at for eksempel 

dysleksi må oppdages tidligere, og vi må derfor studere kartleggingsprøvene på lavere trinn/3. 

trinn mer nøye for å unngå dette. Prøvegjennomføringen blir viktig også her. I 

oppfølgingsarbeidet skal vi arbeide spesielt med de områdene som utfordrer oss, og dette må 

gjøres helt ned på elevnivå. Vi har fått utarbeidet et skjema for hver enkelt elev som viser 

resultat, hva eleven mestrer, og utfordringer videre. Skjemaet skal brukes i elevsamtalen og i 

utviklingssamtalen, slik at eleven og foresatte også får god informasjon. Målet er at eleven skal 

ha en fin utvikling videre på mellomtrinnet innenfor de gitte områdene. Utfordringer i lesing 

påvirker også regneprøvene fordi det er mye tekst. Det går tydelig fram hva elevene må trene 

mer på, også på tidligere trinn, og dette har vi gjort hverandre bevisste på. 

 

 

OPPSUMMERING AV FASE 1 

Oppsummering av de viktigste punktene fra drøftingen i personalet. 
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Lærernes egenvurdering viser jevnt over gode resultater i forhold til skolens praksis, og 

lærerne betrakter generelt egen praksis bedre enn det årets resultater på undersøkelser viser. 

Spesielt positivt skårer de skolen innenfor områder som informasjon til foresatte om 

grunnleggende ferdigheter, godt arbeid med læringsmiljøet, og bruk av skolebasert vurdering i 

utviklingsarbeidet. I tillegg synes de ledelsen initierer godt til utviklingsarbeid, at det er gode 

rutiner for klasseledelse og at lærerne er gode klasseledere. Områder som trenger forbedring 

er digitale ferdigheter både for ansatte og elever, bedring av elevenes evne til konfliktløsning, 

god rekruttering og ærlige tilbakemeldinger. Lærerne poengterer at kvalitet på maskinparken 

er viktig, i tillegg til opplæring og felles øving på det digitale området. De foreslår at elevene 

bruker ulike metoder i øvingen på konfliktløsning, blant annet drama blir nevnt i denne 

forbindelse. Det er forståelse for utfordringer innenfor rekruttering, men skolen må være en 

attraktiv arbeidsplass, og alle må bidra til et godt, kollektivt arbeidsmiljø. Det ble diskutert 

hvordan alle kan gi ærlige tilbakemeldinger til hverandre, og dette er noe vi skal arbeide videre 

med på skolen, slik at det kan skje både i formelle og mer uformelle situasjoner som oppstår 

på skolen. 

 
FASE 2 - EGENVURDERING AV SKOLENS PRAKSIS 

Fase 2 består av en egenvurdering av skolens praksis. De ansatte skal ta stilling til en rekke påstander 

innenfor tema som tilpasset opplæring og vurdering, læringsmiljø, ledelse etc. 

Egenvurderingen gjennomføres via en nettbasert løsning. For å krysse grønt bør forholdene være jevnt over 

gode, men ikke nødvendigvis perfekte. Gult betyr at skolens praksis må bedres, mens rødt betyr at skolens 

praksis må endres - tiltak er nødvendig. 

Skolesjefen anbefaler at det avsettes god tid til drøftinger/begrepsavklaringer av påstandene i 

egenvurderingen før de ansatte gjennomfører egenvurderingen.  

Resultatet fra egenvurderingen legges ved dette dokumentet når de ansatte har gjennomført 

egenvurderingen. 

  

OPPSUMMERING AV FASE 2 

Oppsummering av de viktigste punktene fra drøftingen i personalet. 

Lærerne mener det alt i alt blir gjort mye bra arbeid ved skolen. Vi har hatt klasseledelse som 

satsning i ungdomstrinnsatsningen, og vil fortsette med å videreutvikle dette området. Vi tror 

videre at det er mulig å utnytte to-læresystemet bedre, slik at også faglige 

resultater/kartlegginger kan følges bedre opp, gjerne i dialog med elevene. Ved å få Chrome-

book, og googlesystemet opp å gå, vil også det digitale arbeidet bli forbedret. Det er ønskelig å 

avsette faste timer til digitalt arbeid, og egne timer på PC-rom inntil videre. IKT-planen må 

være kjent for alle lærerne, og en må benytte de verktøy som allerede finnes for oss. Vi må 

bruke noe tid i fellesskap på opplæring/trening i personalet, og vi skal fortsette med vår 

kompetanseheving innenfor STL+.For å få bedre resultater må vi ha intensivkurs innenfor de 

områdene elevene har utfordringer, men dette bør gjøres i klassen underveis med ukeprøver 

og deretter trening på utvalgt områder. Kanskje må de yngste få mer krevende 

oppgaver/temaområder? En god ukeplan er et godt redskap for jobbing og måloppnåelse, og vi 

kommer tilbake til ny jobbing med dette før skolestart i august. Det var også enighet om at 

gjennomføringssituasjonen for prøver er viktig, noen må ha litt tilrettelegging/tilsyn underveis. 

I tillegg må elevene trenes i strategier, slik at de kommer seg videre og viser utholdenhet i 

prøvesitusjoner og ellers i skolearbeidet. Vi skal også gi nok utfordringer til de evnerike 

elevene, slik at disse lærer, og beholder motivasjonen. Bruke av Multi-smart-øving er et av 

flere gode redskaper her. Det ble også nevnt at engasjement, entusiasme og pågangsmot er 

viktige egenskaper for elevene å tilegne seg, og at sosial- og emosjonell kompetanse samtidig 
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vil være viktig kompetanse for framtida. Lærerne er enige i at vi må ha en positiv innstilling til 

skolens videre utvikling og resultater. Vi skal jobbe videre for et godt miljø for alle, preget av 

profesjonalitet og åpenhet i arbeidsmiljøet. 

NB! Den 12.juni skal vi ha ettermiddags-planleggingsdag. Vi skal da ha kafe´ dialog omkring 

resultatene og ikke minst hvordan vi sammen skal utvikle oss videre framover. På dette møte 

skal vi også lage et årshjul for neste år, og skole og SFO skal ha møtet sammen. 

 

 

FASE 3 - VURDERING OG VALG AV SATSINGSOMRÅDER 

Personalet ser materialet og konklusjonene fra fase 1 og fase 2 under ett. Personalet drøfter og analyserer det 

sammenstilte materialet. Etter en samlet vurdering blir det konkludert, og skolens ledelse bestemmer hvilke 

utviklingsområder og tiltak skolen skal jobbe videre med. 

I denne fasen kan det være hensiktsmessig å benytte et SWOT-skjema.   

Swotskjema 

Styrker 

- God endringsvilje blant de ansatte ved skolen 

- Et positivt personale og gode lærere/SFO-ansatte og andre ansatte 

- Vi ønsker å være tett på, og ha tidlig innsats som et av vårt viktigste fokus 

- Skolelokalene er fine og lyse, og vi har god plass til det meste 

- Vi har svært flotte uteområder 

- «Små» klasser i Stavangermålestokk 

- En sak =alles= samhold 

- «Oversikt gir innsikt» 

- Fellesskap og felles opplegg mellom skolene i bydelen 

- Stabilitet og ellers godt miljø ved skolen 

- Maritimt miljø med mange turmuligheter i nærheten 

- Mange engasjerte ansatte, gode tradisjoner og interessant historie preger skolen 

- Vi har blant annet husmannsplassen som alternativ arena 

- Godt samarbeid med foresatte 

- Vi er synlige i nærmiljøet 

- Vi «ser utover» med Comenius og Norplus, aktiv skole, ungdomstrinnsatsning 

(tidligere), lese/regneveiledere og ved godt samarbeid med PPT 

- Vi har startet med intensivkurser, og skal utvikle flere slike videre, også for evnerike 

- Vi kan bruke «jobbcoach» og foresatte som ressurspersoner i tillegg til nærmiljøet 

- Vi skal utvikle våre gode erfaringer med tema- og prosjektarbeid videre til neste år 
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Svakheter 

- Liten skole- få å spille på 

- Det digitale - og utstyret 

- Mangel på spesialkompetanse 

- Sårbarhet, blant annet ved fravær 

- Kan ha utfordringer med vakthold i friminuttene 

- Vi har eldre skolebygninger som kan vanskeliggjøre noen av de nyere pedagogiske 

metodene 

- Store forventninger til en skole som har færre å fordele oppgavene på 

- Område som ligger lavt på levekår, kan innebære mindre støtte fra foresatte 

- Større arbeidspress på den enkelte lærer kan forekomme, siden vi ikke har flere klasser 

pr. trinn. 

- En liten skole kan på områder ha mindre muligheter til å opptre fleksibelt 

 

 

Muligheter 

- Kurs – videreutdanning, studietur, satse felles 

- Bygge på styrkene våre 

- Delingskultur gir felles, økt kompetanse 

- Godt skole- hjemsamarbeid 

- «Snakke oss opp» 

- - Tett på og tidlig innsats 

- Lærelyst, vekst og glede – ny visjon, noe vi vil satse enda mer på? 

- Utvikle oppfølging av faglige resultater enda mer systematisk – og tidligere 

- Mer dialog med elever – og egenvurdering 

- Utvikle relasjonene, lærer-elev og elev-elev 

- Bruke den viktige posisjonen skolen har i nærmiljøet 

- Bruke nærmiljøet og andre aktuelle arenaer mest mulig 

- La skolen være en attraktiv arbeidsplass der alle opplever å utvikle seg og ha det bra. 

- Få enda bedre resultater til neste år 

 

 

Trusler 

- Sykefravær 

- Mangel på lojalitet 

- Bom/Ryfast 

- Veistruktur og avsettingsplasser for elever kan være farlig 

- Mangel på spesialkompetanse 

- Manglende HMS, for eksempel varslingssystem ved skarpe situasjoner 

- Bygninger og uteområde kan være uoversiktlige/store 

- Liten skolehelsetjeneste kan bli en utfordring 
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OPPSUMMERING FASE 3 - SKOLENS SAMLEDE VURDERING 

 

 

 

VALG AV UTVIKLINGSOMRÅDER 

- Fortsette med klasseledelse 

- Grunnleggende ferdigheter (God, bedre best) 

- Lek, kultur og omsorg (Fritid i skolen) 

- IKT både for elever og personalet 

- Delingskultur/ skolebasert kompetanseutvikling 

- Åpenhet/ærlige tilbakemeldinger 

- Lesson study 

- Videreutvikling av nye og etablerte metoder 

 

 

FASE 4 - DIALOGMØTE 

Rektor kontakter skolesjefen og planlegger et Dialogmøte som en avslutning på skolens arbeid med 

Ståstedsanalysen.  

På dette møtet deltar til vanlig skolens ledelse, leder av driftsstyret/FAU, lærerrepresentanter, PPT og to 

representanter fra skolefagstab. I etterkant av møtet skrives en forpliktende avtale om oppfølgende tiltak. 

Utgangspunktet for disse tiltakene er de utviklingsområdene som skolen har kommet fram til i løpet av sitt 

arbeid med Ståstedsanalysen.  
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VEDLEGG 

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis 
Buøy skole 

 
 

 

Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av 

skolebasert vurdering (jf. § 2-1 i forskriften til opplæringsloven og § 2-1 i forskriften til privatskoleloven). 

Målet er å skape felles refleksjon om skolens praksis og om hvilke områder skolen vil prioritere å arbeide 

videre med.  

 

I analysen sammenstilles data fra Skoleporten, blant annet data om ressurser, resultater fra 

Elevundersøkelsen, eventuelt lokale undersøkelser og elevresultater. Disse blir sett i sammenheng med de 

ansattes vurdering av skolens praksis. Dette gir skolen et utgangspunkt for å velge ut og prioritere noen 

innsatsområder for å sette i verk en helhetlig skoleutvikling.  

  

Konklusjonene i Ståstedsanalysen er et uttrykk for hvordan de ansatte vurderer skolens praksis, hva som er 

skolens sterke sider og hva som er skolens utfordringer. Verktøyet gir ikke resultater som kan brukes til å 

sammenligne ulike skoler i en kommune eller i en fylkeskommune. 

 

Resultater fra egenvurderingen (fase 2) 
Ståstedsanalysen består av 3 faser. Her kommer resultatene fra personalets vurdering av skolens 

praksis (fase 2). Det er viktig å være bevisst på at resultatene fra undersøkelsen kun gir noen 

indikasjoner. Sammen med materialet fra fase 1, egner de seg bare som et underlag for refleksjon 

og drøfting i fase 3. 

 

Egenvurderingen av skolens ståsted er markert slik: 

Grønn: Skolens praksis er 

tilfredsstillende. 

Gul: Skolens praksis må 

bedres. 

Rød: Skolens praksis må  

endres - tiltak er nødvendig. 
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Antall besvarelser 

Undersøkelse Antall 

inviterte 

Antall 

besvarte 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser i perioden 14 12 

 

 

Hovedtema – Skolens praksis - Kompetanse og motivasjon 

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

90,9% 9,1% 0,0%  

2. Lærerne forklarer elevene hva som skal til for å nå kompetanse- og læringsmålene 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

90,9% 9,1% 0,0%  

3. Elevene forstår hvilke kompetanse- og læringsmål de arbeider mot 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

81,8% 18,2% 0,0%  

4. Foreldrene blir gjort kjent med hvilke kompetanse- og læringsmål elevene arbeider mot 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

5. Skolen har etablert felles forståelse av hva grunnleggende ferdigheter innebærer 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

6. Elevene utvikler digitale ferdigheter som redskap for læring i alle fag 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

54,5% 36,4% 9,1%  

7. Elevene utvikler muntlige ferdigheter som redskap for læring i alle fag 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

81,8% 18,2% 0,0%  

8. Elevene utvikler leseferdigheter som redskap for læring i alle fag 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

90,9% 9,1% 0,0%  

9. Elevene utvikler regneferdigheter som redskap for læring i alle fag 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

81,8% 18,2% 0,0%  

10. Elevene utvikler skriveferdigheter som redskap for læring i alle fag 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

72,7% 27,3% 0,0%  

11. Elevene samarbeider med sine medelever 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

12. På skolen vår er vi bevisste på hvordan vi kan utvikle elevenes selvfølelse 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

72,7% 27,3% 0,0%  

13. På skolen vår er vi bevisste på hvordan vi kan utvikle elevenes ansvarsfølelse 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

72,7% 27,3% 0,0%  

14. Elevene kan løse konflikter på en konstruktiv måte 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 54,5% 36,4% 9,1%  
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i perioden 

15. Opplæringen utvikler elevenes evne til kritisk tenkning 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

72,7% 27,3% 0,0%  

16. Opplæringen utvikler elevenes evne til kreativitet 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

81,8% 18,2% 0,0%  

17. Skolen legger til rette for fysisk aktivitet hver dag for alle elever 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

63,6% 36,4% 0,0%  

18. På vår skole er lærerne bevisste på hvordan de kan motivere elevene i læringsarbeidet 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

81,8% 18,2% 0,0%  

19. Elevene er motivert i læringsarbeidet 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

72,7% 27,3% 0,0%  

20. Elevene på skolen er engasjert i egen læring 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

90,9% 9,1% 0,0%  

 

Hovedtema – Skolens praksis - Tilpasset opplæring og vurdering 

21. På vår skole er det sammenheng mellom mål for opplæringen, arbeidsmåtene og 

vurderingsarbeidet 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

81,8% 18,2% 0,0%  

22. Skolen utnytter handlingsrommet i lokale læreplaner for å variere opplæringen 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

72,7% 27,3% 0,0%  

23. I daglig læringsarbeid benyttes varierte arbeidsmetoder systematisk 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

81,8% 18,2% 0,0%  

24. Elevene får oppgaver tilpasset sitt nivå 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

90,9% 9,1% 0,0%  

25. Skolen vår tilrettelegger for at alle elevene opplever mestring 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

63,6% 36,4% 0,0%  

26. Skolen bruker resultater fra kartlegginger når vi planlegger nye læringsaktiviteter 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

81,8% 18,2% 0,0%  

27. Lærerne følger opp resultater fra kartlegginger og prøver i det daglige arbeidet med 

hver enkelt elev 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

63,6% 36,4% 0,0%  

28. Når skolen oppdager at enkeltelever har svak faglig progresjon, gis eleven raskt ekstra 

støtte for å komme over i et positivt læringsløp 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

63,6% 36,4% 0,0%  

29. Skolen gjennomfører planlagte elevsamtaler 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

81,8% 18,2% 0,0%  
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30. På skolen har vi en felles forståelse av hva som er god vurderingspraksis 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

83,3% 16,7% 0,0%  

31. Vurderingspraksisen på vår skole bidrar til å fremme elevenes læring 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

66,7% 33,3% 0,0%  

32. Elevene er kjent med hvilke kriterier de vurderes ut i fra 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

75,0% 25,0% 0,0%  

33. Elevene får begrunnet tilbakemelding om hvordan de ligger an i forhold til 

kompetansemålene 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

75,0% 25,0% 0,0%  

34. Elevene får trening i å vurdere hvordan de best lærer 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

83,3% 16,7% 0,0%  

35. Skolen gjennomfører skolebasert vurdering basert på nasjonale og lokale data 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

91,7% 8,3% 0,0%  

36. Skolen bruker kunnskap fra den skolebaserte vurderingen som grunnlag for sitt 

utviklingsarbeid 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

37. Skolen vurderer jevnlig sin samlede kompetanse i lys av skolens resultater 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

 

Hovedtema – Skolens praksis - Læringsmiljø og rådgivning 

38. Skolen arbeider systematisk med å bedre læringsmiljøet 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

39. På vår skole har lærerne god forståelse av sin lederrolle overfor elevene 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

91,7% 8,3% 0,0%  

40. Lærerne viser interesse for hver enkelt elev 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

91,7% 8,3% 0,0%  

41. Lærerne har en positiv relasjon til hver enkelt elev 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

91,7% 8,3% 0,0%  

42. På vår skole arbeider vi bevisst med å utvikle positive relasjoner mellom elevene 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

91,7% 8,3% 0,0%  

43. På vår skole blir krenkende ord og handlinger raskt fulgt opp 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

58,3% 41,7% 0,0%  

44. Alle elever er inkludert i skolens fellesskap 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

91,7% 8,3% 0,0%  

45. På vår skole utvikler vi en læringskultur der elevene opplever at det er positivt å gjøre 

sitt beste 
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Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

91,7% 8,3% 0,0%  

46. Lærerne på vår skole har høye forventninger til alle elevene 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

83,3% 16,7% 0,0%  

47. Skolen samarbeider med fagmiljøer for å løse utfordringer i læringsmiljøet 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

91,7% 8,3% 0,0%  

48. Skolen tilbyr utdannings- og yrkesrådgiving i henhold til lov og forskrift 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

49. Skolen tilbyr sosialpedagogisk rådgiving i henhold til lov og forskrift 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

91,7% 8,3% 0,0%  

50. Skolen samarbeider med relevante aktører utenfor skolen om utdannings- og 

yrkesrådgivning 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

51. Skolen samarbeider med relevante aktører utenfor skolen om sosialpedagogisk rådgiving 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

52. Skolen styrker elevenes kompetanse til å ta gode valg for seg selv 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

83,3% 16,7% 0,0%  

53. Skolen har et system for å følge opp elever med høyt fravær 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

83,3% 16,7% 0,0%  

56. Skolen har rutiner for gode overganger i utdanningsløpet 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

 

Hovedtema – Skolens praksis - Kultur for læring 

57. På vår skole har vi et aktivt verdigrunnlag 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

91,7% 8,3% 0,0%  

58. Vår skole har en tydelig visjon 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

83,3% 16,7% 0,0%  

59. På vår skole har vi en felles plattform for det pedagogiske arbeidet 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

83,3% 16,7% 0,0%  

60. Vår skole er en lærende organisasjon 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

91,7% 8,3% 0,0%  

61. Skolens læringskultur gir rom for å prøve og å feile 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

91,7% 8,3% 0,0%  

62. Skolens kultur stimulerer til lek og kreativitet 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

83,3% 16,7% 0,0%  

63. Skolen setter av tid til endringsarbeid 
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Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

66,7% 33,3% 0,0%  

64. Skolen arbeider kontinuerlig for å fremme elevenes medvirkning i skolesamfunnet 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

58,3% 41,7% 0,0%  

65. Skolen har et godt fungerende elevråd 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

91,7% 8,3% 0,0%  

66. Elevene deltar i utforming av regler og rutiner 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

66,7% 33,3% 0,0%  

67. Lærerne har sammen med elevene innarbeidet tydelige regler og rutiner for elevgruppa 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

75,0% 25,0% 0,0%  

68. Beslutninger som er fattet, blir lojalt fulgt opp av alle ansatte 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

41,7% 58,3% 0,0%  

69. Skolen håndterer motstand mot endring 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

83,3% 16,7% 0,0%  

70. Forventningene mellom skolen og foreldrene er avklart 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

91,7% 8,3% 0,0%  

 

Hovedtema – Skolens praksis - Ledelse 

71. På vår skole er det tydelig hvem som bestemmer hva 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

72. Skolen har en tydelig pedagogisk ledelse 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

91,7% 8,3% 0,0%  

73. Lærerne på skolen tar ansvar for alle elevene på skolen 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

83,3% 16,7% 0,0%  

74. Skolen har retningslinjer for god klasseledelse 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

75. Lærerne følger skolens retningslinjer for god klasseledelse 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

91,7% 8,3% 0,0%  

76. På vår skole har vi gode rutiner for den daglige driften 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

91,7% 8,3% 0,0%  

77. Skoleledelsen er godt orientert om det daglige arbeidet som utføres ved skolen 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

91,7% 8,3% 0,0%  

78. Skolens ledelse og medarbeidere er enige om hva som er skolens utfordringer 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

91,7% 8,3% 0,0%  

79. Skoleledelsen tar ansvar for å sette mål for skolens utvikling 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 100,0 0,0% 0,0%  
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i perioden % 

80. Skoleledelsen initierer lokalt læreplanarbeid 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

81. Skoleledelsen motiverer til utviklingsarbeid 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

82. Skoleledelsen stimulerer til entreprenørskap og nyskaping 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

66,7% 33,3% 0,0%  

83. Skoleledelsen gir tilbakemelding på utført arbeid 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

75,0% 25,0% 0,0%  

84. Lærerne får god støtte, hjelp og veiledning av sin leder 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

75,0% 25,0% 0,0%  

85. Skoleledelsen er dyktig til å rekruttere riktig kompetanse 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

66,7% 25,0% 8,3%  

86. Skoleledelsen har god innsikt i lov- og avtaleverk 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

81,8% 18,2% 0,0%  

87. Skolen får tydelige styringssignaler fra skoleeier 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

91,7% 8,3% 0,0%  

88. Skolen får systematisk oppfølging av skoleeier 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

91,7% 8,3% 0,0%  

89. Skolen tar i mot ekstern veiledning ved behov 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

 

Hovedtema – Skolens praksis - Profesjonsutvikling og samarbeid 

90. Skolen jobber systematisk med å utvikle faglig og pedagogisk kompetanse 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

91,7% 8,3% 0,0%  

91. Skolen tar den samlede kompetansen i personalet i bruk 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

91,7% 8,3% 0,0%  

92. Lærerne ved skolen har nødvendig kompetanse til å bruke digital teknologi i daglig 

læringsarbeid 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

41,7% 50,0% 8,3%  

93. Skolen har en klar plan for bruk av felles tid for de ansatte 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

91,7% 8,3% 0,0%  

94. Skolen har arenaer for felles refleksjon og læring 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

83,3% 16,7% 0,0%  

95. Lærerne samarbeider om planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringa 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 75,0% 25,0% 0,0%  
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i perioden 

96. På vår skole drøfter vi pedagogiske utfordringer 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

83,3% 16,7% 0,0%  

97. På vår skole diskuterer vi hvordan arbeidsmåter kan forbedres 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

83,3% 16,7% 0,0%  

98. På vår skole gir vi hverandre ærlige tilbakemeldinger 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

41,7% 50,0% 8,3%  

99. Skolen tilbyr veiledning til nyutdannede 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

91,7% 8,3% 0,0%  

100. Skolen har gode rutiner for samarbeid med tillitsvalgte 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

101. På vår skole arbeider vi bevisst med hvordan foreldrene kan bidra positivt til elevenes 

læring og utvikling 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

91,7% 8,3% 0,0%  

102. På vår skole har vi gode rutiner for å ta opp eventuelle bekymringer med hjemmet 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

75,0% 25,0% 0,0%  

103. På vår skole gir vi ærlige tilbakemeldinger til hjemmet 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

83,3% 16,7% 0,0%  

104. Skolen møter kritikk med faglige argumenter 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

72,7% 27,3% 0,0%  

105. Skolen bruker lokalmiljøet aktivt i undervisningen 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

91,7% 8,3% 0,0%  

 

Tilleggstema - Klasseledelse 

1. På vår skole har lærerne god forståelse av sin lederrolle overfor elevene 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

2. Lærerne på vår skole har god innsikt i det sosiale samspillet i elevgruppene de underviser 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

72,7% 27,3% 0,0%  

3. På vår skole arbeider vi bevisst med å utvikle positive relasjoner mellom elevene 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

90,9% 9,1% 0,0%  

4. På vår skole opplever alle elevene at de tilhører et sosialt fellesskap 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

90,9% 9,1% 0,0%  

5. Lærerne på vår skole bryr seg om alle elevene 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

90,9% 9,1% 0,0%  

6. På vår skole er lærerne bevisste på hvordan eget språk og kroppsspråk påvirker elevene 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 81,8% 18,2% 0,0%  
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i perioden 

7. På vår skole arbeider vi bevisst med hvordan foreldrene kan bidra positivt til elevenes 

læring og utvikling 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

90,9% 9,1% 0,0%  

8. Lærerne på vår skole har høye forventninger til alle sine elever 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

72,7% 27,3% 0,0%  

9. Lærerne på vår skole tilrettelegger opplæringen slik at alle elevene opplever mestring 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

90,9% 9,1% 0,0%  

10. På vår skole gir lærerne tydelige framovermeldinger til alle sine elever 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

90,9% 9,1% 0,0%  

11. Lærerne på vår skole aktiviserer elevenes forkunnskaper 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

81,8% 18,2% 0,0%  

12. På vår skole utvikler vi en læringskultur der elevene opplever at det er rom for å prøve 

og feile 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

13. å vår skole utvikler vi en læringskultur der elevene opplever at det er positivt å gjøre sitt 

beste 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

14. Lærerne på vår skole legger til rette for at elevene får reflektere over egen læring 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

81,8% 18,2% 0,0%  

15. På vår skole har vi en forventning om at alle elevene kan nå målene for opplæringen 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

90,9% 9,1% 0,0%  

16. På vår skole kjenner alle reglene for orden og oppførsel 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

90,9% 9,1% 0,0%  

17. Lærerne på vår skole har sammen med elevene innarbeidet tydelige regler og rutiner for 

klassen/elevgruppa 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

90,9% 9,1% 0,0%  

18. På vår skole kommer lærerne presis til timene 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

63,6% 36,4% 0,0%  

19. På vår skole starter timene presis 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

70,0% 30,0% 0,0%  

20. Det er god arbeidsro i undervisningsøktene på vår skole 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser 

i perioden 

45,5% 54,5% 0,0%  
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