
Ståstedsanalysen for Kannik skole våren 2016 
 

 

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. 

Datagrunnlag: 

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 

Kannik skole (15-16) 15-16  14.03.2016 

Kannik skole (14-15) 14-15  14.03.2016 

 

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. 

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 

Kannik skole (15-16) 516 

Kannik skole (14-15) 529 

 

 

Årsverk 

 Antall 

Antall lærere, menn 

Kannik skole (15-16) 12 

Kannik skole (14-15) 13 

Antall lærere, kvinner 

Kannik skole (15-16) 30 

Kannik skole (14-15) 34 

Antall assistenter i skolen Sum 

Kannik skole (15-16) 3 

Kannik skole (14-15) 4 

 

 

Årsverk 

1 årsverk er = 100 

 

 Antall 

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

Kannik skole (15-16) 3 291 

Kannik skole (14-15) 3 603 

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

Kannik skole (15-16) 0 

Kannik skole (14-15) 0 

 
 

 



Foreldrenes utdanningsnivå 

 
Kannik skole 

(15-16) 

Kannik skole 

(14-15) 

Foreldrenes utdanningsnivå 36 36 

 
 

Eventuelle kommentarer til skolens ressurser 

Skolen er nede i en «dip» når det gjelder elevtallet. Dette vil gradvis øke opp mot 2020 

 
 

 

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.  



Resultater fra Elevundersøkelsen 

Snitt 
Kannik skole 

(15-16) 

Kannik skole 

(14-15) 

1. Motivasjon og mestring   

1.1 Motivasjon 3,92 4,06 

1.2 Innsats 4,40 4,46 

1.3 Mestring 4,24 4,26 

1.4 Faglig utfordring 4,37 4,42 

1.5 Relevant opplæring 3,98 4,15 

2. Arbeidsmiljø   

2.1 Trivsel 4,48 4,53 

2.2 Trygt miljø 4,39 4,36 

2.3 Mobbing på skolen 4,90 4,90 

2.4 Krenkelser 4,78 4,80 

3. Klasseledelse   

3.1 Støtte fra lærerne 4,30 4,46 

3.2 Arbeidsro 3,93 4,04 

3.3 Elevdemokrati og medvirkning 3,71 3,64 

3.4 Felles regler 4,34 4,39 

3.7 Variert opplæring 4,07 4,24 

4. Vurdering   

4.1 Vurdering for læring 3,90 4,02 

4.2 Egenvurdering 3,07 3,15 

5. Veiledning og rådgivning   

5.1 Skolehelsetjenesten 4,01 4,05 

5.2 Rådgivning  3,67 3,66 

6. Støtte hjemmefra   

6.1 Støtte hjemmefra 4,47 4,46 

 

 

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? 



Svarene på dette finner vi stort sett i vurderingen som lærerne gir i forhold til Styrker og 
Muligheter. 

Det pekes generelt på en stor faglig kompetanse i lærergruppen og at det er en stor trivsel 

både blant elevene og i personalet.  
 

 

 

 

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. 

 

 
Kannik skole 

(15-16) 

Kannik skole 

(14-15) 

Trivsel 4,64 4,64 

Motivasjon 4,33 4,36 

Støtte fra lærerne 4,35 4,3 

Arbeidsforhold 4,2 4,05 

Faglig læring 4,24 4,15 

Kvalitet på lekser 4,13 4,1 

Håndtering av mobbing 4,03 3,97 

Dialog og medvirkning 4,29 4,05 

FAU og SU 4,18 - 

Foreldreaktivitet 3,69 - 

 

 

Kommentarer til resultater fra foreldreundersøkelsen 

På hvilke områder oppnår skolen høy tilfredshet blant de foresatte  - hvorfor?  

På hvilke områder er de foresatte mindre fornøyd? Hva kan årsakene være?  Hvilke tiltak kan være 

aktuelle for å øke grad av foreldretilfredshet?    



Skolen opplever at foreldrene har store forventninger til skolens praksis, og at de ikke i like 
stor grad som elevene er fornøyd med denne. 

Dette har vi tatt opp med FAU bl.a når det gjelder skolens håndtering av mobbing. 

Skolen har invitert til et samarbeid rundt disse spørsmålene. 

 

 

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. 

  

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. 

8. Trinn 

Utval

g 
 

Mestringsni

vå 1 

Mestringsni

vå 2 

Mestringsni

vå 3 

Mestringsni

vå 4 

Mestringsni

vå 5 

Snitt 

Poen

g 

Kanni

k 

skole 

(15-

16) 

Nasjonal

e prøver 

8. trinn, 

Engelsk 

3,1% 9,9% 40,1% 21,6% 25,3% 54,9 

Kanni

k 

skole 

(14-

15) 

Nasjonal

e prøver 

8. trinn, 

Engelsk 

2,7% 5,9% 37,1% 26,3% 28,0% 56,0 

Kanni

k 

skole 

(15-

16) 

Nasjonal

e prøver 

8. trinn, 

Regning 

2,5% 12,9% 37,4% 27,0% 20,2% 54,3 



Kanni

k 

skole 

(14-

15) 

Nasjonal

e prøver 

8. trinn, 

Regning 

3,8% 11,9% 28,6% 31,4% 24,3% 54,9 

Kanni

k 

skole 

(15-

16) 

Nasjonal

e prøver 

8. trinn, 

Lesing 

4,3% 9,1% 37,2% 25,6% 23,8% 54,3 

Kanni

k 

skole 

(14-

15) 

Nasjonal

e prøver 

8. trinn, 

Lesing 

4,3% 11,4% 39,1% 28,3% 16,8% 53,3 

 
 

9. Trinn 

Utval

g 
 

Mestringsni

vå 1 

Mestringsni

vå 2 

Mestringsni

vå 3 

Mestringsni

vå 4 

Mestringsni

vå 5 

Snitt 

Poen

g 

Kanni

k 

skole 

(15-

16) 

Nasjonal

e prøver 

9. trinn, 

Regning 

2,2% 4,4% 20,0% 36,7% 36,7% 58,6 

Kanni

k 

skole 

(14-

15) 

Nasjonal

e prøver 

9. trinn, 

Regning 

1,7% 12,2% 33,1% 30,2% 22,7% 55,5 

Kanni

k 

skole 

(15-

16) 

Nasjonal

e prøver 

9. trinn, 

Lesing 

4,4% 6,6% 15,9% 40,1% 33,0% 57,9 

Kanni

k 

skole 

(14-

15) 

Nasjonal

e prøver 

9. trinn, 

Lesing 

2,4% 8,3% 26,6% 27,8% 34,9% 57,4 

 
 



Kommentarer til nasjonale prøveresultater 

Lærerne og ledelsen er svært godt fornøyd med skolens resultater på de nasjonale prøvene. 

Spesielt er vi fornøyd med at elevene på 9.trinn i 2015/2016 har hevet kompetansen i lesing og 

regning slik at 70-75% av elevene ligger innen evneområde 4-5. 

 
 

Grunnskolepoengsum 

 

Grunnskolepoeng regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet, legges sammen 

og deles på antall karakterer slik at en får et gjennomsnitt. Deretter multipliseres gjennomsnittet med 

10. 
 
 

 
Kannik skole 

(15-16) 

Kannik skole 

(14-15) 

Grunnskolepoengsum - 44,18 

 

 

Oversikt Norsk 

 
Kannik skole 

(15-16) 

Kannik skole 

(14-15) 

Eksamen - 4,12 

Standpunkt - 4,31 

T1 - 4,1 

 
 

Matematikk 

 
Kannik skole 

(15-16) 

Kannik skole 

(14-15) 

Eksamen - 3,56 

Standpunkt - 3,91 



 
 

Engelsk oversikt 

 
Kannik skole 

(15-16) 

Kannik skole 

(14-15) 

Eksamen - 4,64 

Standpunkt - 4,47 

 
 

Bestått vgs 

 

Denne tabellen viser andelen elever som har fullført og bestått henholdsvis Vg1, Vg2 og Vg3 eller fag-

/svenneprøve.Tabellen tar utgangspunkt i et bestemt årskull som gikk ut fra ungdomsskolen, og tar 

ikke hensyn til elever som ikke startet på videregående skole.Tabellen viser også andelen som har 

fullført og bestått, sett opp mot grunnskolepoengsum. En elev regnes som frafallselev hvis han/hun 

ikke har fullført og bestått Vg3 eller fag-/svenneprøve fem år etter oppstart i videregående skole. 
 
 

Andel elever, lærlinger eller lærekandidater som har % % 

 

Kannik 

skole 

(15-

16) 

Kannik 

skole 

(14-

15) 

fullført og bestått Vg1 0,0 0,6 

 
 

Gjennomføring etter grunnskolepoengsum 

Andel elever, lærlinger og lærekandidater som har: % % 

 
Kannik skole 

(15-16) 

Kannik skole 

(14-15) 

Fullført og bestått Vg1 (0 - <30 grunnskolepoeng) 0,0 0,0 

Fullført og bestått Vg1 (30 - <40 grunnskolepoeng) 0,0 2,9 

Fullført og bestått Vg1 (40 - <50 grunnskolepoeng) 0,0 0,0 

Fullført og bestått Vg1 ( > = 50 grunnskolepoeng) 0,0 0,0 

 
 

Karakterer, Vg1 

 Kannik skole (15-16) Kannik skole (14-15) 

 Snitt N= Snitt N= 



Norsk - - - - 

Matematikk - - 6,0 3 

Engelsk - - - - 

Naturfag - - 5,75 4 

 

 

OPPSUMMERING AV FASE 1 

Oppsummering av de viktigste punktene fra drøftingen i personalet. 

Personalet konkluderer med at skolen har utfordringer knyttet til praksis i forhold til 

spesialundervisning og tilpasset opplæring. 

 

 

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. 

Personalet hadde en gjennomgang på trinnivå etter egenvurderingen der følgende tema var 
opp til drøfting: 



STÅSTEDSANALYSEN – DRØFTING AV 

RESULTATER 
 

Grønn: Skolens praksis er 

tilfredsstillende. 

Gul: Skolens praksis må 

bedres. 

Rød: Skolens praksis må  

endres - tiltak er nødvendig. 

   

 

Kompetanse og motivasjon: 

Resultatene av egenvurderingen er stort sett veldig bra og helt i tråd med det brukerundersøkelsene 

og kartleggingene på elev- og foreldrenivå viser. Det er to områder som peker seg ut som et område 

å se nærmere på. 

1. 

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

30,8% 66,7% 2,6%  

 

2. 

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

læringsarbeid 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

46,2% 51,3% 2,6%  

 

3.  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

48,7% 41,0% 10,3%  

 

Når det gjelder punkt 3 så er det allerede ivaretatt med egen sak i Skolemiljøutvalget og i 

Driftsstyret. 

Til drøfting: 

Når det gjelder punkt 1 så vil vi be om at trinnet gjør en vurdering på bruk av iPad i 

klasserommet/opplæringen. Hvilke tanker gjør man seg om at elevene etter hvert skal settes 

opp med egne iPad’er og at læreboka muligens er på vei ut? 

 

 

 

TILPASSET OPPLÆRING OG VURDERING 

 

Personalet vurderer skolens praksis i opplæringen som god i forhold til systematikk, innhold og 

vurderingsarbeidet. 

Personalet er spørrende til skolens praksis i forholdt til tilpasningen. Dette kommer til syne i 

spørsmålene: 

1. 

25. Skolen vår tilrettelegger for at alle elevene opplever mestring 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

46,2% 51,3% 2,6%  

 



2. 

24. Elevene får oppgaver tilpasset sitt nivå 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

43,6% 53,8% 2,6%  

 

3. 

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

støtte for å komme over i et positivt læringsløp 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

41,0% 53,8% 5,1%  

 

 

Til drøfting: 

Trenger men store ressurstilgang for å få en bedre tilpasning av opplæringen? Hvordan sørge 

for at elevene får f.eks tilpasset oppgaver/prøver? 

Hva er det som gjør tilpasset opplæring så vanskelig å gjennomføre? 
 

Drøftingene ble gjennomført uten at det ble konkludert, da dette ville være tema for arbeidet i 

fase 3. 

 

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. 

   

 

Antall besvarelser 

Undersøkelse Antall 

inviterte 

Antall 

besvarte 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle undersøkelser i perioden 50 39 

 

 

Hovedtema – Skolens praksis - Kompetanse og motivasjon 

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

84,6% 15,4% 0,0%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

97,4% 2,6% 0,0%  



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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

84,6% 15,4% 0,0%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

92,3% 7,7% 0,0%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

74,4% 25,6% 0,0%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

30,8% 66,7% 2,6%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

87,2% 12,8% 0,0%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

82,1% 15,4% 2,6%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

82,1% 15,4% 2,6%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

87,2% 10,3% 2,6%  

11. Elevene samarbeider med sine medelever 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

94,9% 5,1% 0,0%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

84,6% 15,4% 0,0%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

84,6% 15,4% 0,0%  

14. Elevene kan løse konflikter på en konstruktiv måte 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

86,8% 13,2% 0,0%  

15. Opplæringen utvikler elevenes evne til kritisk tenkning 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

89,7% 10,3% 0,0%  

16. Opplæringen utvikler elevenes evne til kreativitet 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

68,4% 31,6% 0,0%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

48,7% 41,0% 10,3%  

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



Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

89,7% 10,3% 0,0%  

19. Elevene er motivert i læringsarbeidet 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

79,5% 20,5% 0,0%  

20. Elevene på skolen er engasjert i egen læring 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

84,6% 15,4% 0,0%  

 

Hovedtema – Skolens praksis - Tilpasset opplæring og vurdering 

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

vurderingsarbeidet 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

87,2% 12,8% 0,0%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

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

23. I daglig læringsarbeid benyttes varierte arbeidsmetoder systematisk 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

79,5% 17,9% 2,6%  

24. Elevene får oppgaver tilpasset sitt nivå 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

43,6% 53,8% 2,6%  

25. Skolen vår tilrettelegger for at alle elevene opplever mestring 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

46,2% 51,3% 2,6%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

74,4% 23,1% 2,6%  

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

hver enkelt elev 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

64,1% 30,8% 5,1%  

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

støtte for å komme over i et positivt læringsløp 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

41,0% 53,8% 5,1%  

29. Skolen gjennomfører planlagte elevsamtaler 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

100,0% 0,0% 0,0%  

30. På skolen har vi en felles forståelse av hva som er god vurderingspraksis 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

82,1% 17,9% 0,0%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

84,6% 15,4% 0,0%  

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



Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

94,9% 5,1% 0,0%  

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

kompetansemålene 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

92,3% 7,7% 0,0%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

74,4% 23,1% 2,6%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

84,2% 15,8% 0,0%  

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

utviklingsarbeid 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

73,7% 26,3% 0,0%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

69,2% 28,2% 2,6%  

 

Hovedtema – Skolens praksis - Læringsmiljø og rådgivning 

38. Skolen arbeider systematisk med å bedre læringsmiljøet 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

78,9% 21,1% 0,0%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

97,4% 2,6% 0,0%  

40. Lærerne viser interesse for hver enkelt elev 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

89,5% 10,5% 0,0%  

41. Lærerne har en positiv relasjon til hver enkelt elev 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

84,2% 15,8% 0,0%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

92,1% 7,9% 0,0%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

94,7% 5,3% 0,0%  

44. Alle elever er inkludert i skolens fellesskap 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

78,4% 21,6% 0,0%  

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

sitt beste 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

97,4% 2,6% 0,0%  

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



Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

94,7% 5,3% 0,0%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

73,7% 26,3% 0,0%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

92,1% 5,3% 2,6%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

89,5% 7,9% 2,6%  

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

yrkesrådgivning 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

89,5% 7,9% 2,6%  

51. Skolen samarbeider med relevante aktører utenfor skolen om sosialpedagogisk 

rådgiving 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

91,9% 5,4% 2,7%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

86,5% 13,5% 0,0%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

84,2% 15,8% 0,0%  

56. Skolen har rutiner for gode overganger i utdanningsløpet 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

89,5% 10,5% 0,0%  

 

Hovedtema – Skolens praksis - Kultur for læring 

57. På vår skole har vi et aktivt verdigrunnlag 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

82,1% 17,9% 0,0%  

58. Vår skole har en tydelig visjon 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

82,1% 17,9% 0,0%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

82,1% 17,9% 0,0%  

60. Vår skole er en lærende organisasjon 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

92,3% 5,1% 2,6%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

84,6% 15,4% 0,0%  

62. Skolens kultur stimulerer til lek og kreativitet 



Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

43,6% 48,7% 7,7%  

63. Skolen setter av tid til endringsarbeid 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

71,8% 25,6% 2,6%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

71,8% 28,2% 0,0%  

65. Skolen har et godt fungerende elevråd 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

92,3% 7,7% 0,0%  

66. Elevene deltar i utforming av regler og rutiner 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

89,7% 10,3% 0,0%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

92,3% 7,7% 0,0%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

59,0% 41,0% 0,0%  

69. Skolen håndterer motstand mot endring 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

68,4% 31,6% 0,0%  

70. Forventningene mellom skolen og foreldrene er avklart 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

82,1% 17,9% 0,0%  

 

Hovedtema – Skolens praksis - Ledelse 

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

73,7% 26,3% 0,0%  

72. Skolen har en tydelig pedagogisk ledelse 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

57,9% 39,5% 2,6%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

86,8% 13,2% 0,0%  

74. Skolen har retningslinjer for god klasseledelse 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

94,7% 5,3% 0,0%  

75. Lærerne følger skolens retningslinjer for god klasseledelse 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

91,9% 8,1% 0,0%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

97,4% 2,6% 0,0%  

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



Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

64,9% 35,1% 0,0%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

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

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

76,3% 23,7% 0,0%  

80. Skoleledelsen initierer lokalt læreplanarbeid 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

78,4% 21,6% 0,0%  

81. Skoleledelsen motiverer til utviklingsarbeid 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

71,8% 28,2% 0,0%  

82. Skoleledelsen stimulerer til entreprenørskap og nyskaping 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

38,5% 59,0% 2,6%  

83. Skoleledelsen gir tilbakemelding på utført arbeid 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

41,0% 56,4% 2,6%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

66,7% 30,8% 2,6%  

85. Skoleledelsen er dyktig til å rekruttere riktig kompetanse 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

73,7% 18,4% 7,9%  

86. Skoleledelsen har god innsikt i lov- og avtaleverk 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

94,6% 5,4% 0,0%  

87. Skolen får tydelige styringssignaler fra skoleeier 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

86,5% 13,5% 0,0%  

88. Skolen får systematisk oppfølging av skoleeier 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

88,2% 11,8% 0,0%  

89. Skolen tar i mot ekstern veiledning ved behov 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - 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 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

64,9% 35,1% 0,0%  

91. Skolen tar den samlede kompetansen i personalet i bruk 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

81,6% 18,4% 0,0%  



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

læringsarbeid 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

46,2% 51,3% 2,6%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

81,6% 15,8% 2,6%  

94. Skolen har arenaer for felles refleksjon og læring 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

65,8% 34,2% 0,0%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

87,2% 12,8% 0,0%  

96. På vår skole drøfter vi pedagogiske utfordringer 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

84,6% 12,8% 2,6%  

97. På vår skole diskuterer vi hvordan arbeidsmåter kan forbedres 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

79,5% 17,9% 2,6%  

98. På vår skole gir vi hverandre ærlige tilbakemeldinger 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

87,2% 12,8% 0,0%  

99. Skolen tilbyr veiledning til nyutdannede 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

82,1% 17,9% 0,0%  

100. Skolen har gode rutiner for samarbeid med tillitsvalgte 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

97,4% 2,6% 0,0%  

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

læring og utvikling 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

76,9% 23,1% 0,0%  

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

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

94,9% 5,1% 0,0%  

103. På vår skole gir vi ærlige tilbakemeldinger til hjemmet 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

94,9% 5,1% 0,0%  

104. Skolen møter kritikk med faglige argumenter 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

97,4% 2,6% 0,0%  

105. Skolen bruker lokalmiljøet aktivt i undervisningen 

Ståstedsanalysen 2015/2016 - Sum alle 

undersøkelser i perioden 

68,4% 31,6% 0,0%  

 

 

 



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 

Hvilke styrker har skolen vår? Hva er våre svakheter? Hvilke muligheter ser vi? Hva slags trusler må 

vi ta hensyn til? Når vi vurderer styrker og svakheter, har vi fokus på nåsituasjonen til skolen. Hva 

forteller de ulike dataene om situasjonen i skolen? Når vi vurderer muligheter og trusler, har vi et 

fokus på framtiden, mulige scenarioer og hvilke risiko disse medfører. 

 

SWOT skjemaet 

Styrker (S) 

 

Svakheter (W) 

 

Muligheter (O) 

 

Trusler (T) 

 

 

Styrker 

Godt kvalifiserte lærere 

Flinke elever 

Godt arbeidsmiljø/vinlotteri 

Engasjerte foreldre 

Godt miljø blant lærerne 

Stor frihet 

Høyt under taket 

Erfarne lærere 

Mange å samarbeide med 

Flotte kolleger 

Faglig dyktige kolleger 

Flinke elever som vil noe 

Mye godt samarbeid 

Fasiliteter 

God stemning 

Faglig flinke lærere 

Ressurssterke elever og foreldre 

Respektskole 

Godt miljø 

God lokalitet 

Høye forventninger 

Gode kolleger 

Faglig styrke pga mange lærere 

Samarbeid mellom gamle og nyutdanna 

TL og MiljøtjenestenSterke elever og lærere 



Lite mobbing 

Trivsel blant elever og lærere 

Mer tid til samarbeid 

Respektprogrammet/felles regler 

Personalet drar i samme retning 

Ikke overstyring/frihet 

TL-programmet 

Mange miljøarbeidere 

Lite detaljstyring 

Faglig gode lærer. 

Respekt programmene. 

Flinke elever 

Gode rammer, gode rutiner 

Gode rutiner / kultur 

Godt samarbeid 

 Elevene er motivert og engasjert. 

Personal stabil 

Bred kompetanse 

God og lang erfaring 

Samarbeid på trinn 

Elevmassen 

Miljøarbeidere 

Kantinen 

Bibliotekar og bibliotek 

Datarom 

Stor trivsel 

Respektprogrammet 

Stor frihet innen rammene 

TL-programmet 
 

 

 

Svakheter 

Mer faglig fokus fra ledelsen 

Bedre opplæring for nye lærere, fadderordning 

Små kompakte klasserom 

Bli flinkere med de svake elevene> mestringsfølelse 

Datasituasjonen 

Sterke lojaliteter i forhold til vedtak på trinn 

For få grupperom, leter etter rom 

Mangler «Storstue» 

Tre skoler, noen ganger lite felles 

Den ene hånden vet ikke alltid hva den andre gjør 

Ting som er bestemt blir ofte forandret på 

Liten datakapasitet 

Dårlig utnytting av styrking og t-timer 

Ikke lett å være faglig svak 

Store klasser 



Mangel på gr.rom, møterom 

Spes.ped-krav-STRESS 

Stor skole, gammel romløsning 

Litt vanskelig å ha oversiktenMatteboka er ustrukturert 

Ikke alle følger reglene 8holdninger) 

Delingskulturen er ymse avhengig av hvilket trinn 

Økonomi: slitt og utdaterte bøker 

Utfordrende å tilpasse undervisningen til de store klassene med de rammeforholdene vi har 

Oppfølging av svake elever er vanskelig 

Penger til styrking 

Klarer ikke heve de svake 

For lang tid før opplegget er klart for elevene 

Forventningspress lærer/elev 

Kjønnsfordelingen blant lærerne 

Bygningsmassen 

Evaluering av opplegg 
 

 

 

Muligheter 

Data opp og gå 

Bruke elever til å holde dataparken oppe og gå 

Valgfag 

Overføringssamarbeid mellom grunnskole og vgs 

Samarbeid mellom lærerne 

Bør satses på Kunnskapsskolen 

Større rom for utvikling 

Bedre ikt i undervisning. 

Flink elever som utfordre oss lærer. 

 Ressurs sterk foreldre. 

Geografisk plassering kan lettere besøke de tilbudene som finnes. 

Mye kultur og idrettsaktiviteter område som burde brukes mer. 

Alle motiverte elever 

Nærhet til byen 

Foreldrene 

Dele mer 

Forbedring i fellesområder 

Mangfold 

Utrolig mye kompetanse 

Ulike og flere læringsarenaer 

Mange øvingslærere og studenter 

Bygge merkevare 

Se mulighetene 

Bli bedre på ressursbruk 

Kommunikasjon 

Sentrumsnærhet/utnytte nærmiljøet 

Digital utvikling 

Takle forandringer 



Fleksitid for elever 

Finne et ”image” for skolen 

Samarbeid med næringslivet 

Prøveskole innen et felt? 

 

 

Trusler 

Flere elever som trenger detaljert tilrettelegging 

Forventningsprosess 

Store elevgrupper på vei 

Store rettebunker 

Økonomi 

Læreverk 

En annen styring av skolen 

Miste fleksibiliteten 

Vi må ha roen 

Får ikke nok tid til å gjøre ting grundig nok 

Nedbemanning 

Krasj på datarommet 

Stor skole/mange elever pr. klasse 

Krevende foreldre 

Fokus på resultater, bør tenke læring 

Elevene utsatt for press: karakterer, klær, utseende 

Store klasser 

Ikke gi opp gode rutiner 

Felles regler 

Digital mobbing 

Nedskjæringer 

Dataspill 

Engasjerte foreldre som krever litt for mye 

Dårlig økonomi 

Mobbing- mobilbruk, bilder, misbruk 

Bedre kommunikasjon rundt elever med spesielle behov 

Datakrasj 

Høyt press på utslitte lærere/elever 

Økt elevtall svekker god undervisning, store grupper 
 

 
 



OPPSUMMERING FASE 3 - SKOLENS SAMLEDE VURDERING 

KONKLUSJON AV ANALYSE OG FORSLAG TIL TILTAK 

ALLE SKAL MED! 
 

Lærerpersonalet har gitt tilbakemelding på analysen og egenvurderingen i form av utsagn i form av 

Styrker – Svakheter – Muligheter og Trusler. 

Vi har tatt utgangspunkt i det som oppfattes som skolens styrker og muligheter fordi vi tenker at ved 

å styrke disse, vil svakheter og trusler etter hvert bli eliminert. Viser for øvrig til LØFT-metoden, 

som hevder at ”løsningen ligger aldri i problemet” altså det vi ikke får til. 

Vi har samlet oss om 4 områder der vi vil etablere tiltak: 

 

KOMPETANSE: Tilbakemeldingen fra lærerne er tydelige på at lærerens fag- og relasjons-

kompetanse er en av skolens styrker. Vi må derfor legge til rette for at lærere får bygget ny 

kompetanse og styrket den allerede etablerte kompetanse. Et viktig poeng er at lærere som skal 

undervise innen fag på ungdomstrinnet innen 2025 må ha den nødvendige fagkompetanse på plass. 

Vi må også legge til rette for ny kompetanse i tråd med krav om medborgerkompetanse i ny 

kvalitetutviklingsplan. 

 

MILJØ: Tilbakemeldingen fra lærerpersonalet peker på skolens gode trivselsmiljø som en viktig 

faktor i å lage et godt læringsmiljø. Blant annet pekes det på at skolen er en Respekt-skole og 

etableringen av TL-programmet (Trivsels-Leder). Vi legger opp til tiltak som vil styrke begge disse 

elementene. 

 

LEDELSE: Ledelsens rolle i skolens utviklingsarbeid er svært viktig om ikke alfa og omega med 

tanke på om vi skal lykkes eller ikke. Vi vil derfor etablere tiltak som vil sørge for at ledelsen 

opptrer konsistent og ”tett på”. 

 

ELEVENE: I tilbakemeldingen fra lærerne opptrer ofte eleven som en viktig ressurs for at Kannik 

skole er så god som den er. Vi vil derfor legge opp til rutiner og strategier som sikrer eleven en 

større plass i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen. Vi vil også legge til rette for 

at foreldregruppen blir tatt inn i opplæringen 

 

 

Utvikling

Kompetanse

Miljø

Elevene

Ledelse



 
 

VALG AV UTVIKLINGSOMRÅDER 

TILTAKSLISTE 

Status:  

IGANGSATT SKAL STARTE IKKE PRIORITERT ENNÅ 

KOMPETANSE 
Prioritet Mål og Tiltak Oppstart Ansvarlig 

 Skolen skal bygge ny IKT-kompetanse i personalet i 
prosjektet ”Bedre læring” og pilotskole innen 
”Koding og programmering –et nytt valgfag” 
Tiltak:  

 Er med i Bedre Læring og har søkt om å bli med 

i pilotering i nytt valgfag ”Koding og 
programmering”. 

Høsten 
2016 

STEJ og 
ressurslærer 
i Bedre 
læring. 

 Sikre at skolen har den nødvendige fagkompetanse 
gjennom programmet ”Kompetanse for kvalitet” 
Tiltak:  

 Legger til rette for at lærere får mulighet for 
videreutdanning og oppfordrer til søknad. 

Våren 
2016 

Rektor 

 Sikre at lærere som underviser i skriftlige fag, norsk, 
engelsk og matematikk, har de nødvendige 60 stp i 
faget innen 2025. 
Tiltak:  

 Legger til rette for at lærere får mulighet for 
videreutdanning og oppfordrer til søknad. 

Våren 
2016 

Rektor 

 Søke å styrke kompetanse innen tilpasning av 
opplæringa. 
Tiltak:  

 Gi mulighet for ekskursjoner til skoler ”som får 
det til” 

 Etablere bærekraftige strukturer innen spesial- 
og støtteundervisningen jfr. Spesialpedagogisk 
plan. 

 Etablere ”supergrupper” i norsk, engelsk og 

matematikk 

Høsten 
2016 

AUSW 

 Befeste Kannik skole som praksisskole gjennom å 
viderutdanne veiledere. 
Tiltak: 

 Samarbeid med UiS om å etablere tilbud for 
veilederutdanning for praksisskolene 

 Rektor 

 Ha nødvendig kompetanse innen lesing-og skriving 
og regning. Kjenne begrepet 
medborgerkompetanse. 
Tiltak: 

 Gi lærere muligheter for viderutdanning innen 
de grunnleggende ferdighetene 

 Etablere ressurslærere i norsk og matematikk 
(lærerspesialistutdanningen) 

Våren 
2016 

Rektor 



 

 

IGANGSATT SKAL STARTE IKKE PRIORITERT ENNÅ 

MILJØ 
Prioritet Mål og Tiltak Oppstart Ansvarlig 

 RESPEKT-SKOLEN må befeste sin stilling gjennom ny 
kursing og opplæring. 
Tiltak: 

 Samarbeid med Læringssenteret v/ UiS om 
kurs/opplæring 

 Ekskursjoner til skoler som driver innen 

programmet 
 Fast ”innslag” ved oppstart nytt skoleår i august 
 Nye lærere må få tilbud ved oppstart i august, 

ikke bare de som skal arbeide på 8.trinnet (jfr. 
Kurs fra Ramsvik) 

Høsten 
2016 

 

 TL-programmet må sikres rammer og ressurser slik 
at det videreutvikles og blir bærekraftig. 
Tiltak: 

 Fast deltakelse på regionale samlinger/kurs i 
regi av TL-programmet sentralt. 

 Økonomi til drift må sikres 
 Arbeide aktivt for å få inn nye sponsorer til TL-

kortet 
 Ledelsen må være interessert i- og delta i 

programmet 

Høsten 
2016 

Miljøtj. + 
rektor 

 Det må lages en plan for personalsamlinger 
Tiltak: 

 Ledelsen legger en strategi for personalseminar i 
løpet av 2016 med gjennomføring våren 2017. 

 Personalseminar innarbeides i budsjettet for 

2017. 

 Rektor 

 Studentene som er en del av praksisskolen skal være 
en del av det faglige miljøet og oppleve gode 
praksisperioder 
Tiltak: 

 Studentene er med i alle samlinger og 
prosjekter der det er naturlig. 

 Det skal etableres en ”praksisansvarlig” på 

skolen som har et overordnet ansvar for 
oppfølging av studentene både inne 
PPU/Lektorprogrammet og studentene fra 
sosionomutdanningen. 

 
 
 
 
 
 
Høsten 
2016  

 
 
 
 
 
 
Rektor/UiS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IGANGSATT SKAL STARTE IKKE PRIORITERT ENNÅ 

LEDELSE 
Prioritet Mål og Tiltak Oppstart Ansvarlig 

 Det er viktig at ledelsen opprettholder frihet innen 
de fastsatte rammene og bestemmelsene. 
Tiltak: 

 Ledelsen lager planer for bruk og innhold i 
fellestiden som ikke endres. 

 Ledelsen skal legge premissene for samarbeid 

i personalet og trekke opp linjene. 
 Ledelsen skal gi rom for individualistene uten 

at det går ut over felles strategier og rammer 

Våren 
2016  

Rektor 

 Ledelsen skal oppleves som ”tett på” og ha 
kjennskap til det som foregår i klasserommet på 
det enkelte trinn og klasse. 
Tiltak 

 Innfører ”skolevandring” i tradisjonell form.  

 Trinnleder er med på lagmøtene 

Våren 
2016  

Trinnleder/ 
avdelingsleder 

 Skolen må legge til rette for at nedetid blir 
minisert og bruk optimalisert når det gjelder 
datasystemet. 
Tiltak: 

 Lage rutiner for bruk av mediatekene 
 Personalet må forholde seg til IKT-rutinene 
 Lage in plan for innføring av iPad i 

opplæringen jfr. Prosjektet Bedre læring. 

Høsten 
2016  

STEJ og 
ressurslærer 
iPadsatsingen 

 Skolen skal ha et system for oppfølging av 
resultatene av brukerundersøkelsene. 
Tiltak: 

 Konkretiser rutinene for oppfølging av 

undersøkelsene 
 Legge til rette for at elevene i større grad 

opplever medvirkning 

Høsten 
2016  

Rektor 

 Skolen skal ha en god og bærekraftig økonomi 
Tiltak: 

 Etablere gode rutiner for å kontrollere 
ressursbruk 

 Legge opp til nøktern investering 

Våren 
2016  

Rektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IGANGSATT SKAL STARTE IKKE PRIORITERT ENNÅ 

ELEVENE 
Prioritet Mål og Tiltak Oppstart Ansvarlig 

 Elevene opplever at de har reell innflytelse og 
medvirkning når det gjelder opplæringen 
Tiltak: 

 Det legges til rette for ekskursjoner til skoler 
som har fått dette til. 

 Undervisningsoppleggene viser hvordan elevens 
medvirkning er ivaretatt når det gjelder 
planlegging, gjennomføring og vurdering.  

 Elevens egenvurdering skal ha en fast plass i 

undervisningsoppleggene 
 Elevene skal i større grad tas med i vurderingen 

av andre arbeidsmåter og vurderingsmetoder. 

 
 

Høsten 
2016  

Trinnledere og 
faglærere. 

  
Skolen ser på foreldrene som en ressurs i 
opplæringen 
Tiltak: 

 Skolen utarbeider en foreldrebank med sikte på 
å bruke denne i undervisningen spesielt med 
tanke på arbeidslivskunnskap. 

 Skolen skal vi søke samarbeid med ONS og Ungt 
Entrepenørskap for å etablere et samarbeid med 
næringslivet 

 
Våren 
2016  
 
 

 
Avdelingsleder 
9.trinn 

 
 

 
 

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.  

«Denne prosessen er utarbeidet lokalt.» 

 


