PÅ HØYDE MED TIDEN
MED ELEVEN I SENTRUM

Kvalitetsplan for skolene 2014-2017

2

Innhold
Innledning ..................................................................................................................... 3
Formålet med opplæringa §1-1 ................................................................................ 6
Kvalitetsbegrepet ......................................................................................................... 8
Sentrale grunnlagsdokument ..................................................................................... 9
Status i Vadsøskolen................................................................................................... 12
UTVIKLINGSOMRÅDE 1 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER ..................................... 14
UTVIKLINGSOMRÅDE 2 TILPASSA OPPLÆRING ........................................................ 15
UTVIKLINGSOMRÅDE 3 LEDELSE ................................................................................ 16
UTVIKLINGSOMRÅDE 4 ORGANISASJONSLÆRING ................................................. 17
Kvalitetshjulet .............................................................................................................. 18
Verktøy for kvalitetsvurdering i sektoren ................................................................. 19
Skolens egenvurdering…………………………………………………………………. 20

3

Innledning
Vadsø kommunes plan for kvalitet i opplæringen, skal være et
styringsdokument for å nå kommunens visjon og mål for
grunnskoleopplæringen, og for å utvikle skolene i samsvar med skolens
oppdrag og mandat.
Formålsparagrafen uttrykker samfunnsmandatet og de overordnede
målsettingene for skolen.
Læreplanene konkretiserer innholdet i formålsparagrafen.
Skolene i Vadsø skal være på høyde med tiden, jobbe aktivt med
utviklingsarbeid for å stimulere til økt læring både for elever, lærere og ledere.
Ved å fokusere på prioriterte områder for kvalitet, er skoleeier tydelig på krav
og forventninger til skolene.
Vadsø kommune skal ha et skoletilbud med høy kvalitet når det gjelder
rammer, læringsmiljø og læringsresultater.
Grunnopplæringen strekker seg over tretten år, det 13.årige skoleløpet.
Grunnskolen er 10-årig og bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset
opplæring. Stortingsmelding 30, Kultur for læring, vektlegger elevenes utbytte
av opplæringen, og bedre elevvurdering. Sentrale myndigheter er bekymret
for kvaliteten på viktige områder, som lesing, skriving og regning. Kravene til
kompetanse i samfunnet øker.
Flere innsatsområder er skissert i Stortingsmelding 31, som tidlig innsats,
lærernes kompetanse og skoleledelsens betydning for elevenes læring.
Tilpasset opplæring og nulltoleranse for mobbing skal være retningsgivende
for alt arbeid med læring i Vadsøskolen. Arbeid med læringsmiljøet i skolene
skal ha stort fokus. Forskning (Lødding og Vibe 2010) viser at kvaliteten på
læringsmiljøet har størst betydning for mobberesultatene.
En stor utfordring i norske skoler er at skolen har en relativt svak utviklet
oppfølgingskultur, (TALIS – Teaching and learning international survey)en
relativt svak skoleledelse og et system for kompetanseheving av lærere som
bør forbedres. Tilbakemelding, evaluering og oppfølging er mangelfull, både
fra skoleeier til skoleleder, fra skoleleder til lærer og fra lærer til elev.
Opplæringsloven § 13-10 pålegger skoleeier ansvar for kvalitet,
kvalitetsvurdering og oppfølging. Skoleeier vil løse dette ved systematiske
tilbakemeldinger mellom de ulike nivåene i kommunen. Skriftlige årsrapporteringer til skoleeiernivå og utviklingsdialoger mellom skoleeier og
skolene er viktige tiltak. Dette systemet skal være kjent i organisasjonen.
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Utfordringene i skolesektoren er komplekse og samarbeid og dialog om
tilstand og utviklingstiltak, krever at politisk, administrativ- og skolenivå
(rektor)samhandler i gode ansvarsdialoger.
Vadsø kommune er i gang med å utvikle denne ansvarsstyringen.
Formålet med planen:
Planen er et styringsverktøy for skoleeier og skoleledere. Den bygger på
politisk vedtatte mål og klare resultatkrav. Resultatkravene bygger på sentrale
styringsdokument som opplæringsloven, læreplanverket og
stortingsmeldinger. Planen synliggjør sammenhengen mellom overordnede
nasjonale mål og den enkeltes lærers arbeid i klasserommet.
I tillegg til at skolene skal følge planens fokusområder, skal alle skolene lage
egne tiltaksplaner for å ivareta den enkelte skoles egenart og utfordringer.
Grunnlaget for kvalitetsplanen er skolenes egne ståsteds - og
organisasjonsanalyser, tilbakemeldinger fra ekstern vurdering som er gjort i
regi av utdanningsdirektoratet, resultater fra nasjonale prøver på 5. og 8. og
9.trinn, standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, samt
elevundersøkelsen. I tillegg ligger nasjonale og lokale føringer.
Læringsarena
Det er i klasserommet det viktigste læringsarbeidet foregår og det er her
skolens kvalitet skapes og utvikles. Det betyr at det er behov for tett og god
oppfølging av det som skjer i klasserommet. Til det trenger skolene skoleledere
med god faglig innsikt i elevenes og lærernes læring og utvikling, og at de
har tid til ledelse av dette arbeidet.
Ledelse, profesjonsutvikling og styring
Vadsø kommune er med i et utviklings- og kompetanseprogram i
skoleeierskap, ” Gode skoleeiere”, som er et samarbeid mellom KS og
Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Her setter man søkelyset på
skoleeiers betydning for kvalitet i skolen gjennom samarbeid på alle nivå i
sektoren og gode styringsdialoger mellom nivåene. Kommunen deltar også i
veilederkorpset i regi av Udir. Organisasjonsutvikling og samarbeid er viktige
områder innenfor dette programmet. Deltakere er fra både administrativt
nivå, kommunalsjef og rådgiver og politisk nivå.

Skolene i Vadsø skal kjennetegnes ved:
Skolen som lærende organisasjon:
En lærende organisasjon nyttiggjør seg den kunnskapen som allerede finnes,
som grunnlag for bedre opplæring for eleven.
Det innebærer at skolene skal ha tydelige og trygge ledere med fokus på
pedagogisk utviklingsarbeid og elevenes læring. Skolelederne skal gi retning i
skolens arbeid og bidra til å skape kultur for åpne tilbakemeldinger,
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refleksjoner, læring og samarbeid. Vurdering av egen praksis gjøres hele
tiden, og vurderingene skal føre til endring og utvikling.

Fellesskapet:
I skolene i Vadsø skal alle elever oppleve at verdier som demokrati,
ytringsfrihet og toleranse vektlegges. Ingen elever skal oppleve mobbing.
Opplæringen skal forgå i fellesskapet, hvor elevenes rett til tilpasset opplæring
blir ivaretatt.
Samarbeid:
Vadsøskolen skal preges av konstruktiv samarbeid mellom elever, lærere,
skolens ledelse og foresatte. Skolene har et godt tverrfaglig samarbeid for å
tilrettelegge for bedre læring og mestringsopplevelser hos elevene. Skolen
utnytter og bruker muligheter som finnes lokalt ved å samarbeide med
næringsliv og arbeidsmarkedet knyttet til entreprenørskap i skolen.
Skoleledere og lærere:
I Vadsøskolen skal vi ha lærere og ledere med høy faglig og pedagogisk
kompetanse. Gode lærere og ledere er utviklings og endringsorientert og
bruker kunnskap i utvikling og endring av praksis.

Målsetting for all opplæring i Vadsøskolen:
1. Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre
grunnleggende ferdigheter, som gjør dem i stand til å delta i
videre utdanning og arbeidsliv.
2. Alle elever som er i stand til det, skal gjennomføre
videregående opplæring med kompetansebevis, som
anerkjennes for videre studier eller i arbeidslivet.
3. Alle elever skal inkluderes og oppleve mestring
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Formålet med opplæringa § 1-1
Formålet med opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne
dører mot verda og framtida, og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell
innsikt og forankring. Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i
kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og
naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet,
verdiar som og kjem til utrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i
menneskerettane. Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og
forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale
kulturtradisjon. Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfal og vise respekt for
den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapeleg
tenkjemåte.
Vadsø kommune skal løse oppdraget gjennom teori, forskning, høy
kompetanse og erfaring på alle nivå i skolen. Planen bygger på sentrale og
lokale styringsdokument og på allerede god praksis i skolene, og igangsatte
utviklingsprosjekt.
Planen viser skoleeiers mål for grunnopplæringen Den vil ikke berøre alle
områdene innenfor skolen, men i denne perioden ha fokus på de områder
Vadsø kommune har størst utfordringer på, og som vi vet øker elevenes
læringsutbytte og gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og yrkesliv.
Den største utfordringen Finnmark og Vadsø kommune har, er kampen om
arbeidskraft med høy kompetanse. Kommunen skal fortsette arbeidet med
rekruttering av barnehagelærere og lærere, men samtidig sette fokus på
områder som kan stabilisere og holde fast på medarbeidere som allerede er i
skolen.
Utdanningssystemet skal dekke samfunnets kompetansebehov og gi
enkeltindividet innpass i arbeidslivet. Finnmark er det fylket hvor færrest elever
fullfører og består videregående opplæring. Årsakene er mange, men den
viktigste enkeltfaktoren er mangelfulle kunnskaper fra grunnskolen.
Utdanningsnivået til den enkelte elev er avgjørende for hvordan det går
senere i livet. Unge som ikke fullfører videregående opplæring, ekskluderes i
stor grad fra arbeidslivet. Mangel på utdanning og antall unge mennesker
som mottar trygd er bekymringsfullt med tanke på enkeltindividet og
samfunnet.
Kvalitetsplanen er en del av Vadsø kommunes kvalitetssystem, § 13-10 i
Opplæringsloven. Kvalitetssystemet er et hjelpemiddel for å kontrollere
kvaliteten i virksomheten og skal bidra til systematisk læring og analyse av
prosesser, strukturer, organisering og grep som gir de ønskede pedagogiske
resultatene. Systemet skal være nyttig for skolens læringsarbeid,
resultatoppnåelse, kvalitetsarbeid og ledelse
Som skoleeier har Vadsø kommune ansvar for kvalitet, kvalitetsvurdering og
oppfølging av skolene.
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Kommunalsjefen vil, gjennom utviklingsdialoger hvert halvår og
årsrapporteringer, ivareta kvalitetsvurdering og oppfølging av skolene.
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Kvalitetsbegrepet
Kvalitet er et sentralt begrep i utviklingen av skolen. Kvalitet handler om
innsatsfaktorer på flere felt.
Stortingsmelding 31,Kvalitet i skolen, bruker begrepet slik:




Strukturkvalitet (skolens ytre forutsetninger)
Prosesskvalitet (internt arbeid på skolene)
Resultatkvalitet(eksamensresultat, standpunktkarakterer,
elevundersøkelsen, nasjonale prøver)


Vadsø kommunes mål for kvalitet:
Brukerperspektivet:
Kommunens brukere, elevene og foresatte, skal være fornøyd med tjenesten.
Elevundersøkelsen, elevsamtaler og foresatte-undersøkelser vil være viktige
verktøy for å kvalitetssikre perspektivet
Medarbeiderperspektivet:
Medarbeiderne skal trives, lære og utvikle seg, både faglig og personlig.
Medarbeidersamtaler gjennomføres årlig. Organisasjons- og ståstedsanalyser
hvert andre år.
Virksomheten ( skolene og skoleeier):
Elevene i Vadsø kommune skal ha godt kvalifiserte lærere og ledere. Skolene
skal være en arbeidsplass hvor medarbeiderne trives og utvikler seg hele
tiden. Skolekulturen skal preges av samarbeid og inkludering, og ivareta
kjerneoppgavene effektivt, og med god økonomistyring.
Skolene skal drive systematisk vurdering og analyse av hvilke prosesser,
strukturer og organisering av opplæringen som gir de beste
læringsresultatene, § 2-1 i forskrift til opplæringsloven. Høyt læringstrykk skal
prege alle nivå i sektoren.
Struktur og prosesskvalitet
Områdene skal være en del av skolens eget kvalitetsvurderingssystem. Det
skal årlig analyseres og vurderes om praksis på skolen gir ønskede resultat.
Resultatkvalitet
Skolene skal årlig rapportere til skoleeier, resultater og analyser på karakterer,
standpunkt og eksamen, resultater fra elevundersøkelsen, nasjonale prøver
og andre kartleggingsprøver.
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Sentrale grunnlagsdokumenter:
Opplæringsloven med forskrifter gir bestemmelser om formålet med skolen og
retningslinjer for hvordan skolen skal drives. Den regulerer rettigheter og plikter
for elever, foresatte, lærere og skoleledelsen.
Kunnskapsløftet 2006 er den siste skolereformen, som fastslår at skolen skal gi
alle elever en likeverdig, inkluderende og tilpasset opplæring. Målene i
kunnskapsløftet er knyttet til nye læreplaner med mål, fokus på læringstrykk
og resultater og styrking av kompetanse på ulike nivå(skoleeier og skolenivå)
Kunnskapsløftet synliggjør også skoleeiers ansvar for kvalitet og utvikling av
skolene. Styringsintensjonen er å myndiggjøre og ansvarliggjøre det lokale
forvaltningsnivået (skoleeier, skoleleder og lærerne) og styrke lederskapet
lokalt.
Læreplanene for fag
Hvert fag har egen læreplan som sier noe om formålet med faget og disse
har konkrete kompetansemål. Innefor læreplanmålene i de enkelte fag og i
arbeid med disse, skal elevene jobbe med og tilegne seg grunnleggende
ferdigheter i å kunne utrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese, å kunne
regne og kunne bruke digitale verktøy.
Generell del av læreplanen
Utdyper formålsparagrafen og angir overordnede mål for opplæringen og
inneholder det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for
grunnskolen og den videregående skolen.
Prinsipper for opplæringa
Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i
opplæringsloven,
forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og
må ses i lys av det samlede regelverket. Prinsippene bidrar til å tydeliggjøre
skoleeiers ansvar for en opplæring som er i samsvar med lov og forskrift, i tråd
med menneskerettighetene og tilpasset lokale og individuelle forutsetninger
og behov.
Prinsipper for opplæringen skal inngå i grunnlaget for å videreutvikle kvaliteten
i grunnopplæringen og for systematisk vurdering av skole og lærebedrift.
Fellesskolen skal bygge på og ivareta mangfoldet i elevenes1 bakgrunn og
forutsetninger. Opplæringen skal fremme elevenes allsidige utvikling og deres
kunnskaper og ferdigheter. Fellesskolen skal ha ambisjoner på elevenes vegne,
gi dem utfordringer og mål å strekke seg etter. Samtidig skal skolen og
lærebedriften
ta hensyn til elevenes ulike forutsetninger og progresjon, slik at alle
kan oppleve gleden ved å mestre og å nå sine mål. Sammen med skolens og
lærebedriftens ledelse skal lærer og instruktører fremme et godt læringsmiljø
for alle.
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Læringsplakaten
Er en del av læreplanverket kunnskapsløftet, og formulerer en del
grunnleggende plikter som gjelder for alle skoler:
- Skolen skal gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til
å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.
- Stimulere elevenes og lærlingenes/ lærekandidatenes lærelyst,
utholdenhet og nysgjerrighet
- Stimulere elevene, og lærlingene/lærekandidatene til å utvikle egne
læringsstrategier og evne til kritisk tenking
- Stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige
utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse
og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse
- Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og
lærlingene/lærekandidatene kan forta bevisste verdivalg og valg av
utdanning og framtidig arbeid
- Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter
- Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse
- Bidra til at lærerne og instruktørene fremstår som tydelige ledere og
som forbilder for barn og unge
- Sikre at det fysiske og psyko- sosiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer
helse, trivsel og læring
- Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes
medansvar i skolen
- Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en
meningsfylt måte
Stortingsmelding 30, Kultur for læring (2004)
Meldingen varsler reformen kunnskapsløftet.
Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen(2009)
Denne meldingen varsler en sterkere nasjonal styring med skolen, men med
rom for lokale tilpassninger og lokalt skjønn. Regjeringen setter klare nasjonale
mål for opplæringssektoren. Grunnopplæringen skal virke sosialt utgjevnende
og gi alle elever muligheter til å utnytte evner og forutsetninger. Alle elever
skal inkluderes og oppleve mestring. Meldingen peker på at tettere
oppfølging av elevene og tidlig innsats er av stor betydning for at elevene
skal lykkes på skolen. Meldingen utrykker også betydningen av
kompetanseheving for lærere og skoleledere. Alle elever skal tilegne seg
grunnleggende ferdigheter og gjennomføre videregående opplæring.
Stortingsmelding 22 (2010-2011) Motivasjon, mestring og muligheter
Melding om ungdomstrinnet.
I denne meldingen ligger intensjoner om en mer praktisk ungdomsskole, for å
øke motivasjonen og bedre læringsresultatene. Det nye ungdomstrinnet skal
gi økt valgfrihet gjennom innføring av valgfag, bedre opplæring i regning og
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skriving (grunnleggende ferdigheter)og satsing på bedre læringsmiljø og
klasseledelse.
Stortingsmelding 20 (2012-2013) På rett vei
Denne handler om skolebasert kompetansesatsing og styrking av skolene som
lærende organisasjoner i et strukturert samarbeid mellom skole, skoleeier og
lærerutdanningene.
Lokale grunnlagsdokumenter
Kommuneplanen 2006-2017, samfunnsdelen
Økonomiplanen
HRO-plan
Rusprosjektet
Kompetanseplan
Rekrutteringsplan
Prosjektet ”Vurdering for læring” i Vadsø-skolen.
Ekstern vurdering i regi av Udir.
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Status i Vadsøskolen
Vadsø kommune har 5 skoler. Fossen skole 1-4, Melkevarden skole 1-4,
Sentrum skole og kulturskole 5-7, Vadsø ungdomsskole 8-10 og Jakobselv skole
1-10.
I tillegg har kommunen Pedagogisk senter, som gir grunnskoleopplæring til
voksne. Dette er en 2-årig eksamensrettet utdanning. Pedagogisk senter har
høsten 2013 trettifire deltakere i voksenopplæringen.
Pedagogisk senter har også ansvar for norskopplæring til nyankomne
innvandrere.
Kommunen har nå vedtatt bygging av ny barneskole, 1-7. Denne skal stå
ferdig høsten 2015. Dette innebærer at Fossen skole, Melkevarden skole og
Sentrum skole og kulturskole slås sammen til en.
Vurdering av læringsmiljøet og læringsutbyttet i skolene i Vadsø skoleåret
2011-2013 viser noen utfordringer:
Spesialundervisning:
Bruken av spesialundervisning har vært høy de siste årene. Over 20% av
lærertimene har vært brukt til spesialundervisning. Pr i dag mottar rundt 7 % av
elevene spesialundervisning. Tallet på elever som mottar spesialundervisning
er ikke spesielt høyt, men forbruket av lærertimer er høyt.
Fokus skal være på tilpasset opplæring, kompetansebygging og bruk av PPT i
systemrettet arbeid i skolene, i tillegg til individrettet arbeid og tidlig innsats.
Læringsutbytte:
Grunnskolepoeng og eksamensresultater fra 10.klasse, er viktige indikatorer
på om elevene fra Vadsø vil fullføre og bestå videregående opplæring.
Elevene konkurrerer med grunnskolepoengene når de skal inn i vgs. Snitt
grunnskolepoeng siste 5 år er 3.9.
Resultatene fra nasjonale prøver viser at 18% av elevene på 5.trinn presterer
på mestringsnivå 1 i lesing, i regning presterer 44% av elevene på nivå 1 og i
engelsk presterer 44% av elevene på nivå 1.
Elevene i Vadsø presterer i hovedsak middels på avgangskarakterer i
10.klasse, litt variasjon fra år til år. Frafallet fra videregående skole blant elever
fra kommunen er litt over middels (Kommunebarometeret 2013)
Læringsmiljø:
Vadsø ligger litt over landsgjennomsnittet når det gjelder tallet på elever som
føler seg mobbet.
Kompetanse:
Vadsø kommune har store utfordringer knyttet til å ha mange ufaglærte i
skolen. Tallet går ned, men skoleåret 2013-2014 er tallet på ca.14%. Dette er ei
utfordring som er vanskelig å løse på kort sikt. Kommunen har utarbeidet en
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rekrutteringsplan, og er aktiv mht rekruttering. Stipendordninger er innført, og
læreplasser for lærlinger i bl.a. ungdomsarbeiderfaget er opprettet.
På bakgrunn av vurderinger og analyser av tilstanden i skolene i Vadsø
konkretiseres fire utviklingsområder med tiltak og forventet resultat.
1.
2.
3.
4.

Arbeid med grunnleggende ferdigheter i hele grunnopplæringen
Tilpasset opplæring
Skoleledelse
Organisasjonslæring
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MÅL 1
Alle elever som går ut av grunnskolen i Vadsø skal mestre grunnleggende
ferdigheter, lesing, skriving og regning, som gjør dem i stand til å delta i
videre utdanning og yrkesliv.

Prosesskvalitet
Mestring av grunnleggende ferdigheter gjennom vurdering for læring
Målrettet tilpasset opplæring skal være et viktig prinsipp
Tilrettelegging, både organisatorisk og på individnivå, for at alle elever skal
ha utbytte av opplæringen
Alle elver skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem
Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet
og prestasjonene sine
Elevene skal få veiledning og råd om hvordan de skal forbedre seg
Elevene skal involveres i eget læringsarbeid, ved blant annet å vurdere eget
arbeid og utvikling
Skolen, foresatte og eleven skal samarbeide om hva som skal til, for å legge
til rette for elevens læring og utvikling
Systematisk veiledning av nytilsatte lærere
PPT skal jobbe både systemrettet og individrettet
Enhetsprinsippet (fellesskapsskolen) skal opprettholdes i måten skolen
organiserer opplæringen på
Forventet resultat:
Eksamen og standpunktkarakterene ligger på nasjonalt nivå
Elevene i Vadsø har grunnskolepoeng på nasjonalt nivå
Flere elever mestrer på nivå 2 og 3 på nasjonale prøver, særlig på 5.trinn, og
mestringsnivå 4 og 5 på ungdomstrinn.
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MÅL 2
Flere elever får tilfredsstillende utbytte av opplæring
Prosesskvalitet
Tilpasset opplæring
Samarbeidsarenaer mellom skole og PPT etableres
PPT skal jobbe mer systemrettet
Organisering av spesialundervisningen innenfor fellesskapet så langt det er
forsvarlig
Tidlig innsats når det avdekkes at en elev kan trenge særskilt hjelp eller
spesialundervisning.
Gode overgangsrutiner mellom de ulike klassetrinnene i det 13.årige
skoleløpet, barnehage - skolestart, 4. til 5.klasse, 7. til 8.klasse, og overgangen
10. til videregående skole.
Analyser og aktivt bruk av nasjonale prøver og andre kartlegginger
Gjøre bruk av ulike læringsarenaer og læringsstrategier
Arbeid med klasseledelse og læringsmiljø
Skape gode relasjoner mellom lærer- elev og elev-elev
Læreren etablerer et positivt klima med arbeidsro og tydelige forventninger
til elevene
Undervisningsforløpet er tydelig strukturert, med markert start og slutt på
undervisningsøkten
Variasjon i metoder og vurdering
Godt skole-hjemsamarbeid
Forventet resultat
Bruken av spesialundervisning og enkeltvedtak går ned
Flere elever får opplæring innenfor fellesskapet
Økt trivsel blant elevene
Ingen elever skal oppleve mobbing
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MÅL 3
Alle skoleledere skal ha fokus på pedagogisk ledelse og skolens
kjernevirksomhet.
Prosesskvalitet
Kompetanseutvikling for skoleledere
Økt ressurs til skoleledelse / tid til ledelse
Skoleleder skal delta i kjernevirksomheten i skolen, undervisning og praksis
Skolevandring som verktøy
Skoleleder leder ulike utviklings- og endringsprosesser
God personalledelse
Skoleleder skal legge til rette for samarbeidsarenaer og samhandling på
skolen
Skoleleder som stiller tydelige krav og er synlige, kombinert med støtte til
lærerne
Skoleledere som ansvarliggjør og myndiggjør sine medarbeidere og følger
opp
Skoleleder som er bevisst egen rolle og lederstil
Skoleleder som skaper tillit og gode relasjoner i skolen
Skoleledere som utnytter ressursene i skolen, både personell, økonomi og
handlingsrommet
Forventet resultat
Skoleledere som har solid kunnskapsgrunnlag, og som kjenner til nasjonale og
lokale styringsdokument
Skoleledere som har forståelse for skolens oppdrag og mandat
Skoleledere med innsikt i skolens kjernevirksomhet
Skoleledere som stiller tydelige krav til læringsresultater og læringsmiljø på
egen skole og som hele tiden vurderer sammenhengen mellom
læringsresultat og pedagogisk praksis
Skoleledere som viser vei og staker ut retning
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MÅL 4
Kultur for læring på alle nivå i skolesektoren
Prosesskvalitet
Skoleledelsen skal legge til rette for at skolene skal utvikle seg som lærende
organisasjoner
Skolene skal ha arenaer for samarbeid og refleksjoner
Tett og godt samarbeid mellom politisk og administrativt nivå i kommunen og
mellom administrativt nivå og skolene
Aktiv deltakelse fra alle som berøres
Helhetlige endringsforsøk som gjelder alle sider ved skolen
Kollektive læringsaktiviteter
Forventet resultat
Kultur for læring på skolen og blant alle skolens aktører
Samarbeid, åpenhet og refleksjon er en naturlig del av skolekulturen
Administrativt nivå bidrar med god styringsinformasjon til politisk nivå og til
skolenivå
Delingskultur og arbeidsplasslæring skjer hele tida
Lærerne samarbeider om elevenes læring.
Lærerne lærer og skoleledelsen lærer
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Verktøy for kvalitetsvurdering i sektoren:
Skoleeiers vurdering § 13.10 i opplæringsloven
” Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 har
ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte,
under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at
krava skal kunne oppfyllast…. Kommunene skal ha et system for å følgje opp
resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar…”
Til grunn for vurderingene vil kvalitetsplanen og skolens egen tiltaksplan, samt
nasjonale kvalitetsindikatorer; Læringsmiljø og læringsutbytte.
Kvalitetshjulet
1. Skolen skal hvert år rapportere til kommunalsjefen på fakta om skolen,
ressurser, organisering av opplæringen og resultater.
2. På bakgrunn av skolenes egne rapporter vil kommunalsjefen ha
utviklingsdialoger med skoleledelsen to ganger årlig. Vurderinger av
skolenes egne tiltak og prosesser vil være sentralt i dialogene.
Skolebasert vurdering § 2-1 i Forskrift til opplæringsloven.
”Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og
gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i
Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at
vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene.”
Vurdering av læringsmiljøet
Elevundersøkelsen. Resultatene drøftes internt på skolen med lærere,
elevene, SU og de tillitsvalgte
Foreldreundersøkelse gjøres årlig
Ståsteds- og organisasjonsanalyser gjennomføres annet hvert år
Elevsamtaler og foreldresamtaler gjennomføres to ganger i året
Årlige medarbeidersamtaler med alle tilsatte
Vurdering av læringsutbyttet
Nasjonale prøver og andre kartlegginger
Prøver og andre vurderingssituasjoner underveis i skoleåret
Eksamen – og standpunktkarakterer
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Skolens egenvurdering
Skolene blir hvert år bedt om å rapportere på resultatoppnåelse i forhold til
satsingsområdene i kvalitetsplanen og på nasjonale kvalitetsindikatorer,
resultater og læringsmiljø. Denne egenvurderingen vil være utgangspunktet
for dialogmøtet med kommunalsjefen. 5 er høyeste score.
1
1.ELEVENES LÆRING OG MESTRING
Lærerne legger vekt på lesing, språk og begrepsutvikling i alle fag
Lærerne benytter resultater av kartleggingsprøver som grunnlag for
tilpasset opplæring
Skoleledelsen følger opp nasjonale prøver med tiltak i samarbeid
med PPT
Lærerne legger vekt på grunnleggende ferdigheter i alle fag
Skolens ledelse og lærerne har fokus på gode arbeidsmåter og
klasseledelse
Elevene og deres foreldre vet hva som kreves og vektlegges i
vurderingen for å nå de ulike kompetansemålene i fagene
Elevene trener på å vurdere kvaliteten av eget arbeid og om
læringsmålene er nådd
Forelde får informasjon om elevens faglige og sosiale utvikling i
forhold til målene i faget, og hvordan hjemmet kan bidra til å fremme
læring
Lærerne følger opp elever når det gjelder inkludering og felleskapet
1
2. SKOLELEDERROLLEN
Skolens ledelse sikrer at resultater brukes systematisk som grunnlag
for videreutvikling av pedagogisk praksis
Skolens ledelse sikrer at nytilsatte pedagoger får systematisk
veiledning
Skolens ledelse har lagt til rette for samarbeidsarenaer
Skolens ledelse deltar i skolens kjernevirksomhet
Skolens ledelse har god innsikt i den pedagogiske praksisen
Skolens ledelse utnytter handlingsrommet og har god
økonomistyring
Skoleleder stiller tydelige krav, kombinert med støtte til lærerne
Skoleleder stiller tydelige krav til læringsresultater og læringsmiljø
1
3. SKOLEN SOM LÆRENDE ORGANISASJON
Det er godt samarbeid og åpenhet for refleksjon og deling av
kunnskap på skolen
Lærerne samarbeider om elevens læring
Administrativt nivå i kommunene bidrar med god
styringsinformasjon
Administrativt nivå veileder og støtter i utviklingsarbeid
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