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I. Forord 

Veilederkorps 

Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner, fylkeskommuner og skoler til å delta i et samarbeid 

for kvalitetsutvikling i skolen. Målet er at flere elever skal lære og mestre mer og fullføre 
utdanningsløpet. Veilederkorpset gir støtte til skoleeiere og skoler som trenger veiledning for å 

bedre læreprosessene i skolen. I starten eller i forkant av veilederperioden, gjennomføres 

«Ståstedsanalyse» og «Ekstern skolevurdering.» 
 

Ståstedsanalysen 

Ståstedsanalysen er et analyseverktøy som hjelper skoleeiere og skoler med å kartlegge hvilke 
områder som bør utvikles. Dette verktøyet tar utgangspunkt i kvalitetsindikatorer som nasjonale 

prøver, elevundersøkelsen og andre undersøkelser som brukes lokalt. Ut fra resultatene av denne 

analysen og eventuelle andre undersøkelser, velger skolen tema for den eksterne skolevurderingen.  

 

Ekstern skolevurdering  

Ekstern vurdering er et verktøy for skoleutvikling. Forskrift til opplæringsloven, kapittel 2, §2-1 

om skolebasert vurdering, sier at alle skoleeiere er pålagt å ha et system for vurdering av skolens 
virksomhet, internt eller eksternt. Forskriften nevner ikke hvordan den skolebaserte vurderingen 

skal gjennomføres, men en av måtene er ekstern vurdering. Det er et verktøy som blir brukt i 

mange kommuner og regioner for å forsterke utviklingsarbeidet på skolene. 

Utdanningsdirektoratet bygger vurderingsmodellen på en tilpasset versjon av Hardanger/Voss-
regionen sin skolevurderingsmetodikk.  

 

Modellen består av fem trinn: 

 

 

Rapportens tittel gjenspeiler det valgte temaet. I tillegg til målformuleringer, settes det opp 

konkrete tegn på hva som kjennetegner god praksis. Disse tegnene er selve kjernen i 

vurderingsprosessen og viser idealbildet for skolens ønskede praksis innenfor vurderingstemaet. 
Dette settes inn i et skjema som kalles «Framtidsbilde.»  

 

Et bredt spekter av interessenter vil få uttale seg om skolens nåværende praksis i forhold til 

tegnene på god praksis. Det vil bli foretatt observasjoner i klassene og i skolemiljøet, og 
vurdererparet vil få tilgang til dokumenter som kan være av betydning for den vurderinga som skal 

gjennomføres.  

 
Selve vurderingsuka varer i tre til fire dager, og siste dag av vurderinga legges funnene fram i en 

rapport for skolen. I denne rapporten vil vurdererne trekke fram tegn på god praksis og tegn på 

praksis som kan bli bedre for skolen. Konklusjonene i rapporten skal være til hjelp i det videre 

arbeidet med det valgte temaet. Veilederkorpset vil bistå skoleledelsen i det videre 
utviklingsarbeidet.  

 

 

 

 



Skoleutvikling 

Rapport fra ekstern vurdering ved Sulitjelma skole, Fauske 

 - 3 - 

 

 

 

 

II. Fakta om skolen 
 

Om skolen: 

Sulitjelma skole ligger i Fauske kommune, ca. 4 mil øst for Fauske sentrum. Skolens adresse 

er Sandnes 3A, 8230 Sulitjelma, og består av et nybygg som var ferdig høsten 2013, og en 

renovert del som var ferdig oppusset høsten 2014, men opprinnelig ble bygd i 1968/69.   

Sulitjelma er ei fådelt skole, med 40 elever på 1.-10. trinn.  

Skolens ledelse består av rektor, en undervisningsinspektør og en rådgiver, i tillegg til merkantil i 
50 % stilling. I tillegg har skolen to teamledere, på henholdsvis 1.-7. trinn og 8-10. trinn. Skolen 

har egen vaktmester og renholdstjenester fra Fauske Eiendom KF. 

Helsesøstertjenesten består av èn helsesøster som betjener 1.-10. trinn, og som besøker skolen 

hver uke. 

Skolen huser også folkebiblioteket i Sulitjelma, og har åpent tre dager i uken. To dager på 

ettermiddagstid, og en dag på formiddagstid, der det også er satt av tid til at elevene kan bruke det 

som skolebibliotek. 

Skolen samarbeider med flere instanser. Fauske familiesenter, Pedagogisk-psykologisk tjeneste 

(PPT) og barnehagen nevnes her spesielt. Andre aktuelle instanser er barne- og 

ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Skolen satser i tiden fremover på å utvikle sitt samarbeid med 
lokalmiljøet og ressurspersonene her, samt alle de flotte uteområdene vi har rundt oss. (kopi fra 

skolens hjemmeside) 

Skolebygget er rehabilitert og delvis nytt. Våren 2018 skal barnehagen få ferdigstilt lokaler i 

skolen, og det skal opparbeides utearealer.     
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III. Valg av hovedutfordring  
 

Ut fra resultat av Ståstedsanalysen og andre identifiserte utviklingsområder, kommer skole, 

skoleeier og veiledere frem til skolens hovedutfordring og vurderingstema. Dette formuleres og 

blir utgangspunkt for den eksterne vurderingen.  

Som følge av kommunens strategiplan og resultatene i ståstedsanalysen ved hver enkelt skole i 

kommunen og i skolens resultater spesifikt, har kommunen samlet og skolen selv valgt 

klasseledelse og relasjoner som vurderingstema. 

I kommunens strategiplan er dette første fokusområde og det er formulert følgende 

resultatmålsettinger: 

Alle elever skal oppleve mestring og glede i møtet med skolen. De skal bli møtt av engasjerte 
voksne som er sitt ansvar bevisst i arbeidet med å bygge gode relasjoner til elevene.  

 

Ansatte i skolen skal fremstå som trygge, tydelige og samstemte voksne.  

 
Alle elever skal oppleve inkludering, trivsel og glede i Fauskeskolen.   

 

Egnet metodikk som understøtter dette skal være en naturlig del av skolehverdagen og i 
samhandling med elever og kollega.  

 

Elevene skal oppleve en felles/ens struktur i møte med skolen.  
 

Strategiplanen har også en liste med virkemidler for resultatoppnåelse for hvert fokusområde. 

IV. Framtidsbilde 
 

Å vurdere vil her si å måle en nå-situasjon opp mot en idealtilstand. Her blir en slik idealtilstand 
kalt et «framtidsbilde.» Et framtidsbilde belyser temaet fra ulike sider og er knyttet til praksis. 

Framtidsbildet gjøres konkret ved å dele det inn i kvalitetsmål med tegn på god praksis. Skolens 

nåværende praksis blir vurdert opp mote dette bildet. 

Kvalitetsmål og tegn på god praksis i framtidsbildet, skal henge nøye sammen med påstandene i 

Ståstedsanalysen og Elevundersøkelsen. Framtidsbildet er utformet av vurdererne, og skolen er 

involvert i arbeidet med å forankre det i personalet i forkant av vurderingsprosessen.  

I tillegg til referansen til påstandene i Ståstedsanalysen og Elevundersøkelsen, er formuleringer i 

kommunens egen strategiplan en viktig referanse for formuleringene. 
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Fremtidsbilde for tema: Klasseledelse og relasjoner 

Sulitjelma skole, uke 17-2018. 

Kvalitetsmål Tegn på god praksis 

 

Alle elever opplever mestring og glede i 

møte med skolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 Alle elever opplever at de har venner og 

noen å være sammen med skolen.  

 Elevene opplever at lærerne bryr seg.  

 Elevene forstår hva de skal lære og hva de 

skal gjøre for å bli bedre. 

 Elevene opplever at læreren støtter dem i 

læringsarbeidet. 

 

 

Ansatte i skolen fremstår som trygge, 

tydelige og samstemte voksne. 

 

 

 

 

 

 

 Ansatte har en positiv relasjon til hver 

enkelt elev. 

 Lærerne har sammen med elevene 

innarbeidet tydelige regler og rutiner for 

elevgruppen. 

 Lærerne har en tydelig struktur i 

læringsarbeidet, med klart formulerte mål. 

 Det er sammenheng mellom mål for 

opplæringen, arbeidsmåtene og 

vurderingsarbeidet i læringsøktene. 

 

Foreldre og FAU er involvert i arbeidet 

med et godt skole- og klassemiljø. 

 

 

 

 

 Forventingene mellom skole og foreldre er 

avklart.  

 Foreldrene bidrar positivt i elevenes læring 

og utvikling. 

 Foreldre har reell medvirkning. 

 Foreldrene er med på å skape et skolemiljø 

som fremmer helse, trivsel og læring. 

 

Skolen er en lærende organisasjon som 

forbedrer seg gjennom kollektive 

prosesser. 

 

 

 

 

 

 

 Skolen har en felles plattform for det 

pedagogiske arbeidet. 

 Ledelsen legger jevnlig til rette for 

refleksjon, erfaringsdeling og 

kompetanseutvikling.  

 Personalet her en felles forståelse av 

begrepene klasseledelse og relasjonsarbeid. 

 Beslutninger som er fattet følges lojalt opp 

av alle ansatte. 
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V. Sammenstille og se mønster 
 

Når alle data er samlet inn ved hjelp av ulike metoder, sammenstilles disse dataene. Vurdererne 

analyserer og vurderer informasjonen ved å speile den mot tegnene på god praksis i framtidsbildet.  

Ut fra denne vurderingen, finner vurdererne frem til skolens sterke sider innen skolens valgte 

område, og til sider som bør utvikles for å bli bedre. Dette kommer frem i «tegn på god praksis» 

og i «praksis som kan bli bedre» i vurderingsrapporten. 

Vanligvis er det slik at ikke alle tegnene på god praksis vil bli kommentert i rapporten. Det betyr 

at her har ikke vurdererne gjort spesielle funn som må kommenteres.  

Vurdererne gjør et dypdykk i organisasjonen og involverer de fleste i skolehverdagen. Dette kan 

føre til en bevegelse som må tas videre av ledelse og personale. Vurdererne er ikke forskere, men 

kvalifiserte vurderere med god kunnskap om skole. 

 

Vår forståelse av oppdraget og skolen:  

Sulitjelma skole er en skole som ligger sentralt i lokalsamfunnet, med god plass og oversikt.  På 
skolen kjenner alle hverandre, alle blir sett. Miljøet på skolen er trygt og inkluderende for elevene, 

og det er et godt fellesskap på tvers av alder og kjønn. 

Det har over tid vært mye uro og slitasje knyttet til praktiske forhold som strukturspørsmål, 
byggeprosjekter, uterom, problemer med ventilasjon og støy både for elever, ansatte og ledelse. 

Foreldrene deler denne beskrivelsen.  

 
Vurdererne har oppfattet sitt oppdrag som et bidrag til å flytte mer av oppmerksomheten tilbake til 

skolens kjerneoppgaver, med basis i det hovedområde som er valgt; klasseledelse og relasjoner.   

Samtlige informanter slutter seg til behovet for å fokusere mer på skolens innhold og ønsker 

inspirasjon, kraft og energi til å gå i dybden på kvalitetsmålene og tegn på god praksis fra 
Framtidsbildet.  
 

VI. Tegn på god praksis/praksis som kan bli bedre 
 

 Kvalitetsmål 1: Alle elever opplever mestring og glede i møte med skolen. 
 

Tegn på god praksis:  

 Alle elever opplever at de har venner og noen å være sammen med på skolen.  

 Elevene opplever at lærerne bryr seg.  

 

I møter med alle i skolesamfunnet opplevde vi en åpen og hyggelig tone, med hilsing, tilbud om 

hjelp, en hyggelig kommentar og engasjement. Det gjaldt både i møte med ledelse, lærere, elever 

og foreldre. I alle samtaler var også første og unisone tilbakemelding at det var godt sosialt miljø 
på skolen, både på trinnet og på tvers av alder og kjønn. Det var en rolig atmosfære enten elevene 

jobbet med eller uten lærere til stede. 

Alle elevene opplevde å ha voksne å snakke med og at de kunne ta opp vanskelige tema. Det var 

positive fortellinger om at alle kjenner alle. 
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Lenke til elevundersøkelsen: 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/sulitjelm
a-

skole?enhetsid=974628546&vurderingsomrade=6&underomrade=48&skoletype=0&skoletypeme

nuid=0&sammenstilling=1 

Praksis som kan bli bedre: 

 Elevene forstår hva de skal lære og hva de skal gjøre for å bli bedre. 

 

Elevene på alle trinn ga uttrykk for at ukeplanene var greie som informasjon om innhold og hva de 
skulle gjøre i timene. På spørsmål om hva ulike rubrikker, innhold og kommentarer ble brukt til, 

var det uklare svar og flere ganger henvist til at det ikke lenger var i bruk. Innledningene til timene 

var, ifølge elevene, best, men med fokus på «aktiviteter» og i mindre grad mål og kriterier. De 

fortalte også om mer løs avslutning av timene. Virksomhetsplanen for Sulitjelma skole har en 

beskrivelse av rammen rundt en undervisningsøkt. 

Sitat vedlegg 3: 

- Hos oss innrammer lærerne en økt slik: 
o Mål/ læringsmål for timen skrives på tavla. (Dette her skal vi lære denne økta) 

o De siste minuttene oppsummerer vi (Hva har vi lært i denne økta?) 

o De siste 2-3 minuttene rydder elevene i hylla si og pulten. 

 

Elevene rapporterte om varierende tilbakemelding fra lærer om hvordan de skal forbedre seg. De 

uttalte også at det var usystematisk bruk av egenvurdering, læringspartner, tilbakemelding til 

hverandre osv. Praktisering av kriteriene i VFL og tegn på god praksis kan personalet utvikle mer 
felles forståelse av i samarbeid med elevene. Dette samsvarer med hvordan svarene i 

Ståstedsanalysen for Sulitjelma skole kan forstås. 

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

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

0,0% 88,9% 11,1%  

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

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

22,2% 66,7% 11,1%  

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

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

44,4% 55,6% 0,0%  

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

kompetansemålene 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

22,2% 66,7% 11,1%  

 

Kvalitetsmål 2: Ansatte i skolen fremstår som trygge, tydelige og samstemte voksne. 
 

Tegn på god praksis:  

 Ansatte har en positiv relasjon til hver enkelt elev. 

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

 

De voksne forteller om gode relasjoner til elevene. Det er drøftet at «det er våre elever», samtidig 

som naturlig fokus er på de man kjenner som kontaktlærer, faglærer el assistent. Lærere kan være 
grensesettere, og elever kan be om hjelp på tvers av klasser og alder. 

I begynnelsen av året drøfter og utarbeider lærere og elever felles «klasseregler».  

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/sulitjelma-skole?enhetsid=974628546&vurderingsomrade=6&underomrade=48&skoletype=0&skoletypemenuid=0&sammenstilling=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/sulitjelma-skole?enhetsid=974628546&vurderingsomrade=6&underomrade=48&skoletype=0&skoletypemenuid=0&sammenstilling=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/sulitjelma-skole?enhetsid=974628546&vurderingsomrade=6&underomrade=48&skoletype=0&skoletypemenuid=0&sammenstilling=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/sulitjelma-skole?enhetsid=974628546&vurderingsomrade=6&underomrade=48&skoletype=0&skoletypemenuid=0&sammenstilling=1
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Fra Ståstedsanalysen Sulitjelma skole: 
41. Lærerne har en positiv relasjon til hver enkelt elev 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

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

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

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

44,4% 55,6% 0,0%  

 
 

Praksis som kan bli bedre:  

 Lærerne har en tydelig struktur i læringsarbeidet, med klart formulerte mål. 

 Det er sammenheng mellom mål for opplæringen, arbeidsmåtene og vurderingsarbeidet i 

læringsøktene. 

 

Lærerne fortalte om hvordan de planla og gjennomførte undervisningen. Vi observerte også gode 

undervisningsforløp der elevene fikk hjelp av lærer etter tur.  
På noen av årstrinnene er det svært få elever. Lærerne refererte i liten grad til    

vurderingsforskiften, planer og rutiner på kommunenivå og til egen virksomhetsplan.  

De problematiserte noe rundt utfordringen i å tilpasse målformuleringene til alderstrinn, både i 

konkretisering og i språkdrakt. Både elevenes praksisfortellinger og manglende referanse fra 
lærere, kan gi inntrykk av mangelfullt eierskap, felles forståelse og lojalitet til vedtatte lokale 

planer. Se også resultatene i Ståstedsanalysen under Kvalitetstegn 1 over. Det er omfattende 

skriftlighet i planer og rutiner både på kommunenivå og skolenivå. Disse brukes i liten grad som 
referanse i intervjuene når vi drøftet felles praksis/ forståelse innen tema for vurderingen: 

Klasseledelse og relasjon. En gjennomgang og evaluering av planer på alle nivå kan skape større 

bevissthet og trygghet i felles praksis. 
 

 

Kvalitetsmål 3: Foreldre og FAU er involvert i arbeidet med et godt skole- og 

klassemiljø. 
 

Tegn på god praksis:  

 Foreldrene bidrar positivt i elevenes læring og utvikling. 

 Foreldrene er med på å skape et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

 

Foreldrene sier at de stiller godt opp på de vanlige oppgavene som: hjelp til lekser, kjøre elever 

etter behov, bringe med egnet tøy, utstyr, delta i foreldremøter/ -konferanser, FAU osv. De deltar 
direkte i baking og eventuell annen tilrettelegging for kantina. Kantina ser ut til å være et meget 

godt sosialt og helsefremmende tiltak på skolen. 

Praksis som kan bli bedre: 

 Foreldre har reell medvirkning.  
 

Foreldrene opplever å ha et godt samarbeid med skolen gjennom FAU, foreldremøter osv. De 

opplever å bli lyttet til, eks i prosesser rundt ulike byggeprosjekter. Foreldrene opplever selv at de 

kan være en større ressurs for skolen enn i dag. Eksempelvis ga de direkte og positiv respons i 
drøftingene som knyttet seg til «Fremtidsbildet» som ligger til grunn for denne eksterne 

skolevurderinga. De opplevde at dette går rett i kjernen på skolens praksis og innholdet i 

hverdagen for deres barn. De vil gjerne være med i flere slike samtaler og refleksjoner omkring 
klasseledelse og relasjoner. De forventer i tilfelle at skolen tar initiativ og inviterer til og er med 

og avklarer gode tema for slikt samarbeid. 
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Kvalitetsmål 4:: Skolen er en lærende organisasjon som forbedrer seg gjennom 

kollektive prosesser. 
 

Tegn på god praksis: 

 Ledelsen legger jevnlig til rette for refleksjon, erfaringsdeling og kompetanseutvikling.  
 

Onsdag i vurderingsuka var klasseledelse og relasjon tema i utviklingstida i morgenmøte. Lærerne 

ga entydig uttrykk for at det hadde vært en god utviklingsprosess i møtet. Det kan være lurt å finne 
kjennetegnene på slike gode møter slik at man kan skape flest mulig gode arenaer fremover. 

 

Kan bli bedre: 

 Skolen har en felles plattform for det pedagogiske arbeidet. 

 Personalet her en felles forståelse av begrepene klasseledelse og relasjonsarbeid. 

 

Sulitjelma skole har utarbeidet en omfattende virksomhetsplan. I planen er det satt opp følgende 

mål for skoleåret 2017/2018:  

1. Skape trivsel for elever og ansatte  
2. Fokus på lesing i alle fag 

3. Prestere godt på nasjonale prøver  

4. Variasjon i arbeidsmetoder. 
 

Under hvert mål er det listet opp til dels detaljerte tiltak for hhv 1.-4.klasse, 5.-7.klasse og 8.-

10.klasse. Virksomhetsplanen har også egne kapitler om satsingsområder i Fauskeskolene og et 
årshjul for aktiviteter ved skolen.  

Som vedlegg til virksomhetsplanen har skolen regler for felles praktisering ved skolen (vedlegg 3) 

og pedagogisk plattform for skolen (vedlegg 1)  

 
Plandokumentene er ment å være retningsgivende og styrende for skolens virksomhet. Vurdererne 

observerte at det ikke ble referert til disse i våre samtaler med ansatte, foreldre og elever. Vi stiller 

derfor spørsmål ved om hvor aktivt skolens planer er i bruk, eller om det er slik at skolens daglige 
virksomhet og plandokumentene lever parallelle liv, uten nødvendig kontakt og utsjekking.  

Eksempelvis står det i pkt 23 i pedagogisk plattform, at evaluering av skolen skal gjøres både av 

elever, lærere og foresatte hvert år i mars/april, og resultatet skal diskuteres av de samme gruppene 

og av SU hver vår. … Resultatene skal tas opp i rådsorganene til diskusjon og nye mål settes i 
forhold til dette. Vurdererne har ikke registrert at evalueringen er gjennomført innen den fristen 

skolen selv har satt.   

I samtalene kom det fram at mange syns det er mange og detaljerte regler på Sulitjelma skole. 
Elevene viste til at det er en del regler som ikke er i bruk, selv om de står skrevet ned i 

ordensreglene eller på ukeplanen. Videre nevnte elevene flere eksempler på regler som bare 

fungerer en kort periode før de blir lagt til side, uten at de blir informert. Foreldrene etterlyste også 
bedre informasjon fra skolen om endringer.  

Fra flere informanter ble det etterspurt en ny drøfting omkring balansen mellom regler og relasjon. 

I hvor stor grad kan relasjonelle spørsmål og samhandling mellom elever og voksne løses gjennom 

regler og påbud? I hvilken grad blir uenighet og dilemmaer synliggjort?  Hvem tar avgjørelser ved 
uenighet? Skal tause stemmer i personalet tas til inntekt for enighet? Når betyr taushet faktisk 

uenighet? Hvilke andre metoder enn regler og forbud kan skolen ta i bruk for deltakerne i 

skolesamfunnet? Hvordan kan skolen synliggjøre sammenhengen mellom trivsel og 
læringsresultater?  

Slike spørsmål kan være tema i den årlige evalueringen av pedagogisk plattform.  
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Fra Ståstedsanalysen Sulitjelma skole 
74. Skolen har retningslinjer for god klasseledelse 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

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

75. Lærerne følger skolens retningslinjer for god klasseledelse 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

0,0% 100,0

% 

0,0%  

 

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

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

11,1% 66,7% 22,2%  

 

 

VII.  Spørsmål til refleksjon og ettertanke 
 

   Skolen har et veldig godt sosialt miljø. Har skolen en strategi for å ivareta og videreutvikle 

dette? 

  Voksne og elever samarbeider godt om klassemiljøregler hver høst. Hva tenker skolen om 

forskjellen på å utarbeide og innarbeide rutiner, regler og planer? 

 Et pedagogisk begrep er «Gjort, lært, lurt». På hvilken måte kan refleksjon rundt dette 

begrepet påvirke planer og praksis på Sulitjelma skole? 

 Foreldrene uttrykker at de kan være en større ressurs for skolen enn i dag. Hvordan kan 

skolen ta initiativ til mer involvering? 

 En lærende organisasjon forbedrer seg gjennom kollektive prosesser. Hvilke konsekvenser har 

dette for ansvarliggjøring, medarbeiderskap og kollektiv forpliktelse? 

 

Dette er spørsmål som skolen kan bruke i sitt etterarbeid etter skolevurderingen. Spørsmålene er 

ikke ment som konklusjoner, men de skal være åpne og formulert ut fra en samlet vurdering av 

tegnene på god praksis og på praksis som kan bli bedre på skolen. 

 

Etter at vurderingen er over og rapporten er ferdig, starter skolens videre utviklingsarbeid. 

Prosessen styres av skoleledelsen og følges opp av skoleeier. 

 

Eksempel på hvordan en slik prosess kan gjennomføres:  

 Innen to uker etter vurderingen: skoleledelsen (ev sammen med personalet og 

Veilederkorpset) lager en milepælsplan for etterarbeidet 

 Milepælsplanen bør ha mål og ansvarsfordeling 

 Personalet blir involvert i det videre arbeidet med tiltakene i milepælsplanen 

 Etter cirka et halvt år: Skoleeier har møte med skoleledelsen for å følge opp prosessen 

 Etter cirka ett år: Skolen og skoleeier har nytt møte for å se hva som har skjedd av 

endringer 
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Vedlegg A.  Deltakere i ekstern vurdering 
 

Det er viktig at de skolene som mottar veiledning, forankrer prosessen hos elevene, foresatte, alle 

skolens medarbeidere og andre samarbeidsparter som er viktige for skolen. Ekstern vurdering 

sikrer at de ulike stemmene blir hørt.  

− Interne: Frank Krokstrand (rektor) og Hanne-Lise Storjord (insp)  

− Lærere/ansatte: 3 fra team A (b.trinn) og 3 fra team B (u.tr) i hver sin samtale. 

− Elever: 5 elever i 3 gr, : småskole, mellomtrinn og ungdomstrinn 

− Foreldre: Særlig fra FAU, noen få i tillegg 

 

− Eksterne: Eldar Dybvik (vurderer) og Bjørn Tollaas (veileder) 
 

Vedlegg B. Tidsplan og aktiviteter  
 

Forut for vurderingsuka på skolen, har det vært kontakt mellom vurdere og skole, og data er 

innhentet. Det er utarbeidet en tidsplan for prosessen. Framtidsbildet er utarbeidet og diskutert og 
forandret i samspill med skolens personale. Personalet har gjennomført en ståstedsanalyse som 

veilederne har vært med på å oppsummere. Samtaleguider er utarbeidet og foreldremøte med 

foresatte planlagt.  

Det er avsatt tre til fire dager til selve vurderingen. Dette innebærer i hovedsak en startdag der 
vurderere og hele personalet møtes for første gang. Informasjonsinnhentingen foregår ved at det 

gjennomføres samtaler, møter, observasjoner mm. Alle data sammenstilles, og vurdererne leter 

etter mønster i materiale og speiler det mot framtidsbildet. Rapporten skrives og legges frem for 

personalet og andre den siste dagen av vurderingen.  

Å gjennomføre en kvalitetsvurdering på tre dager er knapp tid, og det innebærer at det valgte 

temaet må være avgrenset.   

Tiltak Varighet Skolens/vurderernes forslag 

til tidspunkt 

Onsdag 25. april    

Introduksjon av vurdererne i personalet 15 min Før skolestart  

   

Intervju med 5-6 elever fra mellomtrinnet 45 min Rektor/kontaktlærer 

Intervju med 5-6 elever fra ungdomstrinnet 45 min Rektor/kontaktlærer 

Intervju med 5-6 elever fra begynnertrinnet 45 min  Rektor/kontaktlærer 

Intervju lærere/assistenter  barnetrinnet  75 min   

Observasjon undervisning og ute    
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Dagsoppsummering med rektor/ledelse  20 min Ca kl 15  

Foreldremøte 90 min 18.00 – 19.30  

Torsdag 26 april      

Intervju lærere/ assistenter ungdomstrinnet  75 min   

Intervju rektor  90 min   

Observasjon undervisning og ute    

Dagsoppsummering med rektor/ledelse 10 min Ca kl 14  

Rapportskriving    

Fredag 27 april      

Rapportskriving    

Fremlegging/gjennomgang  av utkast til rapport med 
rektor/ledelsen 

60 min 12.15 

Framlegging av rapport for personalet, 

skoleeier/kommune, FAU/klassekontakter og 
representanter fra elevrådet 

75 min 13.45 

 

 

Vedlegg C. Metoder 

Skolen har allerede en del data gjennom Ståstedsanalysen, som utgjør et godt grunnlag for 
utvelgelse av område/tema for vurderingen. For å sikre god forankring og at alle stemmer blir hørt, 

hentes det inn data fra flere andre kilder. For å få best mulig kvalitet på informanter fra elevene, 

ber en rektor i samarbeid med kontaktlærere om å plukke ut elever som skal intervjues. Rektor får 
også ansvaret for å sette opp en plan for intervjuer med personalet, slik at skolen kan fungere så 

vanlig som mulig under vurderingsuka. Alle intervjuer er gruppeintervjuer.  

 
Tema og tid til rådighet virker inn på valg av metode. I prosessen på denne skolen er følgende 

metoder benyttet: 
 

Vedlegg D. Samtaleguider 

For å fange lik tematikk, har vurdererne i forkant utarbeidet ulike samtaleguider til hjelp for 

samtaler med henholdsvis elevgrupper, foreldre og ulike grupper medarbeidere på skolen. 
Spørsmålene i disse samtaleguidene er alle knyttet til framtidsbildets formulerte tegn på god 

praksis. 

Info til skolen om samtalene og spørsmålene: 

Samtalene med elever, lærere og foreldre tar direkte utgangspunkt i tegn på god praksis, fra 
fremtidsbildet. Det skal være få og åpne spørsmål som skaper en god dialog og aktive informanter. 
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Som egen støtte vil vurdererne ha med seg spørsmål fra henholdsvis Elevundersøkelsen, 

Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen fra Udir. Spørsmålene derfra er sammenfallende, 
men med ulike perspektiv avhengig av målgruppe. Det er særlig noen spørsmål fra temaene: 

«Trivsel», «støtte fra lærerne», «arbeidsforhold og læring», «regler på skolen» og «trygt miljø», 

som er mest aktuelle knyttet til tema for den eksterne skolevurderinga. Enkelte spørsmål fra «hjem 

og skole» og «medvirkning» kan også være støtte i samtalen. 

 

Samtaleguide elever Sulitjelma skole 

Kvalitetsmål Tegn på god praksis 

 

Alle elever opplever mestring og glede i 

møte med skolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 Hva er det beste ved Sulitjelma skole?  

 Opplever alle elever at de har venner og 

noen å være sammen med skolen?  

 Forstår elevene hva de skal lære og hva de 

skal gjøre for å bli bedre? 

 Opplever elevene at læreren støtter dem i 

læringsarbeidet? 

 

 

Ansatte i skolen fremstår som trygge, 

tydelige og samstemte voksne. 

 

 

 

 

 

 

 Har ansatte en positiv relasjon til hver 

enkelt elev? 

 Lager  lærerne regler og rutiner på skolen 

sammen med elevene? 

 Har lærerne forståelige mål for hva dere 

skal lære? 

 

Foreldre og FAU er involvert i arbeidet 

med et godt skole- og klassemiljø. 

 

 

 

 

 Hvordan bidrar (hjelper) foreldrene  i 

elevenes læring og trivsel?  

 

 

Skolen er en lærende organisasjon som 

forbedrer seg gjennom kollektive 

prosesser. 

 

 

 

 Har dere noen forslag til hva som kunne 

vært annerledes på skolen?  

 

Samtaleguide ansatte/ledelse Sulitjelma skole 

Kvalitetsmål Tegn på god praksis 

  Opplever alle elever at de har venner og 
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Alle elever opplever mestring og glede i 

møte med skolen. 

 

 

 

 

 

 

 

noen å være sammen med skolen?  

 Opplever elevene at lærerne bryr seg? 

 Forstår elevene hva de skal lære og hva de 

skal gjøre for å bli bedre? 

 Opplever elevene at læreren støtter dem i 

læringsarbeidet? 

 

 

Ansatte i skolen fremstår som trygge, 

tydelige og samstemte voksne. 

 

 

 

 

 

 

 Har ansatte en positiv relasjon til hver 

enkelt elev? 

 Har lærerne sammen med elevene 

innarbeidet tydelige regler og rutiner for 

elevgruppen? 

 Har lærerne en tydelig struktur i 

læringsarbeidet, med klart formulerte mål? 

 Er det sammenheng mellom mål for 

opplæringen, arbeidsmåtene og 

vurderingsarbeidet i læringsøktene? 

 

Foreldre og FAU er involvert i arbeidet 

med et godt skole- og klassemiljø. 

 

 

 

 

 Er forventingene mellom skole og foreldre 

avklart? 

 Bidrar foreldrene positivt i elevenes læring 

og utvikling? 

 Har foreldre reell medvirkning? 

 Er foreldrene med på å skape et skolemiljø 

som fremmer helse, trivsel og læring? 

 

Skolen er en lærende organisasjon som 

forbedrer seg gjennom kollektive 

prosesser. 

 

 

 

 

 

 

 Har skolen en felles plattform for det 

pedagogiske arbeidet? 

 Legger ledelsen jevnlig til rette for 

refleksjon, erfaringsdeling og 

kompetanseutvikling?  

 Har personalet en felles forståelse av 

begrepene klasseledelse og 

relasjonsarbeid? 

 Følges beslutninger som er fattet lojalt opp 

av alle ansatte? 

 

 

 
 

Samtaleguide foreldre Sulitjelma skole 
Kvalitetsmål Tegn på god praksis 

 

Alle elever opplever mestring og glede i 

møte med skolen. 

 

 

 Hva er det beste ved Sulitjelma skole? 

 Opplever alle elever at de har venner og 

noen å være sammen med skolen?  

 Forstår elevene hva de skal lære og hva de 

skal gjøre for å bli bedre? 
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Ansatte i skolen fremstår som trygge, 

tydelige og samstemte voksne. 

 

 

 

 

 

 

 Har ansatte en positiv relasjon til hver 

enkelt elev? 

 

Foreldre og FAU er involvert i arbeidet 

med et godt skole- og klassemiljø. 

 

 

 

 

 Er forventingene mellom skole og foreldre 

avklart? 

 Hvordan bidrar foreldrene i elevenes 

læring og utvikling? 

 Har foreldre reell medvirkning? 

 Er foreldrene med på å skape et skolemiljø 

som fremmer helse, trivsel og læring? 

 

Skolen er en lærende organisasjon som 

forbedrer seg gjennom kollektive 

prosesser. 
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