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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.  
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II. Fakta om skolen 
 

Erikstad skole er en barneskole for elever i 1.-4. klasse. Skolen ligger naturskjønt til 

ved sjøen. Den har et attraktivt uteområde som benyttes i ulike sammenhenger.  

 

Skoleåret 2017-2018 har skolen 60 elever som fordeler seg jevnt på fire trinn. Det er 

12 ansatte, inkludert lærere, assistenter og administrasjon. I tillegg er det SFO. 

 

«Sammen blir vi gode» er skolens visjon. Denne har blitt utviklet gjennom bred 

intern medvirkning i personalet. Skolen vektlegger aktiviteter som utvikler felles-

skapet på tvers av klassene og periodevis jobbing i aldersblandede grupper. 

 

De siste årene har skolen jobbet med lokale prosjekter innenfor «Den naturlige 

skolesekken», som blant annet har fokusert på bærekraftig utvikling og kunnskap om 

lokale forhold og historie. 

 

Erikstad skole har ambisjon om å utvikle seg videre og møte utfordringene som blant 

annet ligger i de kommende nye læreplanene på en offensiv måte. Skolen ønsker å 

være en engasjert aktør, bidra til utforming av framtidens «Fauskeskole» og gi 

elevene en god start på skolelivet. 

 

 

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 resultatene i Ståstedsanalysen og kommunens dokumenter har 

kommunen, i samarbeid med veilederkorpset, valgt «Klasseledelse og relasjoner» 

som vurderingstema. 
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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.  

 

Framtidsbilde - ekstern skolevurdering ved 
Erikstad skole 
 
Vurderingstema: Klasseledelse og relasjoner 

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 på 

skolen.  
 Elevene opplever at de voksne bryr 

seg.  

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

 Elevene opplever at lærerne 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.   
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Skolen er en lærende 

organisasjon som forbedrer 

seg gjennom kollektive 
prosesser. 
 

 Skolen har en felles plattform for det 
pedagogiske arbeidet, og de voksne 

utøver sine roller basert på denne 

plattformen.  
 Ledelsen legger jevnlig til rette for 

refleksjon, erfaringsdeling og 
kompetanseutvikling.  

 Personalet har en felles forståelse av 
begrepene klasseledelse og 

relasjonsarbeid. 
 Beslutninger som er fattet følges lojalt 

opp av alle ansatte. 
                 

 

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, trekkes konklusjoner. En finner 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. 

 

 

VI. Tegn på god praksis 
 

Kvalitetsmål: 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.  
 

Vi fant:  

Både elevene, lærerne og foreldrene sier at alle har venner og noen å være sammen 

med på skolen. 

Lærerne forteller at de følger godt med, både i timene og i friminuttene og at 

vennskap og relasjonsbygging er tema i arbeidet med «Mitt valg». De sier også at 

aldersblandede aktiviteter bidrar til å bygge relasjoner på tvers av trinn. 
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Elevene forteller om fadderordning, felles regler på uteområdet og at alle kjenner 

hverandre. 

Foreldrene sier at de opplever at elevene er flinke til å ta kontakt hvis de ser noen 

som går alene. 

Ståstedsanalysen: 

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

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

44. Alle elever er inkludert i skolens fellesskap 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

 

 

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

 

 Tegn på god praksis: Ansatte har en positiv relasjon til hver enkelt elev. 

 

Vi fant:  

Foreldrene opplever at elevene har voksne de kan gå til som de har en god relasjon 

til. 
 

Dette bekreftes av elevene, som sier at de kan snakke med alle de voksne, men at 

det er lettest å snakke med de voksne som de kjenner best. 
 

Lærerne forteller at de er opptatt av å møte hver enkelt elev. Det er viktig for dem å 

ha gode relasjoner til alle, også elever som de ikke selv underviser. 

 

Ståstedsanalysen: 

40. Lærerne viser interesse for hver enkelt elev 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

 

 

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

klassemiljø. 

 

 Tegn på god praksis: Foreldrene er med på å skape et skolemiljø som fremmer 

helse, trivsel og læring.   

 

Vi fant:  

Både elevene, foreldrene og lærerne forteller at foreldrene deltar på arrangementer 

og aktiviteter på skolen. Foreldrene er aktive, positive og samarbeider godt med 

skolen i arbeidet med inkludering. Inkludering er også tema på foreldremøtet i 

starten av 1. klasse og blir fulgt opp på senere årstrinn. 

 

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

læring og utvikling 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

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

 

Her ser vi en forskjell mellom det vi har hørt i samtalene med de ulike gruppene og 

det vi finner i Ståstedsanalysen. 

 

 

Kvalitetsmål: Skolen er en lærende organisasjon som forbedrer seg gjennom 

kollektive prosesser. 

 

 Tegn på god praksis: Skolen har en felles plattform for det pedagogiske arbeidet, 

og de voksne utøver sine roller basert på denne plattformen.  

 

Vi fant: 

Lærerne forteller at skolen har satt i gang et arbeid med å utvikle og revidere den 

pedagogiske plattformen. Etter at skolen ble omorganisert, opplevde personalet et 

behov for å etablere et felles ståsted i den nye organisasjonen. Dette er et 

utviklingsarbeid som er tett knyttet til skolens kontinuerlige kvalitetsarbeid og vil 

fortsatt være et viktig utviklingsområde for skolen framover. 

Ståstedsanalysen: 

58. Vår skole har en tydelig visjon 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

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

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

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

 

VII. Praksis som kan bli bedre 
 

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

 Tegn på god praksis: Elevene forstår hva de skal lære og hva de skal gjøre for å 

bli bedre. 

 

Vi fant:  

Elevene sier at de får vite hva de skal gjøre og hvordan de skal gjøre dette. I 

utviklingssamtalene får de vite hva de må øve på for å bli bedre. 

Lærerne sier at de snakker lite med elevene om hva de skal lære. De sier at de selv 

planlegger hva elevene skal lære, hvilke arbeidsmåter og læringsstrategier de skal 

bruke, men kommuniserer i liten grad målene for arbeidet ut til elevene. Vi finner 

også lite bruk av læringsmål på ukeplanene. Vi har i liten grad hørt og sett arbeid 

med læringsmål og underveisvurdering i undervisningsøktene. 

Lærerne sier at skolen har deltatt i satsingen på «Vurdering for læring» for en tid 

tilbake. De sier videre at de siden har jobbet lite med bruk av underveisvurdering og 
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framovermeldinger, som bidrar til at elevene vet hva de skal lære og hva de skal 

gjøre for å bli bedre. 

Dette stemmer godt med det vi har sett og hørt i våre observasjoner. 

Ståstedsanalysen: 

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

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

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

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

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

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

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 

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

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

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

22,2% 77,8% 0,0%  

 

 

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

 

 Tegn på god praksis: Det er sammenheng mellom mål for opplæringen, 

arbeidsmåtene og vurderingsarbeidet i læringsøktene. 

 

Vi fant:  

Foreldrene sier at de vet lite om hvilke arbeidsmåter skolen bruker sammen med 

barna. På ukeplanene kan det stå hva som er tema, men ikke hva de skal lære, 

hvorfor og hvordan dette skal bli vurdert. 
 

Foreldrene forteller at de ønsker å være mer involvert i elevenes læringsarbeid og 

utvikling faglig og sosialt. 

 

Lærerne forteller at de selv opplever at «Vurdering for læring» er et 

forbedringspunkt. De sier at selv om skolen har jobbet med vurdering, har de ikke 

skriftliggjort dette og satt det i system slik at «Vurdering for læring» er en del av 

skolens praksis og utviklingsarbeid. 

Ståstedsanalysen: 

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

vurderingsarbeidet 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

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

 

Her ser vi en forskjell mellom det vi hører i samtalene både med foreldre og lærere 

og det vi ser i Ståstedsanalysen. 
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Kvalitetsmål: Foreldre og FAU er involvert i arbeidet med et godt skole- og 

klassemiljø. 

 

 Tegn på god praksis: Forventingene mellom skole og foreldre er avklart.  

 

 

Vi fant: 

Lærerne forteller at det er behov for en avklaring av roller og ansvar mellom skolen 

og foreldrene. 

 

Foreldrene forteller at de ønsker å være mer involvert i elevenes læringsarbeid og 

utvikling faglig og sosialt. De sier at det er variasjon i hvordan trinnene 

kommuniserer ut og hvordan relasjonen mellom skolen og foreldrene er på de ulike 

trinnene. 

 

Ståstedsanalysen: 

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

læring og utvikling 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

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

 

 

Kvalitetsmål: 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.  

 

Vi fant:  

Både rektor og lærerne sier at skolen har arenaer som kan brukes til felles refleksjon, 

erfaringsdeling og læring. 

Lærerne sier at skolen har behov for en bedre struktur på møtene, som innebærer 

skille mellom drift og utvikling. De sier også at de har behov for mer tid til arbeid 

med pedagogisk utvikling. De mener at skolen kan bli bedre til å gjennomføre 

lærende møter, slik at de ansatte møter forberedt. Da vil de være mer aktive i 

refleksjoner og erfaringsdeling, som samtidig fører til en felles kompetanseutvikling i 

personalet. 

Ståstedsanalysen: 

94. Skolen har arenaer for felles refleksjon og læring 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

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

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

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

88,9% 11,1% 0,0%  
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VIII. Spørsmål til refleksjon og ettertanke 

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. 

 

Skolen har deltatt i satsingen «Vurdering for læring» og jobbet en del med dette. 

1. Hvordan kan lærerne bruke prinsippene i «Vurdering for læring» i det daglige 

læringsarbeidet med elevene, slik at elevene forstår hva de skal lære, hva som 

er forventet av dem og hva de skal gjøre for å bli bedre? 

2. Hvordan kan lærerne arbeide for å skape sammenheng mellom mål for 

opplæringen, arbeidsmåtene og vurderingsarbeidet i læringsøktene? 

 

Skolen har et godt samarbeid med foreldrene og foreldrene bidrar til å skape et godt 

miljø på skolen. Foreldrene forteller at de ønsker å være mer involvert i elevenes 

læringsarbeid og utvikling faglig og sosialt. 

3. Hvordan kan skolen utvikle et system for foreldreinvolvering, slik at alle 

foreldre har samme mulighet til samarbeid og medvirkning til beste for 

elevene? 

 

Skolen har etablerte møtearenaer som kan brukes til felles refleksjon, erfaringsdeling 

og læring. 

4. Hvordan kan skolen utvikle en struktur for lærende møter, som ivaretar mer 

tid til pedagogisk utvikling gjennom refleksjon, erfaringsdeling og 

kompetanseutvikling? 

 

IX. Etterord 

Forskning om ekstern skolevurdering konkluderer med at en slik vurdering kan ha 

stor betydning for utvikling av skolen. Det avhenger imidlertid av hva skolen gjør 

med sin nye kunnskap etter vurderingsuka.  

 

Videre arbeid etter ekstern skolevurdering 

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: Elever, foreldre, lærere, assistenter og rektor 

− Eksterne: Øyvind Mellem og Gerd Helga Stifoss-Hanssen 

 

For å sikre bred informasjonsinnhenting har vi intervjuet elever, foreldre, ansatte og 

ledelsen ved skolen. Vi har observert alle klassene. 

 

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 to 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.  

 

Framdriftsplan: 

Uke Tiltak Ansvar 

14 Møte mellom veileder og vurderere 
 Avklaring av vurderingstema 
 Praktiske forhold 

o Vurdererne trenger et arbeidsrom som har 

mulighet for bruk av internett 
o Eget rom der vurdererne kan gjennomføre 

intervjuer 
 Rektor skriver kort fakta om skolen. Dette skal settes inn 

I rapporten 

 Elever som skal til intervju må være taleføre, slik at 

vurdererne får mest mulig informasjon 
 Både elever og lærere får informasjon om vurderingen 

på forhånd. 
 Rektor viser powerpoint-presentasjon med 

informasjon til skolen I personalet 

Alle 

involverte 

14 Vurdererne lager og sender skolen et utkast til framtidsbilde. Vurderere 
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15 Skolen får tilsendt: 

Plan for vurderingsarbeidet. 
Foreldrebrev som sendes til alle foreldrene 

Framdriftsplan 

Vurderere 

15 Vurderere får tilsendt følgende dokumenter på mail, eller det 

gjøres tilgjengelig på skolens hjemmeside. Det som ikke 
finnes, trenger skolen ikke lage ekstra i forbindelse med 
vurderingen. 

 Ståstedsanalysen  
 Fakta om skolen  
 Samhandlingsplan oppvekst  
 Strategiplan for Fauskeskolen  
 Strategiplan for nettverksgrupper  
 Elevundersøkelsen 
 Foreldreundersøkelsen 
 Mal for elev- og utviklingssamtaler 
 Ukeplan/læringsplan for alle trinn en vilkårlig uke 

Rektor 

15  Skolens personale drøfter framtidsbildet og 
kommer med eventuelle forslag til endringer og 
tillegg 

 Framtidsbildet godkjennes av skole og vurderere 

Skolen og 
vurderere 

16 Vurdererne sender til skolen 
 Samtaleguider som deles ut til de som skal intervjues  

Vurderere 

17 Vurderingsuka 

Framlegging av rapport, onsdag 25.april 

Skolen har ansvar for å invitere de som skal inviteres: 

o Alle ansatte 

o Fau-representanter 

o Elevrådsrepresentanter 

o Politikere 

o Representanter fra skoleeier 

o Andre som skolen mener er aktuelle (presse etc) 

Alle 
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Plan for vurderingsdagene: 

 

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: 

 

Intervju, observasjon og dokumentanalyse. 

Ståstedsanalysen 

Skolen har gjennomført Ståstedsanalysen. Tema for ekstern vurdering ble drøftet 

med skoleeier, rektorer og Veilederkorpset. 

Dokumentanalyse 
 Ståstedsanalysen  
 Samhandlingsplan oppvekst  

Dato: Tidspunkt: Hva: Ansvar: 

Tirsdag 

24.04.2018 

08.00 Første møte med skolen og 

personalet 

Rektor og 

vurdererne 

Tirsdag 

24.04.2018 

09.00-10.30 O Observasjon i klassene Vurdererne 

Tirsdag 

24.04.2018 

10.30-11.30 Samtale med elever 1.-

4.trinn 

 2 elever fra hver klasse   

 

Vurdererne 

Tirsdag 

24.04.2018 

11.30-12.00 Lunsj  

Tirsdag 

24.04.2018 

12.30-13.45 Observasjon i klassene Vurdererne 

Tirsdag 

24.04.2018 

14.00-15.15 Samtale med lærere og 

assistenter 

Personalet og 

vurdererne 

Tirsdag 

24.04.2018 

15.30 Samtale med rektor Vurdererne 

Tirsdag 

24.04.2018 

18.00-19.30 Foreldremøte Foreldrene og 

vurdererne 

Onsdag 

25.04.2018 

13.00 Framlegging av rapport til 

rektor 

Vurdererne 

Onsdag 

25.04.2018 

14.15-15-30 Framlegging av rapport for 

personalet og inviterte gjester 

Rektor og 

vurdererne 
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 Strategiplan for Fauskeskolen  
 Strategiplan for nettverksgrupper  
 Mal for elev- og utviklingssamtaler 
 Ukeplan/læringsplan for alle trinn 
 Plan for aldersblanding 
 Dokument fra arbeidsseminar på Villa Sjøtun 2018. 

 

 

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. 

 

Samtaleguide elever: 

Kvalitetsmål Tegn på god praksis  

 

Alle elever opplever mestring og glede 

i møte med skolen. 

 

 

 

 

 Har elevene venner og noen å være 

sammen med på skolen?  

 Opplever dere elever at de voksne bryr 

seg? 

 Forstår du hva du skal lære og hva du 

skal gjøre for å bli bedre? 

 Hjelper læreren deg å lære? 

 

Ansatte i skolen fremstår som trygge, 

tydelige og samstemte voksne. 

 Er det lett å snakke med de voksne på 

skolen? 

 Har dere lagd regler for klassen? 

 

Foreldre og FAU er involvert i arbeidet 

med et godt skole- og klassemiljø. 

 

 Snakker foreldrene og lærerne sammen?  

 Snakker du med foreldrene dine om 

skolearbeidet?   

 Er foreldrene med på å gjøre ting for å 

skape godt skole- og klassemiljø? 

 

Skolen er en lærende organisasjon 

som forbedrer seg gjennom kollektive 

prosesser. 

 

 

 Blir dere spurt om hvordan skolen kan 

bli bedre, slik at dere blir støttet i 

læringen? 

 Blir dere spurt om hvordan skolen kan 

være et godt sted for dere å være, hvor 

dere trives?   

 

 

Samtaleguide foreldre 

Kvalitetsmål Tegn på god praksis 

 

Alle elever opplever mestring og glede 

i møte med skolen. 

 

 

 

 Har alle elevene venner og noen å være 

sammen med på skolen? 

 Bryr alle de voksne seg?  

 Forstår elevene hva de skal lære og hva 

de skal gjøre for å bli bedre? 

 Støtter du elevene i læringsarbeidet?  

 

 

Ansatte i skolen fremstår som trygge, 

tydelige og samstemte voksne. 

 Har lærerne en positiv relasjon til hver 

enkelt elev? 

 Har læreren, sammen med elevene, 

innarbeidet tydelige regler og rutiner for 
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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 foreldrene 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. 

 Er skolen åpen for å motta innspill på 

forbedring fra foreldrene? 

 

 

 

Samtaleguide ansatte 

Kvalitetsmål Tegn på god praksis 

 

Alle elever opplever mestring og glede 

i møte med skolen. 

 

 

 

 Har alle elevene venner og noen å være 

sammen med på skolen? 

 Bryr alle de voksne seg?  

 Forstår elevene hva de skal lære og hva 

de skal gjøre for å bli bedre? 

 Støtter du elevene i læringsarbeidet? 

 

 

Ansatte i skolen fremstår som trygge, 

tydelige og samstemte voksne. 

 

 

 

 

 

 

 Har du en positiv relasjon til hver enkelt 

elev? 

 Har du, sammen med elevene, 

innarbeidet tydelige regler og rutiner for 

elevgruppen? 

 Har du 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 foreldrene 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 har en felles plattform for det 

pedagogiske arbeidet, slik at de voksne 

utøver sine roller basert på denne 

plattformen? 

 Legger ledelsen jevnlig til rette for 
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refleksjon, erfaringsdeling og 

kompetanseutvikling?  

 Har personalet en felles forståelse av 

begrepene klasseledelse og 

relasjonsarbeid? 

 Blir beslutninger som er fattet fulgt lojalt 

opp av alle ansatte? 

 


