
  
 

 

 

 
 
 

 

Klasseledelse og relasjoner 
 

 

Rapport fra ekstern skolevurdering 

på Finneid skole i uke 17/2018 

 



Klasseledelse og relasjoner 

Rapport fra ekstern vurdering ved Finneid skole 

 - 2 - 

I. Forord 

 

Kunnskapsløftet  
Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må 
ha beredskap og kompetanse til å håndtere nye betingelser og forventninger fra 
elever, foreldre, egne medarbeidere i tråd med utviklingen av kunnskapssamfunnet. 
Norsk skole kjennetegnes ved store og til dels systematiske prestasjonsforskjeller 

mellom elevene. Kunnskapsløftet stiller skoler og skoleeiere overfor store utfordringer 
med større lokal handlingsfrihet og tydelige mål for elevenes læring. 

Utdanningsdirektoratet har utviklet verktøy til hjelp og støtte for skoler og skoleeiere 
i dette arbeidet, Ståstedsanalysen, Organisasjonsanalysen, Skoleeieranalysen og 
Tilstandsrapporten. Analyseverktøyene ligger på Skoleporten, og alle skoler har fri 
tilgang til analysene. 

 
Kvalitetsutvikling i skolen - Støtte fra Veilederkorps 
Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner, fylkeskommuner og skoler til å delta i et 
samarbeid for kvalitetsutvikling i skolen. Veilederkorpset gir støtte til skoleeiere og 
skoler som trenger veiledning for å bedre læreprosessene i skolen. Målet er at flere 
elever skal lære og mestre mer, og fullføre utdanningsløpet.  
 

Veiledning til skoleeier og skoleledelse 
Veiledningsarbeidet retter seg mot ledelsen i kommunen og på skolen. Ved hjelp av 
analyseverktøy kartlegger skoleeier og skole aktuelle områder som bør utvikles. 
Verktøyene tar utgangspunkt i kvalitetsindikatorer som nasjonale prøver, 
elevundersøkelsen eller andre undersøkelser som brukes lokalt. 
 
Veilederne gir støtte slik at skoleeier og skole kan komme i gang med lokalt 

utviklingsarbeid. Veilederne bidrar med kunnskap, erfaringer og råd som gjør skolen 
bedre rustet til å møte de utfordringene som dukker opp når tiltak skal gjennomføres, 
og den pedagogiske praksisen skal endres. 
 
I tillegg til denne veiledningen får noen kommuner tilbud om ekstern skolevurdering.  

Ekstern skolevurdering for å forsterke utviklingsarbeidet 
Opplæringslova: 

Kapittel 2. Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda 

              (Opplæringslova § 14 – 1 fjerde ledd) 

§ 2-1. Skolebasert vurdering 

Skolen skal jamnleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og 
gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i 
Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigar har ansvar for å sjå til at vurderinga 
vert gjennomført etter føresetnadane 

Endra ved forskrift 4. mars 2008 nr.214 ( i kraft 5. mars 2008.) 

Forskriften nevner ikke hvordan den skolebaserte vurderinga skal gjennomføres, men 
en av måtene er ekstern skolevurdering. 
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Ekstern skolevurdering er et verktøy som blir brukt i mange kommuner og regioner 
for å forsterke utviklingsarbeidet på skolene. 

Tegn på god praksis 

Ekstern skolevurdering i udir bygger vurderingsmodellen på en tilpasset versjon av 
Hardanger/Voss-regionen sin skolevurderingsmetodikk. De eksterne vurdererne har 
brukt denne metodikken i sitt arbeid i flere år. Modellen består av fem trinn: 

 

 

 

Rapportens tittel spiller på det fremtidsbildet som er utviklet for skolens utfordringer 
(pkt. 3). I tillegg til målformuleringer, settes det opp konkrete tegn på hva som 
kjennetegner en god praksis, noe som synliggjør involvering og løsningsorientering i 
stedet for problemfokusering. Tegnene fungerer som kjernen i vurderingsprosessen. 
Et bredt spekter av interessenter vil få uttale seg om skolens nåværende praksis i 
forhold til tegnene på god praksis. 
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II. Fakta om skolen 
 
Finneid skole er en 1-4 skole med 62 elever og ca 20 personer som jobber og bryr 
seg om skolen. Dette inkluderer lærere, assistenter, vaskere og vaktmester. Skolen 
ligger i meget naturskjønne omgivelser og uteområdet er daglig i bruk enten i 
friminutt, på turer eller i fysisk aktivitet med fag.  
 
En av skolens viktigste verdier er relasjon, og dette er et tema som går igjen på 
møter og i utviklingsarbeid. Skolen har et godt samarbeid med foreldre og FAU.  
 

En av skolens store styrker er ansatte som bryr seg om alle elevene og som gjør alt 
for at elevene skal ha de beste forhold for læring og utvikling.  
 
 
 
 

III. Valg av hovedutfordring 
 

Ut fra resultat av Ståstedsanalysen og Organisasjonsanalysen og andre 
identifiserte utviklingsområder kommer skole, skoleeier og veiledere frem til 
skolens hovedutfordring. Denne formuleres og blir utgangspunkt for den 
eksterne vurderingen. 

 

Skolen valgt som hovedutfordring temaet: Klasseledelse og relasjoner 
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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 aktivitet. Framtidsbildet gjøres konkret ved å 
dele det inn i kvalitetsmål med tegn på god praksis. Skolens nåværende 
praksis blir vurdert opp mot dette bildet. Kvalitetsmål og tegn på god 
praksis på framtidsbildet skal henge nøye sammen med påstandene i 
ståstedsanalysen, organisasjonsanalysen og elevundersøkelsen. 
Framtidsbildet er utformet av vurderere, men skolen er involvert i arbeidet i 

forkant av vurderingsprosessen.  

Skolen har godkjent at følgende skal være kvalitetsmål og tegn på god praksis på 
nettopp deres skole:   

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 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. Tegn på god praksis 
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 framtidsbildet (tegnene på god praksis).  

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. 

 

Kvalitetsmål: Alle elever opplever mestring og glede i møte med 

skolen.  

Tegn: Alle elever opplever at de har venner og noen å være samme med på 
skolen 

 

Det vanlige på Finneid er at barna har 
venner og noen å være sammen med på 
skolen. Både elever og lærere mener i 
intervju at de som ønsker å ha en venn 
eller flere har det.  
Vanlige aktiviteter ute om våren er å 
spille fotball, sykle, hoppe tau og leke i 
skogen.  

Lærerne legger også vekt på å utvikle 
relasjoner i timene, og rektor sier at 
relasjoner er et satsingsområde på 
skolen.  Rundt på skolen er det mange 
plakater og oppslag som viser ulike 
måter å ta vare på hverandre på.  
 
Flere nevner at noen barn i visse 
situasjoner ønsker å trekke seg unna og 
være alene. Både lærere og elever 
nevner også at noen barn ønsker å styre 
leken.  
Både assistenter og lærere har 
bevissthet på dette. De prater med 

elevene, får dem til å åpne seg og 
jobber med å få de som sliter med sosialt samspill inn i gruppa. Foreldrene og 
elevene nevner fadderordningen som et godt tiltak.  Finneid skole har også elevråd 
med representanter fra alle klassene.  

 

Tegn: Elevene opplever at lærerne bryr seg 

Både elever, lærere og foreldre opplever at lærerne bryr seg.  Lærerne sier at det 
skjer mye i løpet av en dag, men at de stiller opp så godt de kan. Observasjon av 
undervisningsøkter på alle trinn bekrefter at lærerne bryr seg om sine elever.  Rektor 
starter hver dag med å gå en runde gjennom skolen.  
En av lærerne stiller spørsmålet; Når er det riktig å bry seg? Del av treningen på 
relasjoner er at elevene får prøve å ordne opp sjøl først, så må de voksne evt inn 
etterpå. En lærer kan altså bry seg, selv om ikke barnet alltid får viljen sin.  
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Tegn: Elevene opplever at lærerne støtter dem i læringsarbeidet 
Alle klassene har læringsplaner som viser kompetansemål og mål for læringen. 
Planene har også oversikt over aktivitetene for hver dag i uka. Observasjon i klassene 
viser mange gode undervisningsopplegg og variasjon i læringsaktiviteter ute og inne.  
Vi så eksempler på hvordan samarbeid i par ble trukket inn som en verdi 
matematikkundervisningen i 1. klasse. Samarbeid innebærer både å snakke om 
oppgaven, bruke innestemme, hjelpe hverandre og å lytte til den andre.  

 
Vi så også hvordan engelske ord og setninger ble utviklet gjennom et rebusløp ute, 
hvordan lærere og assistenter hjalp elever med oppgaveløsning i klasserommene, og 
hvordan grupper av elever jobbet sammen.   

Gruppene på Finneid er gjennomgående oversiktlige og små, det er god plass på 
skolen, og det er lett å få hjelp. Lærerne sier at de differensierer faglig etter 
vanskegrad, men at de også er opptatt av å gi åpne oppgaver som støtter læring for 
alle elever. 

Konklusjonene i en omfattende rapport fra Udir om relasjonsbasert klasseledelse fra 
2014 støtter praksisen på Finneid skole. Det vil ifølge rapporten være sammenheng 

mellom relasjoner, klasseledelse og skolekultur på en skole.  

I relasjonsbasert klasseledelse vil genuin respekt og forståelse for elevene ligge til 
grunn for praksis. Kjennetegn på en god relasjonsbasert klasseledelse er at 
personalet er interessert i å bli kjent med elevene, har tydelige læringsmål tilpasset 
ulike elever og at de voksne generelt er gode rollemodeller. For sårbare elever betyr 
kvaliteten på relasjonen mellom lærer og elev spesielt mye. Å bygge gode relasjoner 

understøtter  ifølge rapporten mulighetene til å oppnå gode resultater, men arbeidet 
må gå over lang tid.  

 

 

Kvalitetsmål: Ansatte i skolen fremstår som trygge, tydelige og 

samstemte voksne 

Tegn: Ansatte har en positiv relasjon til hver enkelt elev 

Elever, lærere, rektor, assistenter og foreldre sier at de ansatte har en positiv 
relasjon til hver enkelt elev. Det sies at lærerne strekker seg langt for elevene. 
Foreldrene nevner eksempler på at ufaglærte vikarer trenger tid på å få denne 
relasjonen, men dette er noe som må jobbes med over lengre tid og ikke noe man 

kan regne med blir til over natten. 

Tegn: Lærerne har sammen med elevene innarbeidet tydelige regler og 
rutiner for elevgruppen 
 
Elevene er med på å lage klasseregler som henger på veggen på klasserommene. Det 
er mange ting som henger på veggene, og som regnes som regler av elevene. Det er 
de voksne som sammenfatter forslag som kommer fra elevene og som til syvende og 

sist bestemmer reglene. Det er gode holdninger til reglene, og det er viktig at de 
voksne er konsekvente i sin håndheving av reglene. Lærerne er bevisste på at det 
ikke lages regler med ordet «ikke» i.  
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Kvalitetsmål: Foreldre og FAU er involvert i arbeidet med et 

godt klasse- og skolemiljø  

Tegn: Forventningene mellom foreldre og skole er avklart 

På foreldremøtet deltok 16 foreldre; klassekontakter, FaU og noen andre foreldre. 
Foreldrene ga uttrykk for at forventningene mellom skole og foreldre i hovedsak er 
avklart og fungerer godt. De ønsker rask informasjon når lærere av ulike årsaker er 
borte, om bruk av vikarer og andre hendelser som berører skole-hjem relasjonen. Det 
er også et ansvar for foreldrene å sette seg inn i informasjon fra skolen og 
etterspørre mer informasjon når de har behov for det.  

 

Tegn: Foreldrene bidrar positivt i elevenes læring og utvikling 

Foreldrene bidrar til vanlig med oppfølging av lekser, deltakelse på kulturkvelder og 
aktiviteter, og på foreldremøter. Foreldrene er også engasjert i utforming og bruk av 
uteområdene. Engasjementet varierer hva den enkelte har mulighet til og interesse 
for.   

 

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

I all hovedsak mente foreldrene at de er flinke til å stille opp og til å framsnakke 
skolen og lærerne. Kontaktmøte med forberedelser og etterarbeid er et viktig positivt 

element for å bli bedre. I samtalene kan foreldrene også få en større forståelse for 
skolens måte å tenke på.   

 

 

Kvalitetsmål: Skolen er en lærende organisasjon som forbedrer 

seg gjennom kollektive prosesser 

Tegn: Ledelsen legger jevnlig til rette for refleksjon, erfaringsdeling og 
kompetanseutvikling 

Skolen har egen plan- og utviklingsgruppe som bestemmer hvilke tema som skal 
behandles på onsdags-møtene, som er den tida i uka som er avsatt til pedagogisk 
utviklingsarbeid. Her er det avsatt tid både til refleksjon og erfaringsdeling. Lærere 

sendes på kurs, minst to samtidig slik at de kan reflektere sammen i etterkant. Alle 
lærere har vært med på etterutdanning ifb med relasjonsarbeid.  
 

Tegn: Beslutninger som fattes følges lojalt opp av alle ansatte 

Både lærere og rektor er enig i at beslutninger som fattes følges lojalt opp av de 
ansatte. En utfordring er det når det kommer vikarer inn, kan ikke forvente at de skal 

få med seg alle beslutninger som gjelder på kort tid. 
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VI. Praksis som kan bli bedre 
 

 

Kvalitetsmål: Ansatte i skolen fremstår som trygge, tydelige og 

samstemte voksne 

Tegn: Lærerne har en tydelig struktur i læringsarbeidet med klart formulerte 
mål 

Lærerne sier sjøl at det å ha klart formulerte mål varierer fra lærer til lærer, fra time 

til time og fra fag til fag. Skolen har for noen år tilbake hatt tilsyn på området 
kompetansemål og læringsmål, og etter det hatt både kompetansemål og læringsmål 
på arbeidsplanen for elevene. Vi har sett noen mål for læringsøktene, men ikke 
mange. Mange av læringsmålene på arbeidsplanene er gode, men vi ser også noen 
«gjøre-mål» og mål som er tynne. Selv om man er drillet i å lage gode mål for 
arbeidsplanen og timen, er det noe man hele tida må reflektere over for at kvaliteten 
skal holde seg god.  

 

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

Vi så mye godt relasjonsarbeid i de øktene vi observerte, noe som er med på å gi oss 
en pekepinn på at lærerne har oversikt over hvor mye hver elev lærer underveis. 
Lærerne sier de bruker forskjellige måter å vurdere læringsøktene på. Vi så imidlertid 

lite til måter å koble avslutning av øktene til mål og innhold i de øktene vi observerte. 
Det er viktig å ha rutiner som sikrer jevnlig vurdering av øktene.   

 

Kvalitetsmål: Foreldre og FAU er involvert i arbeidet med et 

godt klasse- og skolemiljø  

Tegn: Foreldrene har reell medvirkning 

Noen foreldre har mange meninger om hvordan skole bør drives, og er opptatt av å 
bli hørt. Det kan gjelde både kommunikasjon, innhold og skolens faglige 
ambisjonsnivå. Andre overlater dette til skolen og begrenser seg til å følge opp det 
skolen ber dem om. Noen foreldre har engasjert seg med bidrag til utforming og bruk 
av utemiljøet.  
I mange sammenhenger vil det være mange foreldre som engasjerer seg og noen 

som ikke engasjerer seg. Hva kan foreldre og skole gjøre med det?  
Foreldremedvirkning og graden av det kan være et godt tema for møter mellom skole 
og hjem både på klasse og skolenivå. 

 

 

Kvalitetsmål: Skolen er en lærende organisasjon som forbedrer 

seg gjennom kollektive prosesser 

Tegn: Skolen har en felles plattform for det pedagogiske arbeidet 

Skolen har en visjon som henger på veggen. Det er kommet en kommunal plan som 
innebærer felles opplegg for skolene i kommunen på leseopplæring, IKT og 
klasseledelse og relasjoner. Vi så mange plakater rundt om på skolen som spor etter 

arbeid med relasjoner. Det virker imidlertid som det er litt mange til at elever og 
lærere kan fokusere på alt på en gang, og da kan det bli slik at fokuset blir forskjellig  
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på trinnene på samme tid. På møtet med 
foreldrene ble det sagt at ungdomsskolen har 

etterspurt kunnskap om deler av 
kunnskapsløftet hos elevene når de kommer til 
ungdomsskolen. Når vi også tar i betraktning 
at elevene fra skolen de siste årene ikke har 
levert resultater på høyt nivå på nasjonale 
prøver i 5.klasse, må skolen tenke gjennom 
hva den som lærende organisasjon skal ha av 
felles rutiner og satsninger til enhver tid. 
Skolen må lage en plan for hvordan forberede 
elevene på nasjonale prøver i samarbeid med 
Vestmyra skole som mottar elevene i 5.klasse. 
Den må også inneholde hva som blir gjort i 
etterkant av prøvene. 
Ved å reflektere over og strukturere dette 

arbeidet, vil man kunne si at man har en felles 
plattform for det pedagogiske arbeidet. 

 

 

 

Tegn: Personalet har en felles forståelse for begrepene klasseledelse og 
relasjonsarbeid 

Som skrevet ovenfor, har vi sett mange dyktige pedagoger i arbeid med klasseledelse 
og relasjoner. Både lærere og assistenter er enig om at det må jobbes mer med 
klargjøring av begrepene «klasseledelse» og «relasjoner» i felles fora. Dette er altså 
noe som skolen kan reflektere mer over i det videre arbeidet med denne satsningen.      
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Spørsmål til refleksjon og ettertanke 

1. Fauske kommune har valgt klasseledelse og relasjoner som tema for ekstern 
skolevurdering og veiledning.  
Ifølge en forskningsrapport fra udir, påvirker relasjonsbasert klasseledelse 
elevenes atferd og innstilling til skolen positivt. Disse forholdene påvirker 
ifølge rapporten igjen innsats og til slutt læringsutbyttet (resultatene). 

 
Hvordan prioriterer Finneid skole mellom atferd, innstilling til skolen, innsats 
og læringstrykk? 

2. Vi har sett mange fine oppslag, regler, rutiner og mål om relasjoner rundt om 
på skolen og i klasserommene. Vil refleksjon rundt antall, utforming og 
tidsbegrensning på plakatene være noe skolen kan gjøre i større grad? 

3. Kan skolen invitere foreldrene til engasjement og medvirkning på andre 
områder enn uteområde?  

4. Lærerne sier sjøl at det å ha klart formulerte mål varierer fra lærer til lærer, 
fra time til time og fra fag til fag.  
Hvordan tenker skolen seg dette målarbeidet inn i skolens felles pedagogiske 
plattform? 

5. Hvordan kan skolen få til et godt samarbeid med Vestmyra skole når det 
gjelder overgangen fra 4. til 5.klasse? 
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Vedlegg A.   

Deltakere i ekstern vurdering 
Det er viktig at de skolene som mottar veiledning forankrer prosessen hos 
elevene, foreldre, alle skolens medarbeidere og andre samarbeidsparter 
som er viktige for skolen. Ekstern vurdering sikrer at de ulike stemmene blir 
hørt og sett. 

 
− Interne: Elever, lærere, assistenter, foresatte, ledelsen ved skolen 

− Eksterne: Eldar Dybvik og Frode Gjengaar, Utdanningsdirektoratet 
 

 

 

 

 

 

Vedlegg B. Tidsplan og aktiviteter 
Forut for vurderingsuka på skolen, har det vært kontakt mellom vurderere 
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 organisasjonsundersøkelse og en 
ståstedsanalyse som veilederne har vært med på å oppsummere. 
Samtaleguider er utarbeidet og møte med foresatte planlagt.  

Det er avsatt to dager til selve vurderingen. Dette innebærer i hovedsak en 
startdag der vurdererne og rektor/ledelse og personalet møtes for første 
gang. Så starter informasjonsinnhentingen gjennom samtaler, møter, 

observasjon o.l. Alle data sammenstilles, og vurdererne leter etter mønster i 
materiale og speiler det mot framtidsbildet. Rapport skrives og legges fram 
for personalet den andre dagen. 
   
Å gjennomføre ei kvalitetsvurdering på 2 dager er knapp tid, og innebærer 
en avgrensning av temaet. 
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Vedlegg C. Metoder 

Skolen har allerede en del data gjennom ståstedsanalysen og 
organisasjonsanalysen, som utgjør et godt grunnlag for utvelgelse av 
område for ekstern vurdering. For å sikre god forankring og at alle stemmer 
blir hørt, hentes det inn data fra flere andre kilder (kildetriangulering). For å 
få best mulig kvalitet på informanter fra elevene ber en rektor i samarbeid 
med kontaktlærere plukke ut elever som skal intervjues. 

Rektor får også ansvaret for å sette opp en plan for intervju med personalet 

slik at skolen kan fungere under vurderingsuka. 

Alle intervju er gruppeintervju md unntak av rektor-intervjuet. 

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

Dokumentanalyse 

Skolen har sendt vurdererne diverse relevante dokument som arbeidsplaner, 
elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen. 

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 hentet fra 

framtidsbildets tegn på god praksis. 

Møte 
Vurdererne har deltatt i personalmøte og foreldremøte. I tillegg har det vært 
gruppeintervju med elever, foresatte, assistenter, lærere og rektor.  

Observasjon 

Begge vurdererne har observert i alle skolens klasser. Under observasjonene ble det 
brukt enkle observasjonsskjema. 

Mandag 23.04 Tirsdag 24.04 

08.00-08.15:  
Møte med ansatte 
08.30-09.30 
Intervju med elever 

09.30-11.00: 

Observasjon i klasserommene 
11.00-11.50:  

Lunsj 
11.50-13.45:  

Observasjon i klasserommene 

14.00-15.30: 

Intervju med lærerne 

15.30-16.00: 

Intervju med assistenter 

18.00-19.30: 

Møte med foresatte 

14.00-15.00: 

Fremlegging av rapport 
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Vedlegg D. Tomme samtaleguider 

 

Samtaleguide elever Finneid skole 

Kvalitetsmål Tegn på god praksis 

 
Alle elever opplever mestring og 

glede i møte med skolen. 

 

 
 

 

 

 
 

 Opplever alle elever at de har 
venner og 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 klart formulerte mål 

for timene? 

 

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

klassemiljø. 

 

 
 

 

 Bidrar (hjelper) foreldrene positivt 

i elevenes læring og utvikling? 

 

 

Skolen er en lærende 

organisasjon som forbedrer seg 
gjennom kollektive prosesser. 
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Samtaleguide lærere/ledelse Finneid skole 

Kvalitetsmål Tegn på god praksis 

 
Alle elever opplever mestring og 

glede i møte med skolen. 

 

 

 
 

 

 

 

 Opplever alle elever at de har 
venner og 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? 
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Samtaleguide foreldre Finneid skole 
Kvalitetsmål Tegn på god praksis 

 
Alle elever opplever mestring og 

glede i møte med skolen. 

 

 

 
 

 

 

 

 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? 

 

 

 

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? 

 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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


