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I. Forord 

 

Ekstern skolevurdering – et verktøy for 
skoleutvikling 

 

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 av veilederperioden 
gjennomføres «Ståstedsanalysen,» og skolen kan få tilbud om «Ekstern 
skolevurdering.» Denne rapporten er et resultat av den eksterne skolevurderingen av 

Valnesfjord skole, og er ment som hjelp til å sette fart i skolens utviklingsarbeid. 
 
Hva er ekstern skolevurdering?  
Ekstern skolevurdering er et verktøy for skoleutvikling. I Veilederkorpset blir ekstern 
skolevurdering brukt for å starte eller sette fart i skolens utviklingsarbeid.  
 
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. I forskriften nevnes det ikke hvordan den skolebaserte vurderingen skal 
gjennomføres, men en av måtene er ekstern vurdering. Dette verktøyet blir brukt i 
mange kommuner og regioner for å forsterke utviklingsarbeidet på skolene.  
 
Utdanningsdirektoratet bygger denne vurderingsmodellen på en tilpasset versjon av 
Hardanger/Voss-regionen sin skolevurderingsmetodikk.  

 
Modellen består av fem trinn: 

 

 
Ståstedsanalysen 
Før den eksterne skolevurderingen har skolen gjennomført ståstedsanalysen, et 
analyseverktøy som hjelper skoleeiere og skolene 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 
analysen av disse resultatene og eventuelt andre undersøkelser, valgte skolen tema 
for den eksterne skolevurderingen: Klasseledelse og relasjoner. 
 
Vurderingsrapporten 
Rapporten gjenspeiler det eksterne vurdererteamets konklusjoner om det valgte 
temaet for vurdering av skolen. I tillegg til målformuleringer, er det satt opp konkrete 
utsagn om hva som kjennetegner god praksis. Disse tegnene er basert på lov- og 

regelverk og god pedagogisk praksis, samt at det er selve kjernen i 
vurderingsprosessen og viser idealbildet for skolens ønskede praksis innenfor 
vurderingstemaet. Tegnene settes inn i et skjema som kalles «Fremtidsbilde.»  
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Et bredt spekter av interessenter har uttalt seg om skolens nåværende praksis i 
forhold til tegnene på god praksis. Det er gjennomført observasjoner i klassene og i 
skolemiljøet og vurdererparet har hatt tilgang til dokumenter av betydning for den 
vurderinga som er gjennomført. I tillegg har vurdererne innhentet informasjon fra 
skoleledelsen, lærere, elever, foreldre og assistenter/fagarbeidere.  
 
Selve vurderingsuka har vart i tre dager, og siste dag av vurderinga ble denne 
rapporten lagt fram med funnene for skolen. Rapporten trekker 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.  
 
Det viktigste utviklingsarbeidet skjer på skolen når skolen sammen skal følge opp 
funnene og refleksjonene fra vurderingsuka og sammen jobbe med å bli en bedre 
skole. 
 

 

 

 

II. Fakta om skolen 
 

Kort informasjon om skolen 
 
 

 
Valnesfjord skole består av en barne- 
og ungdomsskole samt 

skolefritidsordning (SFO) som ligger 
sentralt plassert på Løkås i 
Valnesfjord. Vi har elever fra hele 
Valnesfjord; fra Tørresvika i øst, 
Fridalen i nord og Kistrand mot vest.  
 
Skolen har pr. august 2017 totalt 193 
elever, fordelt på: 

 78 elever på småtrinnet (1.-
4.kl) 
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 52 elever på mellomtrinnet (5.-7.kl) 
 63 elever på ungdomstrinnet (8.-10.kl) 

 
Skolen ledes av rektor Randi Myrbakk, som har ansvar for fag, økonomi og personal. 
I tillegg til rektor består lederteamet av inspektør Irene Hansen og SFO-leder. 
Lederteamet fatter vedtak i saker som angår skolen som helhet.  
 
Skolen har en plangruppe som består av rektor, undervisningsinspektør og 
teamlederne. Plangruppen leder arbeidet som omhandler skolens faglige utvikling. 
 

Valnesfjord skole har skoleåret 2017/2018 totalt 35 ansatte inkludert 1 sekretær  

samt skolefritidsordningen. Skolen har vaktmester- og renholdstjenester fra Fauske 

Eiendom KF.  

 

Skolen samarbeider med flere instanser. Fauske familiesenter, Pedagogisk-

psykologisk tjeneste (PPT), barnehagene og den videregående skolen nevnes her 

spesielt. Andre aktuelle instanser er barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og 

Fauske lensmannskontor. Skolen jobber med å utvikle sitt samarbeid med lokalt 

næringsliv.. 

 

Det er planlagt ny skole i Valnesfjord. Denne vil ligge sør for idrettsbanen (mellom 

barnehagen og kirka) og skal være klar for bruk fra august 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Valg av hovedutfordring 
 

Ut fra resultat av Ståstedsanalysen og andre identifiserte utviklingsområder 

kommer skole, skoleeier og veiledere frem til skolens hovedutfordring. 
Denne formuleres og blir utgangspunkt for den eksterne vurderingen. 

 

Som følge av resultatene i ståstedsanalysen og Fauskes kommunes strategiplan for 
skolene har skolen valgt som hovedutfordring temaet: klasseledelse og relasjoner 
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IV. Fremtidsbilde 
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 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 
Valnesfjord skole:  

 

Fremtidsbilde for tema: 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 
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. 

 Elevene opplever tilpasset 
undervisning og varierte 

arbeidsmetoder 

 Elevene trives og sier at de gleder 

seg til å gå på skolen 

 
 

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. 
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 Foreldrene er med på å skape et 

skolemiljø som fremmer helse, trivsel 

og læring. 
 Foresatte deltar for å få et godt 

skole- og klassemiljø ved at de 

gjennomfører sosiale kveldsopplegg 

 Foreldre er positive til skolen og har 
tillit til den jobben læreren gjør 

 

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 og Praksis som kan bli bedre 
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 trekkes konklusjoner. Man finner frem til skolens 
sterke sider innen skolens valgte område, og til sider som bør utvikles for å 
bli bedre. 

 

 

Tegn på god praksis 

 

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

 Elevene opplever at lærerne bryr seg. 

 Elevene trives og sier de gleder seg til å gå på skolen. 

 

I intervju sier samtlige elever at de opplever at lærerne bryr seg om dem. På 
oppfølgingsspørsmål om de tror at lærerne bryr seg like mye om alle elever, svarer 
de bekreftende på det. 
Elevene svarer også at de trives på skolen og oppgir flere årsaker til det, selv om 
særlig de eldste elevene syns det er litt vanskelig å si at de gleder seg til å gå på 
skolen. De yngste gir uttrykk for at de også gleder seg til å gå på skolen. 

Trivselsfaktorer elevene oppgir er bl.a. fag, spesielle aktiviteter og venner. 

I samtalene var elevene tydelige på at alle var inkludert og hørte til sosialt. De var 
oppmerksomme på medelever som var alene og inviterte dem med i leken.  

Gjennom våre samtaler med de ansatte og foreldrene bekreftes dette inntrykket; de 
aller fleste elevene trives og mange gleder seg til å gå på skolen. Det må likevel 
tilføyes at foreldrene også melder om noen barn som ikke verken trives eller gleder 

seg til å gå på skolen. 
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Gjennom observasjon fikk vurdererne i stor grad inntrykk av elever i trivsel i de ulike 
klassene, både inne i klasserommene og ute i lek. 

Skoleporten - Elevundersøkelsen 

Enhet: Valnesfjord skole  

Valnesfjord skole, Grunnskole, Elevundersøkelsen, Trivsel, Offentlig, Begge kjønn 

Indikator og nøkkeltall 
2017-2018 

7.trinn 

2017-2018 

10.trinn 

Trives du på skolen? - Valnesfjord skole - Avd 

Løkås skole 
3,7 3,5 

Trives du på skolen? - Fauske - Fuosko kommune 4,2 3,9 

Trives du på skolen? - Nordland fylke 4,2 4,0 

Trives du på skolen? - Nasjonalt 4,3 4,1 

 

 

 

 

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

 Ansatte har en positiv relasjon til hver enkelt elev 

Lærerne vi møtte var tydelige på at relasjonen til elevene er noe de vektlegger og 

jobber med helt fra skolestart. De ga uttrykk for at de var glad i elevene sine. Særlig 
har kontaktlærerne en positiv relasjon til det de opplever som «sine» elever. 

Observasjon i klasserommet bekrefter i stor grad inntrykket av en god relasjon både 
mellom lærer og elev og elevene imellom. I noen klasserom på barnetrinnet var det 
hjerter med navnet til elevene på, og hvor elevene hadde skrevet positive ord til 
hverandre. På den måten får elevene trening i å lete etter de positive og gode sidene 

hos hverandre. 
De eldste ungdomsskoleelevene framhevet det gode samholdet elevene imellom. 

 

Fra ståstedsanalysen til Valnesfjord skole: 

40. Lærerne viser interesse for hver enkelt elev 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

90,0% 10,0% 0,0%  

41. Lærerne har en positiv relasjon til hver enkelt elev 
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Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

90,0% 10,0% 0,0%  

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

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden  

95,0% 5,0% 0,0%  

 

 

 

 

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

 Foreldre bidrar positivt i elevenes læring og utvikling 

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

Fra elevundersøkelsen: 

Valnesfjord skole - Grunnskole, Elevundersøkelsen, Støtte hjemmefra, Offentlig, Begge kjønn 

Indikator og nøkkeltall 
2017-2018 

7.trinn 
2017-2018 

10.trinn 
 

Hjemme viser de interesse for det jeg gjør på 
skolen 

4,1 
3,8  

Jeg får god hjelp til leksene mine hjemme 
4,0 

3,7  

Hjemme oppmuntrer de voksne meg i 

skolearbeidet 

4,2 
3,7  

 

Elevene forteller at foreldrene er interessert i skolearbeidet og hjelper til med lekser 
om det trengs.  Flere sier at foreldrene understreker at skole er viktig. 

Både ansatte og foreldre forteller at foreldrene arrangerer sosiale aktiviteter for 
klassen på kveldstid. Elevene trekker også fram det positive i at flere foreldre er med 

i fritidsaktiviteter sammen med barna på ettermiddag/kveld. 

Flere lærere og foreldre snakket også om fordelen ved å bo i et forholdsvis lite miljø, 
der «alle kjenner alle»; man kjenner hverandre og kan man møtes i andre 
sammenhenger enn bare det som er skolerelatert. 

 

Det er vurderernes oppfatning at skolens sterke sider med et stabilt miljø, positive 

holdninger til skolen fra alle aktører, elever og lærere som trives er styrker som 
skolen kan utnytte i videre utviklingsarbeid.  
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Praksis som kan bli bedre 

 

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

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

 

Både lærere og elever ga uttrykk for at det var store variasjoner og liten enhetlig 
praksis, spesielt innenfor temaet klasseledelse. Ukeplanene vi har fått tilgang til viser 
ulikheter både i målformulering og struktur.  

Det kan se ut som om det igangsettes prosesser rundt ulike temaer, blant annet 
klasseledelse og relasjoner og tidligere vurdering for læring. Prosessen gjennomføres, 
men så kan det virke som om skolen mangler system for å sette dette ut i livet. Det 
blir for mye opp til enkeltlærere og team å gjennomføre i praksis det en har jobbet 
med i felleskap. Dette fører ikke til enhetlig praksis. Det trengs kanskje et system for 
for å etterspørre om det en forventer, blir gjort. 

Klasseledelse og relasjoner har vært utviklingsprosjekt, skolen har deltatt i Udirs 
pulje 1, Inkluderende barnehage og skolemiljø, UIU og samarbeid med Lions, da i 
forbindelse med Implementering av «Mitt Valg».  

Observasjoner på skolen bekrefter store variasjoner i praksisen.  

Ståstedsanalysen viser gode resultater på dette temaet. Dette kan tyde på at lærerne 
både er bevisste på temaet, men at de har svart utfra slik de opplever seg selv i sin 
praksis heller enn å gi svar ut fra skolen som organisasjon.  

 

74. Skolen har retningslinjer for god klasseledelse 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

90,0% 10,0% 0,0%  

75. Lærerne følger skolens retningslinjer for god klasseledelse 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

65,0% 35,0% 0,0%  

 

 

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

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

40,0% 60,0% 0,0%  

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

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

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

 

 

 

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

klassemiljø 

 Forventningene mellom skole og foreldre er avklart 
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 Foreldrene har reell medvirkning 

 

Lærerne og foreldre sier at skole-hjem-samarbeidet stort sett er godt, det er 

lav terskel for å ta kontakt begge veier, dette gjelder særlig i forhold til 

kontaktlærer.  

I virksomhetsplanen framgår forventinger til foresatte, foreldre bekrefter at 

de ved oppstart i 1. klasse også får disse forventingene uttrykt på 

foreldremøte, uten at de blir gitt mulighet for gjensidig forventningsavklaring. 

Foreldrene mener at samarbeidet kunne ha blitt enklere om de hadde vært 

involvert i arbeidet rundt gjensidige forventninger, ved for eksempel å bli 

spurt om hva de kan bidra med og hva de kan forvente av skolen. Ikke fordi 

samarbeidet ikke oppleves godt, men for å kunne føle seg tryggere.  

Bedre informasjonsflyt er også et område foreldre nevner som de mener kan 

bli bedre.  

I ståstedsanalysen blir funnene bekreftet av skolens ansatte, også gjennom 
skolens egen analyse (SWOT) av funnene blir dette området definert som en 

svakhet. 

 

 

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

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

60,0% 40,0% 0,0%  

 

70. Forventningene mellom skolen og foreldrene er avklart 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

57,9% 42,1% 0,0%  

 

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 

45,0% 55,0% 0,0%  

 

 

Kvalitetsmål: 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 har en felles forståelse av begrepene klasseledelse og relasjonsarbeid 

 Beslutninger som er fattet følges lojalt opp av alle ansatte. 
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Som tidligere nevnt har skolen hatt klasseledelse og relasjoner som 
utviklingsområder. Det er likevel flere tegn på at det ikke er en felles praksis ved 
skolen. 

Mange av lærerne har vært ansatt i mange år ved skolen, og gir uttrykk for at de 
syns det stadig kommer noe nytt de må forholde seg til. 

Lærerne uttrykker at det er mange utviklingsprosjekt som igangsettes, og deres 
oppfatning er at det «kommer ovenfra», det vil si fra kommunens 
skoleadministrasjon.  

Lærerne uttrykker at det er mange ulike møtearena, blant annet teammøter, 

plangruppemøter, utviklingsmøter, personalmøter og samarbeidstid ukentlig, og at de 
dermed har nok formelle arenaer og ikke trenger flere møteplasser. Likevel hevder 
flere at møteplassene ikke brukes til felles refleksjon, erfaringsdeling eller 
kompetanseheving.  

Vurderernes oppfatning er likevel at det foregår erfaringsdeling og refleksjon på 
teamene, men dette er ikke satt i system. Det kan se ut som det trengs en bestilling 
fra ledelsen. 

 

Ståstedsundersøkelsen viser at en av svakhetene til skolen er at beslutninger som er 
fattet ikke følges lojalt opp av alle ansatte. Noen fortsetter å gjøre «som de vil» eller 
som de alltid har gjort. 

Vurderernes oppfatning er at skolen har et utviklingspotensial i å lage en felles 
plattform for det pedagogiske arbeidet, en felles struktur, et felles språk og felles 

retningslinjer, som sier noe om hvordan det er å være lærer og leder i klasserommet 
på Valnesfjord skole. Og så blir det ledelsens oppgave å følge opp det som er vedtatt. 

 

58. Vår skole har en tydelig visjon 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

15,0% 50,0% 35,0%  

 

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

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

35,0% 45,0% 20,0%  

 

7. På vår skole er erfaringsutveksling mellom lærerne satt i system 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

20,0% 65,0% 15,0%  

 

94. Skolen har arenaer for felles refleksjon og læring 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

65,0% 30,0% 5,0%  

 

 

 

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

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 26,3% 57,9% 15,8%  
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perioden 

 

18. På vår skole kommer lærerne presis til timene 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

52,6% 47,4% 0,0%  

19. På vår skole starter timene presis 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

36,8% 63,2% 0,0%  

20. Det er god arbeidsro i undervisningsøktene på vår skole 

Ståstedsanalysen 2017/2018 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

42,1% 57,9% 0,0%  

 

Denne gode praksisen har vi også funnet på skolen: 

 Enkeltlærere som strekker seg langt for kollegaer og elever 

 Godt, tillitsfullt samarbeid mellom rektor og inspektør  

 Selvstendige, løsningsorienterte og fleksible ansatte, både lærere og assistenter 

 Mange positive, tillitsfulle, reflekterte og selvstendige elever 

   

 

Spørsmål til refleksjon: 

 

Hvordan arbeide fram en felles praksis og kultur for Valnesfjord skole? Særlig med 

tanke på at man skal flytte over i nye lokaler? 

Hvordan få til en felles forståelse for begrepsbruken i hele personalet?  

Hvordan sørge for at alle følger opp beslutninger?   

Hvordan få til samarbeidsarenaer for lærere og assistenter og informasjonsflyt til 
assistentene/fagarbeidere? 

Hvordan kan skolen få til enhetlig praksis på hva som er opplegget i 1.klasse, 
2.klasse osv., så det ikke er så læreravhengig hva som skjer fra år til år? 

Hvordan utnytte ressursen som ligger i elever og foresatte?  
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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.  
 
Spørsmål til refleksjon, ettertanke 

Til sist i selve rapporten, har vurdererne stilt noen spørsmål til refleksjon. 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 

 

Videre arbeid etter ekstern skolevurdering 

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

Prosessen styres av skoleledelsen og følges opp av skoleeier. 

Eksempel på hvordan en slik prosess kan gjennomføres:  

 Innen to uker etter vurderingen: skoleledelsen 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 

prosessen 

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

skjedd av endringer 

Veien videre 

− Stikkord om planlagte tiltak. Hvordan kan de sterke sidene til skolen brukes i det 
videre arbeidet. 

 
Det er rektors oppgave å konkludere om hvordan skolen skal jobbe videre ut fra det 
vurdererne konkluderer med i punkt 5 og 6. Dette er rektors “stafettpinne” som hun 

bør si litt om når dere har lagt fram denne rapporten.  

Rektors stikkordsplan kommer til vedlegg til rapporten. 
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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: 23 av skolens elever, fra alle 10 trinn, 15 foreldre, alle trinn 
representert, 16 lærere, alle trinn representert, 4 elevassistenter. I tillegg 

observasjon i alle klasser og samtaler med rektor og inspektør,  
− Eksterne: Tiina Sørensen (veileder) og Kjellrun Bø Johansson (vurderer) 
 
 

Begrunnelse for valg av informanter 
 

Klasseledelse og relasjoner er et tema som har fokus på lærerens undervisning, (mer 
enn læringsledelse som har fokus på elevenes læring) og hvordan hun/han 
tilrettelegger for læring og vurdering i klasserommet, i tillegg til relasjonen mellom 
lærer og elev og elev-elev. Elever og lærere blir dermed de viktigste informantene 
våre. 

Elevassistentene har ofte oversikt over det som skjer i ulike klasserom og med ulike 

lærere og ikke minst ute i friminuttene. De er derfor også viktige informanter. 

 

 

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 ståstedsanalyse som veilederne 
har vært med på å oppsummere. Samtaleguider er utarbeidet og møte med 
foresatte planlagt.  

Det er avsatt inntil tre 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 tredje dagen. 
   
Å gjennomføre ei kvalitetsvurdering på 3 dager er knapp tid, og innebærer 

en avgrensning av temaet. 
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Plan for vurderingsuka, Valnesfjord skole, 2018  
 
 
Uke 20 Innhenting av informasjon og gjennomføring av 

skolevurdering. 
 
Mandag 23. april 
08.00-08.30   Møte rektor og personalet 

09.00-09.45    Elevintervju 6 elever fra 1. -2 -3. klasse 

09.50-10.35    4-6 elever fra 4.-5. klasse 

10.45-11.30   4- 6 elever fra 6.-7. klasse 

11.30-12.00   matpause 

12.00-12.45   4- 6 elever fra 8.-9. klasse 

13.00-13.45   4-6 elever fra 10. klasse 

14.00- 14.45 intervju med lærere 1.-4.klasse 

15.00     Møte med rektor/ledelse for info/evt avklaringer 

  

Tid før, mellom og etter intervju brukes til observasjon 

18.00-20.00 møte med foreldrerepresentanter: FAU/klassekontakter.  

  

 Tirsdag 24. april 

08.00    Frammøte på skolen 

09.00 – 11.30 Observasjon i klassene 

Vurdererne går inn og ut av klasser som de ønsker i dette 

tidsrommet 

11.30 – 12.00 Matpause  

12.00– 12.45 lærere 5.-7. klasse 

12.55 – 13.40 intervju med elevassistenter 

14.00-14.45 lærere 8.-10-klasse           

14.50 Møte med rektor/ledelse for info/evt avklaringer 

 

Tid før, mellom og etter intervju brukes til observasjon 

 

Resten av dagen/kvelden: rapportskriving 

 

Onsdag 25.april 

Rapportskriving 

13.00    Presentasjon av funn (rapport) for rektor/ledelsen? 

14.45    Presentasjon av funn for personale + FAU-leder + repr. for 

skoleeier, og overlevering av rapport. 

Ansvar: 
Vurderer 
 
 

 

 

Skolen plukker ut elever. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rektor kaller inn. 
 
 
 

 

Rektor organiserer og lager 

plan for intervju og 

observasjon, og 

informerer involverte om 

tidspunkter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rektor inviterer skoleeier 
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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. 

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

Ståstedsanalyse  
Ståstedsanalysen ble gjennomført blant de faste lærerne på skolen. Grunnen til at vi 
valgte ut kun lærerne var noe tidspress kombinert med rent praktisk organisering 
(analysen ble gjennomført i utviklingstida på en onsdag). Vi så etterhvert at dette ble 

litt uheldig og ved neste korsvei vil vi velge å gjennomføre i hele personalet.  
 
Vi hadde gjennomgang av spørsmålene i ståstedsanalysen i plenum på forhånd av 
undersøkelsen. Rent praktisk gikk mange av spørsmålene/innspillene på hvor 
"bastant" vi skulle velge å forstå spørsmålene.  
 
Selve spørreskjemaet ble så gjennomført individuelt i etterkant av gjennomgangen. 

Alle inviterte fylte ut skjemaet. 

 Dokumentanalyse 
I tillegg til ståstedsanalyse har skolen sendt diverse relevante dokument til vurderere, 
bl.a. SWOT-analysen(styrker og svakheter), virksomhetsplan, «oppdrag/aksjon»    
Valnesfjord skole – klasseledelse og Psykososial plan for Valnesfjord skole, skolens 
oversikt over rolleforventninger til ulike ansattgrupper, etisk plattform for barnehager 
og skoler i Fauske kommune og ukeplaner for alle klasser. I tillegg har vi fått tilgang 
på elevundersøkelsen på nett.  

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. 

Observasjon 
Vurdererne har observert i alle skolens 10 klasser med fokus på klasseledelse og 
relasjoner, læringsmål, struktur; oppstart av timen, tilrettelegging og variasjon, 
overganger og avslutning av timen. 
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Vedlegg D. samtaleguider 

 
 
 
 

Samtaleguide elever: 

 

Kvalitetsmål Spørsmålene ut fra Tegn på god praksis 

 

Alle elever opplever 

mestring og glede i 

møte med skolen. 

 
 

 

 

 
 

 

 Har dere venner og noen å være sammen med 

skolen? 

 

 Opplever dere at lærerne bryr seg? 

  
 Forstår dere hva dere skal lære? Og hva dere 

skal gjøre for å bli bedre?  

 

 Opplever dere at læreren støtter dere i arbeidet 
med å lære? 

 

 Opplever du at undervisningen er 

tilpasset/passer deg?  
Varierer lærerne måtene dere jobber på? 

 

 Trives dere på skolen?  

Gleder dere dere til å gå på skolen?  
 

 

 

Ansatte i skolen 

fremstår som trygge, 
tydelige og 

samstemte voksne. 

 

 

 

 Opplever dere at alle voksne på skolen har et 

positivt forhold til elevene? 

 
 Hvordan vet dere hvilke regler og rutiner som 

gjelder på skolen?  

 

 Får dere vite målene for timene/arbeidsøktene?  
 

 Er det sammenheng mellom mål, arbeidsmåter 

og vurdering?  

 

 
Foreldre og FAU er 

involvert i arbeidet 

med et godt skole- 

og klassemiljø. 
 

 

 
 På hvilken måte er foreldrene engasjert i det 

dere lærer og hvordan dere har det på skolen? 

 

 Får dere hjelp hjemme i læringsarbeidet?  
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 Arrangerer foreldrene sosiale opplegg for 

klassen på kvelden? 

 

 Har foreldrene deres positiv holdning til og 

snakker positivt om skolen?  

 

 

Skolen er en lærende 
organisasjon som 

forbedrer seg 

gjennom kollektive 

prosesser. 
 

 Er læreren en tydelig leder i klassen?  

 
 

 
 

Samtaleguide lærere: 

 

Kvalitetsmål Spørsmålene ut fra Tegn på god praksis 

 
Alle elever 

opplever 

mestring og glede 

i møte med 
skolen. 

 

 

 

 Har alle elevene venner og noen å være 
sammen med skolen? 

 

 Hvordan får dere elevene til å oppleve at dere 

bryr dere? 
  

 Hva gjør dere for at elevene skal forstå hva de 

skal lære og hva de skal gjøre for å bli bedre? 

 

 Hvordan vet dere om elevene opplever at dere 
støtter dem i læringsarbeidet? 

 

 Hvordan tilpasser dere undervisningen til den 

enkelte elev, og på hvilke måter varierer dere 
arbeidsmetodene? 

 

 Hvordan vet dere om elevene trives og gleder 

seg til å gå på skolen? 
 

 

 

Ansatte i skolen 

fremstår som 
trygge, tydelige 

og samstemte 

voksne. 

 Opplever dere å ha en positiv relasjon til hver 

enkelt elev? 

 

 Hvordan jobber dere med å innarbeide regler 
og rutiner for elevgruppen sammen med 

elevene? 
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 Har dere 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? 

 

 Erfarer dere at foreldrene bidrar positivt i 

elevenes læring og utvikling? 
 

 Har foreldre reell medvirkning? 

 

 På hvilke måter er foreldrene med på å skape 

et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og 
læring? 

 

 Gjennomfører foreldrene sosiale kveldsopplegg 

for klassen(e)? 
 

 Hva vet dere om foreldre er positiv til skolen og 

har tillit til den jobben læreren gjør? 

 

 
Skolen er en 

lærende 

organisasjon som 

forbedrer seg 
gjennom 

kollektive 

prosesser. 

 

 Har skolen en felles plattform for det 
pedagogiske arbeidet? 

 

 Hvilke arenaer har dere 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? 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Skoleutvikling 

Rapport fra ekstern vurdering ved Valnesfjord skole 
 

 - 21 - 

Samtaleguide assistenter:  

 

Kvalitetsmål Spørsmålene ut fra Tegn på god praksis 

  Hva er det beste med Valnesfjord skole? 

Alle elever 

opplever 

mestring og glede 

i møte med 
skolen. 

 Opplever dere at alle elevene er inkludert, har 

venner og noen å være sammen med skolen?  

 

 

 

Ansatte i skolen 

fremstår som 
trygge, tydelige 

og samstemte 

voksne. 

 Opplever dere at lærerne møter alle elevene 

likt? 

 
 Hvordan er elever med spesielle behov 

integrert i klassen? 

 

 Hvordan er samarbeidet mellom lærer og 
assistent rundt elever? 

 

Foreldre og FAU 

er involvert i 

arbeidet med et 
godt skole- og 

klassemiljø. 

  

 

Skolen er en 

lærende 

organisasjon som 
forbedrer seg 

gjennom 

kollektive 

prosesser. 

 

 Har assistentene felles arenaer med de andre 

ansatte på skolen? 
 

 

 

 Er det noe som kan bli bedre med Valnesfjord 

skole? 
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Foreldremøte 23.april, spørsmål til foreldre 
Tema: klasseledelse og relasjoner 

 
Alle gruppene svarer på spørsmål 1 og 2 
 

Gruppe 1 og 2 svarer deretter på spørsmål 3-4-5 
Gruppe 3 og 4 svarer på spørsmål 6-7-8 
 
Alle svarer til slutt på spørsmål 9 og 10  

 
1.Hva er det beste med Valnesfjord skole? 

 

2.Gleder elevene seg til å gå på skolen? Trives de? 

 

3. Er forventingene mellom skole og foreldre avklart? 
Hvordan blir de gjensidige forventningene mellom hjem og skole 

etablert? Og fulgt opp? 

 

4. Bidrar foreldrene positivt i elevenes læring og utvikling? 

 

5. Har foreldre reell medvirkning? 

6. På hvilken måte er foreldrene med på å skape et skolemiljø som 

fremmer helse, trivsel og læring? 

 

7. Deltar foresatte for å få godt skole og klassemiljø ved at de 

gjennomfører sosiale kveldsopplegg? 

8. Er dere foreldre positive til skolen og har tillit til den jobben læreren 

gjør? 

Hvordan viser dere holdningene deres til skolen? Hvordan kommer 

holdningene til uttrykk?  

9. Er det noe Valnesfjord skole kan bli bedre på? 

10. Er det evt noe dere foresatte kan gjøre? 


