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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 Vestmyra 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 
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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 

kjennetegnene 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. Kjennetegnene settes 
inn i et skjema som kalles «Fremtidsbilde.»  

 
Et bredt spekter av interessenter har uttalt seg om skolens nåværende 

praksis i forhold til kjennetegnene 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 eventuelt annet personale.  

 
Selve vurderingsuka har vart i fire dager, og siste dag av vurderingen ble 

denne rapporten lagt fram med funnene for skolen. Rapporten trekker 
fram kjennetegn på god praksis og kjennetegn 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. 
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II. Fakta om skolen 
 

Vestmyra skole ligger i Fauske kommune som er en folkehelsekommune. 

Vestmyra skole er en 1-10 skole med 637 elever. Skolen har lærere og 
assistententer i til sammen 93 årsverk. Skolens satsingsområder for 

perioden 2018- 2022 er:  

 Klasseledelse og relasjonsarbeid 

 Lesing 

 Digital kompetanse 

Skolen er nybygget i 2016 og fremstår som velutstyrt og funksjonell. 
Skolen som organisasjon i sin nåværende form startet opp høsten 2016. 

Det minner oss om at skolen er en ung organisasjon. 

 

 

 

 

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 prioriteringer i 

kommunens og skolens planer 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 kjennetegn på god praksis. Skolens nåværende praksis blir 

vurdert opp mot dette bildet. Kvalitetsmål og kjennetegn 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.  

Godkjent kvalitetsmål og kjennetegn på god praksis for Vestmyra skole:  

  

Kvalitetsmål Kjennetegn 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. 
 Ansatte tar ansvar for alle elevene 

 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 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, kjennetegnene 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. 

Når kommunen og skolen har valgt temaet, relasjon og klasseledelse, så 
har de valgt et tema som forskning entydig støtter som avgjørende for all 

læring og utvikling. 

Relasjoner mellom lærer og elev kan deles inn i to områder, faglig relasjon 

(feedback) og sosial relasjon. 

Klasseledelse sees på som tydelighet og struktur i undervisningen, samt 

håndheving av atferdsproblematikk.  

I oppdragsrapporten som er gjort av Høgskolen i Hedmark 2014, vises det 

til sammenhengen mellom relasjonen lærer og elev og struktur og 
tydelighet i undervisningen. Disse elementene henger tydelig sammen 

med elevens atferd og innstilling til skolen, som igjen er nært forbundet 

med elevenes arbeidsinnsats og læringsutbytte. 

https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-

forskning/forskningsrapporter/relasjonsbasert-klasseledelse-hihm-
00000002.pdf 

 

Tegn på god praksis 

Kvalitetsmål: Alle elever opplever mestring og glede i møte med 

skolen. 

 

 Kjennetegn: Alle elever opplever at de har venner og noen å være 

sammen med skolen.   

Elevene som vi har intervjuet er samstemte om at de trives på skolen 

og har venner å være sammen med. 

Elevene gir også uttrykk for at 

noen elever trives mindre og 

kanskje ikke har venner. 

Samtidig sier elevene at 

lærerne tar dette opp med 

jevne mellomrom og utfordrer 

klassen på at alle skal være 

sammen i timer og friminutt. 

I intervjuene kommer det også 

fram at det jobbes systematisk 

https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/forskningsrapporter/relasjonsbasert-klasseledelse-hihm-00000002.pdf
https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/forskningsrapporter/relasjonsbasert-klasseledelse-hihm-00000002.pdf
https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/forskningsrapporter/relasjonsbasert-klasseledelse-hihm-00000002.pdf
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med vennskap og klassemiljø gjennom programmet «Mitt valg», og 

bruk av elevmentorer fra 9. og 10.trinn, blant annet i arbeidet med 

«Drømmeklassen». 

Elevundersøkelsen for inneværende skoleår bekrefter høy trivsel og at 

elevene har venner på skolen. 

I tillegg sier foreldene at skolen er god til å inkludere alle, ser 

enkelteleven og jobber systematisk med det psykososiale miljøet. 

 

Skolen har stort fokus på relasjonsarbeidet, i tillegg til pedagoger, 

assistenter/ fagarbeidere og skolehelsetjenesten har skolen ansatt 

pedagogisk rådgiver, skolekurator, miljøterapeuter som arbeider med 

elever i skolemiljøet.  

 

 Kjennetegn: Elevene opplever at lærerne bryr seg.  

 

I observasjonene våre hører vi at det er en god og positiv tone mellom 

lærer og elev. I intervjuene er elevene samstemte i at lærerne bryr seg 

om dem som enkeltperson. De sier blant annet at lærerne er opptatt av 

hvordan vi har det og spør ofte om hva vi har gjort på fritiden. 

«Jeg føler at læreren bryr seg om meg.  

Jeg ser det litt på kroppsspråket at de  

blir glad når de ser meg»   

 

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

 

Kjennetegn: 

 Ansatte har en positiv relasjon til hver enkelt elev. 

 Ansatte tar ansvar for alle elevene.  

 Lærerne har sammen med elevene innarbeidet tydelige regler og 

rutiner for elevgruppen. 

Lærerne sier i intervjuene at i en så stor skole er det vanskelig å ha en 
relasjon og et aktivt ansvar for alle elevene. Alle lærerne bekrefter at de 

har en god relasjon til alle elevene på sitt trinn. Lærene har verktøy for å 
kartlegge hvilke elever som kan trenge mer oppmerksomhet, slik at de 

kan ivareta ekstra sårbare elever.   

I observasjon har vi sett god samhandling mellom lærer og elev. Vi har 
også sett krevende atferd hos enkeltelever hvor ansatte har opptrådt på 

en trygg og rolig måte. 
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I alle klasserom henger det klasseregler som elevene har vært med på å 

utforme.  

Vi har sett mange eksempler på klasseledelse med tydelig struktur i 

læringsarbeidet. I noen tilfeller med utgangspunkt i klart formulerte mål, 

andre tilfeller ikke. 

 

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

Til samtalen møtte 25 FAU – representanter fra alle trinn. 
Representantene ble delt inn i grupper på tvers av trinn og kjønn. 

Gruppene drøftet først hva skolen er god til, hva skolen kan bli bedre til 
og hva foreldrene kan bli bedre til.  

 
Kjennetegn: 

Foreldrene nevner at skolen er god til å arbeide systematisk med det 
psykososiale miljøet ved å: 

 inkludere alle 
 være god til å se enkeltelever  

 ta tidlig tak 

 
De nevner også at skolen har flinke lærere som er løsningsorienterte 

gjennom kreativitet og fleksibilitet. 
 

Kvalitetsmål: Skolen som lærende organisasjon som forbedrer seg 
gjennom kollektive prosesser. 

 

Kjennetegn: 

 Ledelsen legger jevnlig til rette for refleksjon, erfaringsdeling og 

kompetanseutvikling.  

 Personalet her en felles forståelse av begrepene klasseledelse og 
relasjonsarbeid. 

 
Innenfor gjeldene arbeidstidsavtale har ledelsen organisert tid for team, 

fag og plenum. Alle gir uttrykk for at det er for liten tid til å gå i dybden 
på faglige og pedagogiske spørsmål. Skolen har likevel kommet et stykke 

på vei med felles forståelse av klasseledelse og relasjonsarbeid. Bruk av 
program som «Mitt valg» og initiativet med elevmentorer, bidrar til fokus 

og felles forståelser. Likevel synes variasjon i forståelse og praksis å være 
stor. 

 

Vi er kjent med all historikk rundt skolestruktur, men dette har ikke 
preget intervjuene, men tvert i mot har vi opplevd en personalgruppe med 

blikket fremover.  
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Skolen har et godt grunnlag i relasjonsarbeidet som gjøres. Dette er viktig 

å holde fast ved. Dere får ikke alt på plass med en gang. 
Utviklingsarbeidet har definerte faser som må ta tid.  Vær tålmodig i 

utålmodigheten. 

 

Praksis som kan bli bedre 

 
Kvalitetsmål: Ansatte i skolen fremstår som trygge, tydelige og 

samstemte voksne. 
 

Kjennetegn: 
 Lærerne har en tydelig struktur i læringsarbeidet, med klart formulerte 

mål. 

 Det er sammenheng mellom mål for opplæringen, arbeidsmåtene og 

vurderingsarbeidet i læringsøktene. 
 

I samtale med elevene under observasjonene, finner vi flere elever som 
ikke skjønner hva de arbeider med og hvordan de skal arbeide med 

oppgavene. De uttrykker manglende motivasjon for læringsarbeidet.  
Vi kan se fra ståstedsanalysen at det er et gap mellom hva lærerne sier 

om sitt motivasjonsarbeid og hvordan de opplever elevenes motivasjon. 
   

 
 

 
 
Elevintervjuene fra mellomtrinnet og oppover bekrefter manglende 

motivasjon for læringsarbeidet. Særlig påpeker de manglende variasjon i 
arbeidsmåter. 

Etter observasjoner av læringsøkter ser vi at den mest typiske 
arbeidsmåten er at elevene arbeider med oppgaver fra læreboka e.l. 

Samtidig ser vi at mange elever jobber pliktoppfyllende med oppgavene, 
men en betydelig elevgruppe har manglende fokus og interesse for 

arbeidsoppgavene. Dette fører til en god del uro.  Vår konklusjon er at 
sammenheng mellom mål, arbeidsoppgaver, arbeidsmåter og faglig 

oppsummering av timen bør styrkes.  
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Kvalitetsmål: Foreldre og FAU er involvert i arbeidet med et godt 
skole- og klassemiljø. 

 

Kjennetegn:  

 Forventingene mellom skole og foreldre er avklart.  

 Foreldre har reell medvirkning. 

 

På mange trinn deles det ut et skriv med skolens forventinger til 

foreldrene, men det er ikke en prosess hvor en gjensidig avklarer 

forventingene til hverandre.  

På foreldremøtet kom det frem at det kan være urealistiske forventinger 

fra foreldre til skole. Foreldrene uttrykker at de ønsker en bedre 

kommunikasjon gjennom plattformen Skooler som gir: 

 Mer informasjon om skolen. 

 Hyppigere tilbakemelding, særlig med fokus på alt det gode arbeidet 
som skjer. Det negative får lett for stor oppmerksomhet. 

 
De uttrykker også et behov for at skolens ledelse kan være mer tydelig 

om hva skolen står for. Det er et ønske at skolen fremstår med mer felles 
praksis som: 

 Felles retningslinjer for tilbakemeldinger. 
 Lojalt slutte opp om skolens fellesregler.  

o Ulik håndheving av konsekvenser utvikler støy. 

 Tydeligere rolleavklaring mellom skole og hjem.  
o Avklare grenseoppgangen mellom hva foreldre skal gjøre og 

hva skolen skal gjøre.  
o Tydeliggjøre på hvilke områder foreldrene skal ha reell 

medvirkning? 
o Tettere samarbeid om grensesetting. 

 
Skolen har et FAU med stort engasjement og sterk refleksjon om hvordan 

et skole- hjem samarbeid kan bygges ut. Her ligger det et stort potensial 
for Vestmyra skole. 

 
Kvalitetsmål: Skolen er en lærende organisasjon som forbedrer 

seg gjennom kollektive prosesser. 
 

Kjennetegn: 

 

 Ledelsen legger jevnlig til rette for refleksjon, erfaringsdeling og 

kompetanseutvikling.  

 Beslutninger som er fattet følges lojalt opp av alle ansatte. 
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I intervjuene har alle uttrykt behov for å ha mer tid til å gå i dybden i 

erfaringsdeling og refleksjon knyttet til tema og fagopplegg som skal 

gjennomføres, og til skolens utviklingsområder. Etterhvert som skolen får 

mer struktur og retningslinjer på plass, vil det bli lettere å skille mellom 

drift og utviklingstid. 

 

I intervjuene kommer det tydelig frem at det er stort rom for individuell 
praksis i forståelsen av felles regler og retningslinjer. Samtidig uttrykkes 

det et klart behov for at personalet må fremstå samstemt på områder som 
er felles forpliktende. 

 
 

Denne gode praksisen har vi også funnet på skolen: 

 Møte med elev- og ansattgruppene har vært entydig positiv. Alle har 

fremstått åpne og villig til å dele. 

 Lærerne har gitt oss åpen tilgang til klasserommene, dette setter vi 
stor pris på.  

 Vi ser mange elementer fra satsingen på lesing, erfaringer fra 
vurdering for læring og ungdomstrinn i utvikling. Dette kan skolen 

knytte mer sammen og ta mer systematisk i bruk. 

 Skolen fremstår som ryddig og velholdt. 

 

Spørsmål til refleksjon: 

Spørsmål som skolen bør stille seg for å komme videre. Spørsmålene er 
basert på kjennetegnene og andre relevante funn og problemstillinger 

som er blitt belyst i vurderingsmaterialet. 

 

1. I den eksterne vurderingen har vi sett på strukturen i læringsarbeidet 
og sammenhengen mellom mål, arbeidsmåter og vurderingsarbeid. 

Dette er sentralt i den faglige klasseledelsen. I tillegg har vi sett på 
hvilke oppgavetyper som har vært brukt, da vi vet at variasjon er viktig 

for motivasjon. I noen timer har vi observert god læringsframdrift. 
Imidlertid har vi opplevd flere læringsøkter hvor mange elever har vært 

frakoblet.  

 Hva er det viktigste dere, fra et profesjonelt perspektiv, kan gjøre for å 

styrke disse sammenhengene for å øke elevenes motivasjon og 

engasjement?  

2. Vestmyra skole er som tidligere nevnt en ung organisasjon. Derfor er 

mange strukturer og er retningslinjer ennå ikke på plass. Skolen har 
derfor et betydelig arbeid å gjøre for å fremstå som en samstemt 

organisasjon. 
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I det kommende arbeidet med skolens visjon, pedagogisk plattform og 

hva som skal være felles forpliktende praksis, bør ledelsen tenke 

gjennom: 

 Hva slags prosess vil vi legge opp til? 

 Hvor tydelig og med hvilke konsekvenser vil vi formulere dette? 

 På hvilke områder ønsker skolen å nedfelle felles forpliktende 

retningslinjer? 

 På hvilke områder skal lærerne ha et pedagogisk frirom, og på 

hvilke områder er det fellespraksis som gjelder for alle? 

 Hvilke andre faktorer kan være av betydning? 

 

 

 

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. 
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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 han/hun bør si litt om når dere har lagt fram denne 

rapporten.  

 

 

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: Ledelsen, lærerne, elevene og FAU-representantene 

− Eksterne: Vurdererne 

Begrunnelse for valg av informanter 

I en skole med 640 elever og over 90 ansatte måtte det gjøres et utvalg 
av informanter. 

Elevintervjuene ble gjort med 8 elever fra hvert hovedtrinn og 
lærerintervjuene ble gjort med inntil 10 lærere fra hvert hovedtrinn. 25 

FAU-representanter møtte til foreldresamtalen. 

 

 
 

 

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 inntil tre dager (fire dager på store skoler) 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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Uke   Ansvar 

14 Skolen får tilsendt forslag til framtidsbilde og tidsplan Vurdererne 

15 Personalet drøfter framtidsbildet og kommer med forslag til 

eventuelle endringer og tillegg. Sendes vurderne senest 

fredag  13.04 kl 14.00 

Skolens ledelse justerer tidsplanen slik at den passer med 

skolens tidsrytme. Frist: 16.04 kl 16.00 

Rektor 

15 Skolen får tilsendt annet materiell om blant annet 

utvelgelse av elever til intervju og organisering av møte 

med FAU man 23.04 på kvelden. Tilbakemelding fra 

skolen: 16.04 kl 16.00  

Vurdererne 

 16 Vurderne og rektor avtaler et tidspunkt tirsdag eller onsdag 

og  går igjennom opplegget for vurderingsuka 

Vurdererne og 

rektor 

17 Ekstern vurdering mandag 23.04 – torsdag 26.04  

 07.30 Møte med ledelsen  

mandag 08.10 - 

08.25 

Kort møte med personalet  

 08.35 – 

10.10 

Observasjon 5 - 7 klasse  

 10.15 – 

11.10 

Intervju med elever 5-7  klasse  

 11.10 – 

11.50 

Lunsj  

 12.00 – 

13.00 

Intervju med elever 8 -10 klasse  

 14.30 – 

15.30 

Intervju med lærere 5-7 klasse  

 19.00 – 

20.30 

Møte med FAU  

Tirsdag 08.00 – 

08.20 

Kort møte med rektor særlig mht praktisk 

gjennomføring 

 

 08.35 – 11 

.10 

Observasjon 8 – 10 klasse   

 11.10 – 

11.50 

Lunsj  

 12.00 -13.20 Intervju med ledelsen  

 14.30 -15.30 Intervju med lærere 8-10 klasse   

    

    

onsdag 08.00 – 

08.20 

Kort møte med rektor særlig mht praktisk 

gjennomføring 

 

 08.35 – 

10.10 

Observasjon 1-4 klasse  

 10.25 – 

11.10 

Intervju med elever 2-4 klasse  

 11.10 – 

11.50 

Lunsj  

 13.30 - 

14.30 

Intervju med lærere 1-4 klasse  

torsdag 11.50 – 

12.30 

Rapporten legges fram for rektor  

 14.30 – 

16.00 

Rapporten legges fram for personalet  
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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  
Det var 70 av totalt 90 lærere som deltok i egenvurdering av 

ståstedsanalysen. SWOT ble gjort i team. SWOT-hovedfunnene fra 
teamene har blitt diskutert i teamledermøtet.  

Dokumentanalyse 
I tillegg til ståstedsanalyse sendte skolen relevante dokumenter til 

vurderer, som virksomhetsplan, tiltaksplan for psykososial miljø og 
læringsplan for alle trinn og klasser for den aktuelle uka. 

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: 
Intervju/ samtaler er gjennomført med alle parter.  

 Ledelsen 90 minutter,  
 Elevgrupper på 60 minutter. 

 Lærerintervju  60 minutter.  
 Foreldremøte i 100 minutter. 

Observasjon: 
90 minutter x 2 på 1.- 9. trinn og 20 minutter på 10.trinn. 
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Vedlegg D. Tomme samtaleguider 

Spørsmål til elevene. 
 

 Trives dere på skolen? 

 

 Har dere venner og noen å være sammen med her på skolen?  

 

 Opplever dere at lærerne bryr seg om dere?  

 

 Forstår hva dere skal lære og hva dere skal gjøre for å bli bedre? 

 

 Opplever dere at lærerne støtter dere i læringsarbeidet? 

 

 

Spørsmål til lærerne 
 
Kvalitetsmål: Ansatte i skolen fremstår som trygge, tydelige og 

samstemte voksne. 
 Har dere en positiv relasjon til hver enkelt elev? 

 

 

 Tar dere ansvar for alle elevene? 

 

 

 Har dere sammen med elevene innarbeidet tydelige regler og rutiner 

for elevgruppen? 

 

 Har dere en tydelig struktur i læringsarbeidet, med klart formulerte 

mål? 

 

 

 Er det sammenheng mellom mål for opplæringen, arbeidsmåtene og 

vurderingsarbeidet i læringsøktene? 

 

Kvalitetsmål: Skolen er en lærende organisasjon som forbedrer 
seg gjennom kollektive prosesser 
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 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? 

 

 

 

Spørsmål til rektor og ass.rektor  
 

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

 Opplever alle elever at de har venner og noen å være sammen med 

skolen? 

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

skole- og klassemiljø. 

 Er forventningene mellom skole og foreldre avklart? 

 

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

 Har de ansatte en positiv relasjon til hver enkelt elev? 

 

 

 Tar de ansatte ansvar for alle elevene? 

 

 

 Har lærerne sammen med elevene innarbeidet tydelige regler og 

rutiner for elevgruppen? 

 
 Har lærerne en tydelig struktur i læringsarbeidet, med klart formulerte 

mål? 
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 Er det sammenheng mellom mål for opplæringen, arbeidsmåtene og 

vurderingsarbeidet i læringsøktene? 

 

Kvalitetsmål: 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? 

 

 

Spørsmål som skal drøftes i grupper. 

Dette sa foreldrene: 
 

Hva er skolen god til? 

Hva kan skolen bli bedre til? 
Hva kan foreldrene bli bedre til? 

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

skole- og klassemiljø. 
Tegn på god praksis: 

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? 

 


