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Til foreldrene ved Storsteinnes skole 

 

 

Storsteinnes skole får, sammen med de andre skolene i kommunen, bistand til skoleutvikling fra 
Veilederkorpset i regi av Utdanningsdirektoratet. I den forbindelse skal skolen gjennom en ekstern 
skolevurdering på et tema skolen har valgt.  
 
Temaet for vurdering på Storsteinnes skole er:  

Læringsmiljø  

Trivsel – motivasjon - læring 
 
Vurderingen vil foregå i uke 38 
 
I denne forbindelse kommer det eksterne skolevurderere til skolen. De eksterne vurdererne er 
skoleledere og lærere fra andre skoler i landet, og i tillegg eksperter på ekstern skolevurdering. 
Vurdererne vil i løpet av fire dager snakke med elever, foreldre, skoleledelsen, lærere og annet 
personale. I tillegg vil vi være tilstede på skolen, for samtaler og observasjon av undervisningen og 
aktiviteten på skolen. 
 
En del av elevene vil bli intervjuet om hvordan de har det på skolen, både når det gjelder faglig læring 
og trivsel. Dersom dere ikke ønsker at vurdererne skal snakke med deres barn, ber vi dere melde fra 
til skolen innen 15.september 
 
Vurdererne vil snakke med elevene uten at lærerne er til stede, vi snakker med lærerne uten at 
rektor er til stede, og vi snakker med skoleledelsen alene. Vi vil også ha et møte med en del av 
foreldrene uten at skolens tilsatte er til stede.  
 
Vi inviterer FAU-representanter med vararepresentanter til foreldremøte på Storsteinnes skole 
mandag 18.september kl 18.00 
 
Den eksterne skolevurderingen vil ende opp i en offentlig rapport, der en peker på skolens sterke 
sider, og hvordan den kan jobbe med områder som kan bli bedre, og med det utvikle skolen. 
 
Vi ser frem til å komme til Storsteinnes skole, og håper at de utvalgte foreldrene har anledning til å 
møte oss mandag 18.september 
 
Hilsen de eksterne vurdererne 
 
Magne Johansen               Gunnar Kile 
sign                  sign 


