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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 Storsteinnes 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: Læringsmiljø Trivsel – motivasjon - læring 
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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.»  

 

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 

vurdererne 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 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. 
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II. Fakta om skolen 
 

Storsteinnes skole er en kombinert skole med elever fra 1.-10.trinn. Skolen har 283 elever 

og 51 ansatte. Nyskolen ble tatt i bruk i 2010. Før den tid har det vært skole på Moan 

siden 1964, og før det igjen var det en liten bygdeskole her på Moan og en gammel 

tyskerbrakke like ved. Skolen ligger tett opp til storslått natur med både fjord og fjell, og 

nært opp til flere flotte idrettsanlegg. Det er både kunstgressbane, skiløype og 

skiskytteranlegg i umiddelbar nærhet. I tillegg er det et nytt svømmebasseng og ny 

idrettshall i området. Skolen benytter idrettshallen hele uken gjennom på dagtid.  

 

Storsteinnes skole har et kontinuerlig fokus på skoleutvikling. Der kan nevnes vurdering 

for læring, NyGiv, sluttvurdering og UIU. Siden januar 2016 har skolen tatt i mot 

veiledning fra Veilederkorps i regi av UDIR. Skolen har gjennomført grundige analyser, 

der vi først endte opp med klasseledelse og regning som satsingsområder, men har senere 

revidert og satt nytt mål: læringsmiljø med fokus på samarbeid mellom skole og hjem.  

 

Skolen har gjennom mange år deltatt i «Comenius-prosjekter» og jobbet tett mot skoler og 

elever fra hele Europa. I det pågående prosjekt, under «Nordic Teachers», som vi har kalt 

«Small town superstars», samarbeider vi med en skole i Finland om likheter og ulikheter i 

det å vokse opp i en liten bygd. 

 

Storsteinnes skole er en MOT-skole. Skolen jobber for å bevisstgjøre våre elever på 

MOTs verdier og leve opp til disse: MOT til å leve, MOT til å bry seg, MOT til å si nei. 

Skolen har 2 MOT- coacher og hvert år velges det ut elever med MOT- som forbilder 

blant alle elevene. 

 

Fra skoleåret 2016-17 har vi startet et prosjekt med aktivitetsledere. Dette innebærer at 

elever på ungdomstrinnet tar på seg ansvaret og oppgaven med å inkludere og aktivisere 

de mindre elevene i positive aktiviteter i friminuttene.  

 

Skolens visjon er nedfelt i de tre bokstavene TAR. Bokstavene står for trygghet ansvar og 

respekt. Vi ønsker at alt vi fortar oss ved skolen skal preges av denne visjonen. 

Læringsmiljøet ved skolen skal være trygt for alle elever, der elevene tar ansvar både for 

seg selv og for sine medelever. 

 

Vi ønsker og etterstreber en opplæring som er både er praktisk, relevant og utfordrende og 

variert. For å lykkes med dette, er det nødvendig med et godt og gjensidig samarbeid 

mellom alle parter i skolemiljøet. Et godt samarbeid er nøkkelen til at elevene opplever et 

skolemiljø preget av trygghet, ansvar og respekt. 
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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, SWOT-analyse og drøftinger i personalet 
og med veilederkorpset har skolen valgt som hovedutfordring temaet:  

 
 

Læringsmiljø Trivsel – motivasjon – læring 
 
 
 

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:  

 

Framtidsbilde for Ekstern skolevurdering – Storsteinnes skole h.2017 
 

Tema: Læringsmiljø  Trivsel – motivasjon - læring 
 

Kvalitetsmål  Tegn på god praksis 

 
 
Elevene er trygge og opplever faglig utvikling  

• Elevene er motiverte og opplever 

mestring i læringsarbeidet  
• Alle elevene opplever at de tilhører et 

sosialt fellesskap  

• Elevene bruker ulike arbeidsmetoder i det 

daglige læringsarbeidet  

• Det er god arbeidsro i 

undervisningsøktene  
• Elevene opplever å bli sett, hørt og 

ivaretatt av de voksne på skolen 
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Personalet tar et felles ansvar for elevenes 
faglige og sosiale utvikling  

• Personalet arbeider bevisst med å utvikle 

positive relasjoner til elevene og mellom 
elevene 

• Personalet drøfter pedagogiske 

utfordringer 
•Lærerne har høye forventninger til alle 

elevene og utvikler en læringskultur der 
elevene opplever at det er positivt å gjøre 
sitt beste. 
• Lærerne følger skolens retningslinjer for 

god klasseledelse  
 
 
Skolen arbeider bevisst med hvordan  
foreldrene kan bidra positivt til  
elevenes læring og  
utvikling  

• Skolen har gode rutiner for å ta opp 

bekymringer med hjemmet  

• Foreldrene opplever at det er lett å ta 

kontakt med skolen  
• Elevenes faglige og sosiale utvikling er 

tema i foreldresamarbeidet  

• Forventningene mellom hjemmet og 

skolen er avklart  
 
 
Skolen er en lærende organisasjon 

• Skolen har en felles plattform for det 

pedagogiske arbeidet  
• Skolen har arenaer for felles refleksjon og 

læring  

• Skolen setter av tid til endringsarbeid  

• Beslutninger som blir fattet blir lojalt fulgt 

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 trekkes konklusjoner. Man finner frem til skolens 

sterke sider innen skolens valgte område, og til sider som bør utvikles for å 
bli bedre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denne analysen brukes tall fra lærernes egenvurdering i ståstedsanalysen.  Fargekodene 

leses slik: 

 

 

 

Kvalitetsmål: Elevene er trygge og opplever faglig utvikling 

Tegn på god praksis: 

Elevene bruker ulike arbeidsmetoder i det daglige læringsarbeidet 

 
Elevens vilje til innsats og faglig utvikling henger sammen med lærers evne til å variere 

undervisningen. Forskning viser at variert opplæring som ikke er ensformig og 

rutinepreget, er positivt for alle elever (Stortingsmelding 22, 2010-2011).  
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Under intervjuene med elevene sa flere at de jobber ikke bare med å skrive i boka, og at 

de blir motiverte av å jobbe kreativt.Elever på alle trinn beskriver at det er stor variasjon i 

undervisningen, om en med noe faglig ulikhet. Det nevnes variasjon i 

gruppesammensetning som alenearbeid, pararbeid og grupper.  Mange er fornøyde med 

praktiske aktiviteter utendørs, som uteskole, ekskursjoner og gårdsbesøk for å nevne noe.  

På konkret spørsmål om balansen mellom tradisjonell undervisning med tavle, penn og 

papir mener elever fra alle trinn at denne er ca 50/50. 

 

I elevundersøkelsen høsten 2016 scoret dagens 9. og 10 klasser skolens praksis slik: 

 

Spm Skolen Nasjonalt 
Vi jobber med det vi skal lære på ulike måter 3.8 3.8 
Lærerne legger til rette for at jeg kan bruke praktiske arbeidsmåter 3.4 3.1 

 

Følgende resultat kom fram i Ståstedsanalysen for lærere: 

 

 
 

Dette bekreftes i intervju med lærerne der de poengteres at de bestreber seg på å variere 

undervisninga. Noen er likevel urolige for at alternativ undervisning trigger elever med 

mye uro i kroppen. Spørsmålet er om disse elevene likevel har større læringsutbytte av 

variert undervisning. 

 

Under våre punktobservasjoner i klasserommene la vi merke til flere arenaer med 

stasjonsundervisning, par og gruppearbeid og fine klassesamtaler med utgangspunkt i 

presentasjoner, for å nevne noen. Vi fikk dermed bekreftet at det er stor variasjon i 

undervisningsaktivitetene ved skolen.  

 

 

 

Kvalitetsmål: Personalet tar felles ansvar for elevenes faglige og sosiale 

utvikling 

 

Tegn på god praksis: 

Personalet drøfter pedagogiske utfordringer 

 

 

Som vi ser av ståstedsanalysen er personalet entydige på dette punktet. Lærere på 

barnetrinnet sier at ukentlige møter på hovedtrinnet brukes til å drøfte pedagogiske 

utfordringer: Disse sakene settes først på sakslista for å prioritere dette. Eksempel på 

tema: Organisering av relasjonsarbeid: lekegrupper, metoder; bruk av quizlet, hvordan 

arbeide med motivasjonen hos elevene. 
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Ungdomstrinnet har løst dette ved å innføre lunsjmøter der pedagogiske saker belyses. 

I referater fra trinnmøter finner vi igjen disse sakene.  

 

Også de øvrige ansatte trekker fram pedagogiske tema som viktig.  De sier at saker som 

tas opp på hovedtrinn tilfaller dem på klassemøter og motsatt. I intervjuene kom det også 

fram ønske om mer fagsamarbeid. 

 

Vårt inntrykk er at skolen har mange lærere som sitter på kompetanse som hele skolen bør 

nyttiggjøre seg. Ved å gjennomføre deling/drøfting av pedagogiske utfordringer på denne 

måten, får man aktivert skolens kunnskap og gode ideer får spre seg.  Vi opplever at 

personalet tar ansvar selv og utnytter det handlingsrom de disponerer.  

 

 

 

Kvalitetsmål: Skolen er en lærende organisasjon 

Tegn på god praksis: 

Skolen har arenaer for felles refleksjon og læring  

Skolen setter av tid til endringsarbeid  
 
 

”Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, 

deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede 

kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid”  

Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet (UDIR 2012). Slik 

definerer Utdanningsdirektoratet de voksnes læring i arbeidsforholdet.  I framtidsbildet er 

dette  konkretisert i dette kvalitetsmålet. 

 

Lærerne svarte følgende i Ståstedsanalysen våren 2017 på følgende påstander: 

 

 
  
 

I intervjuelene med de ansatte ble dette i stor grad bekreftet. Lærerne sa: «Rektor flagger 

Trygghet, ansvar og respekt – vi former mulighetenes skole. Ved oppstart etter ny rektor, 

er denne kommet mer fram og styrende for skoleutviklingen». Lærerne nevner flere 

arenaer; fellesmøter, hovedtrinn og klassetrinn. De er bevisste på de begrensningene som 

ligger i avsatt møtetid og bruker denne effektivt.  Når det gjelder bruken av felles 

utviklingstid er lærerne meget fornøyd med utviklingen på skolen. 
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Lærerne sier videre at skolen har gode rutiner for utviklingsarbeid, med lesebestillinger og 

beskrivelse av opplegget. De er fornøyde med at det settes et fokus av gangen og at de 

ansatte har større større eierskap til prosessene. De peker på at det brukes IGP-metodikk 

og at ledelsen lytter til de ansatte. De mener «omkampenes tid» er forbi. De beskriver en 

ledelse som er inkluderende, viser respekt og tar beslutninger. 

 

I dokumentanalysen finner vi også tegn som støtter opp om disse synspunktene. 

Møteinnkallinger, referater og rutinebeskrivelser viser at det gjennomføres prosesser, 

involveringer og drøftinger som etter hvert nedfelles som skolens praksis. 
 
 

VI. Praksis som kan bli bedre  

 
 

  

 

Kvalitetsmål: Elevene er trygge og opplever faglig utvikling 

 

Tegn på god praksis:  

Elevene er motiverte og opplever mestring i læringsarbeidet  

 
Elevene som ble intervjuet var stort sett faglig motiverte, men fortalte også at en del 

elever var det i mindre grad.  De fortalte at motivasjon i stor grad var avhengig av hvordan 

undervisningen ble organisert, og mente at stort innslag tradisjonelle aktiviteter som 

«tavleundervisning» og mye skriving ofte fører til redusert motivasjon. 

Opplevelse av mestring ble i mindre grad satt i sammenheng med motivasjon. Variasjon 

av undervisningen og kreativ tilnærming ble fremhevet som motivasjonsfremmende. 

Elevene mente at de i liten grad blir utsatt for forventningspress. De kan fritt velge nivå i 

flere fag, og opplever at det er ok å være flink, men også ok å ikke være skoleflink. 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1o4r_rPrPAhVDKywKHXGXAWQQjRwIBw&url=http://www.jus.uio.no/forskning/vi-forsker-pa/utvikling/&psig=AFQjCNG1GGF1m5rpDU_XUueCV-gOG9sXnw&ust=1477635931795944
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Lærere mente at et flertall av elever er motiverte, og at motivasjonen lett blir redusert på 

de høyeste trinnene. De mente også at utenforliggende faktorer var årsaker til dette, og at 

det i noen tilfeller kunne styres av «kulturer» i en elevgruppe. Noen lærere mener at 

tilrettelegging av mestring kan gjøres bedre.  

 

Fagarbeidere/øvrig personale mente også at motivasjonen ofte er større blant de yngste 

barna, men mente også at mye kunne gjøres for å motivere elever på alle trinn. De pekte 

på flere praktiske erfaringer med dette.  

 

De foresatte pekte også på at motivasjon ofte blir redusert med alderen, men fremhevet 

behovet for tidlig tilbakemelding når elevenes motivasjon blir merkbart redusert, slik at de 

også kan bidra i motivasjonsarbeidet i tidlig fase. 

 

Innholdet i påstander fra elever, lærere, andre ansatte og foreldre har delvis vært synlig for 

vurdererne i ulike observasjonssituasjoner. Vi har sett motiverte elever, men også elever 

som bærer preg av å være demotiverte i skolearbeidet. 

 

 
 

I elevundersøkelsen har Storsteinnes skole lavere score enn landsgjennomsnittet på 

spørsmålene: Er du interessert i å lære på skolen? (3,9; landsgjsn.4,1), Hvor godt liker du 

skolearbeidet (3,3, landsgjsn. 3,5),  

 

Mestring nedfelles i resultater. Storsteinnes skole har hatt varierende eksamensresultater 

de siste årene. Det er vanskelig å trekke slutninger med et relativt lite elevgrunnlag, men 

løpende gjennomgang av resultater vil være viktig for å analysere forbedringspotensialer 

for tilrettelegging for mestring.  

      

Arbeid med motivasjon og mestring er mulige utviklingsområder ved Storsteinnes skole.   

Vi vil i særlig grad understreke at det fra alle impliserte parter er pekt på faktorer som kan 

øke motivasjonen, og mener skolen har mange gode enkelterfaringer med stimulerende 

tiltak i forhold til motivasjon, og har mye ressurser innenfor egne rekker. Noen av 

tiltakene er svært enkle å iverksette, og sette i system.  
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Kvalitetsmål: Personalet tar et felles ansvar for elevenes faglige og sosiale 

utvikling 

 

Tegn på god praksis:  

Lærerne følger skolens retningslinjer for god klasseledelse 

 
Elevene mente at lærerne hadde felles retningslinjer. En del faste elementer i 

skolehverdagen praktiseres på ulike trinn. Å hilse på elevene hver morgen er et slikt 

element.  

De mente at lærerne var enige om å være strenge, og at de blant annet hadde like 

reaksjonsformer på disiplinærbrudd.  

 

Lærerne mente at de har en del felles retningslinjer for klasseledelse, og at disse har stått 

på dagsorden de siste årene som en konsekvens av økt satsing på elevmiljø. Noen mente at 

disse er hjemlet i vedtatte dokumenter, interne og eksterne, mens andre mente at det var 

«uskrevne regler». 

Alle var enige om at det var viktig med konsekvent klasseledelse, men at dette var spesielt 

vanskelig hvis det var stor utskifting i personalet.  

  

Foreldre mener generelt at det er ulik praksis på de ulike trinnene, og er spesielt fokusert 

på at de ønsker effektiv tilbakemelding i forbindelse med avvik, men også meldinger som 

kan gi grunnlag for oppmuntring. 

 

 Lærerne svarte slik i Ståstedsanalysen på flg. påstander: 

 

 
 

I Elevundersøkelsen 2016 hadde Storsteinnes skole lavt score på hovedområdet «Regler 

på skolen». Dette var særlig tydelig på de øverste trinnene. 

(10.tr 3,0, sml. nasjonalt 3,9. 7.trinn 4,2, sml nasjonalt 4,3)  

På enkeltspørsmål som «De voksne på denne skolen reagerer på samme måte hvis elevene 

bryter reglene.» var det signifikante forskjeller mellom trinnene (Variasjon i score fra 2,5 

til 4,2 med høyest score på de laveste trinnene). 

 

Vurdererne sitter med inntrykk av at skolen mangler felles retningslinjer for god 

klasseledelse. Det betyr ikke at det ikke forekommer god klasseledelse, men at utøvelse av 

klasseledelse varierer mellom trinnene og de ansatte. 
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Vi har sett enkelte undervisningssituasjoner som bærer preg av lav voksenkontroll i 

klasserommet.  

 

Mangel på felles retningslinjer for klasseledelse bekreftes fra skolens ledelse, som 

samtidig sier at dette er under utvikling. 

 

 

 

 

 

Kvalitetsmål: Skolen arbeider bevisst med hvordan foreldrene kan bidra 

positivt til elevenes læring og utvikling. 

 

Tegn på god praksis:  

Forventningene mellom hjemmet og skolen er avklart 

 
Lærerne sier at det er gjensidige forventninger, men at de kan avklares bedre. Det er blitt 

snakket om at det er ønskelig med en definert «foreldrestandard», i samarbeidet, utviklet i 

god dialog med foreldrene. Dersom samarbeidet ikke fungerer, blir det 

enveiskommunikasjon og det er mindre tilfredsstillende. Skolen har erfaringer med 

definisjon av samarbeidsrammer på trinnivå, der foreldre har deltatt aktivt i utarbeidelsen 

av slike rammer. Lærere på andre trinn uttrykker ønske om tilsvarende løsninger.  

 

Lærerne svarte slik i Ståstedsanalysen om flg. påstand: 

 

 
 

Foreldrene etterlyser utvidet samarbeid. De ser at oppslutningen om 

foreldrearrangementer er skiftende, men ønsker å utvikle dette videre. FAU ser på dette 

som en viktig oppgave fremover.  

 

Elevene på Storsteinnes skole (samlet 5.-10.tr) gir i elevundersøkelsen score over 

landsgjennomsnittet på påstanden: Hjemme viser de interesse for det jeg gjør på skolen 

(Score 4,3; landsgjsn 4,2) og på påstanden Jeg får god hjelp til leksene mine hjemme 

(Score 4,1;  landsgjsn 3,9), men har lavere score på påstanden  Hjemme oppmuntrer de 

voksne meg i skolearbeidet (Score 4,1; landsgjsn 4,2) og på påstanden Hjemme forventer 

de at jeg gjør så godt jeg kan på skolen (Score 4,7; landsgjsn 4,8). 

 

Vurdererne ser på avklaring av forventninger mellom hjemmet og skolen som et 

utviklingsområde, og understreker betydningen av gjensidighet. I forhold til det som 

kommer fram i Elevundersøkelsen, kan en slik avklaring bl.a. knyttes til faglige 

forventninger og oppmuntringer. Et godt skole-hjem-samarbeid har definitivt positive 

ringvirkninger i forhold til hovedtemaet i denne skolevurderingen. 
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VII 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: 

Storsteinnes skole er en skole i utvikling. Arbeidet med praktiske og varierte 

læringsformer har slått rot. Skolen har utviklet en kultur for læring/deling og har arenaer 

for refleksjon og samhandling. For det videre arbeid har vi utarbeidet følgende forslag til 

refleksjonspørsmål: 

 

 Hvordan kan gode erfaringer med motivasjonsfremmende 

tiltak settes i system? 

 Hvilke faktorer er viktige i god klasseledelse? Hvordan kan 

omforente faktorer settes i system og bli personuavhengige? 

 Hvordan kan skolen og foreldrene best samarbeide om 

elevenes læring og utvikling? 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 med veiledning fra 

veilederkorpset. 

 

Hvordan en slik prosess kan gjennomføres:   

 Innen 1. november 2017: skoleledelsen lager en utviklingsplan for 

etterarbeidet i skoleåret 2017-2018. 

 Utviklingsplanen bør ha mål og ansvarsfordeling  

 Personalet blir involvert i det videre arbeidet med tiltakene i 

utviklingsplanen 

 Veilederkorpset følger prosessen sammen med skoleledelse og skoleeier 

gjennom hele perioden 

 Etter cirka ett år: Skolen og skoleeier har nytt møte for å se hvor langt 

skolen er kommet i forhold til planen 
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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: 36 elever fordelt fra 1-10 trinn, 18 foresatte, alle trinn representert, 39 ansatte 

 

− Eksterne: Gunnar Kile (vurderer) og Magne Johansen (vurderer og veileder) 

Begrunnelse for valg av informanter 

Elevenes læringsmiljø er en svært viktig forutsetning for at det skal skje læring, og 

elevenes psykososiale miljø er grunnmuren i dette. Underpunktene trygghet, trivsel og 

læring beskriver hvordan disse faktorene gjensidig påvirker hverandre. Etter 

opplæringslovens §9a er alle ansatte i skolemiljøet ansvarlig for å ivareta et godt 

læringsmiljø, derfor valgte vi et bredt utvalg av informanter, elever, foresatte, lærere og 

andre ansatte i undervisningen. 

 

 

 

 

 

 

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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Mandag 18.september Hvem/ Hvor 

Kl.08.30  Vurdererne presenterer seg for personalet 

 NB! Assistenter skal være klar til bussinspeksjon kl.0845 

Alle 
Personalrom 

9.00 – 9.45: 
 

Intervju med elever fra 4., 5. og 6. klasse 

 4 elever fra hvert klassetrinn 

Vudererne 
Elever  

9.45 – 10.30 
 

Intervju med elever fra 8.og 9. klasse 

 4 elever fra hvert klassetrinn 

Vudererne 
Elever 

1030 - 1100 Lunsj/ pause  

1100 – 11.45 
 

Intervju med elever fra 10.klasse 

 8 elever 

Vudererne 
Elever 

1230 - 1300 Lunsj/ pause  

1300 - 1400 Intervju med halvparten av lærere barnetrinn 
 

Vudererne 
Lærere 

1445 - 1545 Intervju med lærere ungdomstrinn 
 

Vudererne 
Lærere 

 
18.00 – 19.00 
 

 
Foreldremøte 
Rektor tilgjengelig i bygget, men får ikke være tilstede på møtet. 
 

Vurdererne 
Foresatte-  
(FAU- presentanter 
2016/ 2017) 

Tirsdag 19.september Hvem/ Hvor 
0800 - 0845 Intervju med assistenter  Vudererne 

Lærere 

0900 - 1000 Intervju med halvparten av lærere barnetrinn 

  

Vudererne 
Lærere 

1030 - 1100 Lunsj  

1115 - 1200 Intervju med elever 1.-3.trinn 
- 4 elever fra hvert klassetrinn 

Vudererne 
Lærere 

1230 - 1300 Lunsj 
 

 

 
 
 
 

Observasjon i klassene på småtrinn og mellomtrinn.  
Samtale med skolens ledelse. 

 
Tid før, mellom og etter intervjuer blir brukt til observasjon i klassene og 
forberedelse av rapport. 
 

Vurdererne 
 

Onsdag 20.september Hvem/ Hvor 
 Observasjon i klassene  

Rapportskriving 
Vurdererne 
 

Kl. 1030 - 1100 Lunsj  

 Observasjon i klassene  
Rapportskriving 

Vurdererne 

Kl.1230 - 1300 Lunsj  

 Observasjon i klassene (ungdomstrinn)  
Rapportskriving 

Vurdererne 

Torsdag 21.september Hvem/ Hvor 
Kl.1330 Framlegging av rapport for ledelsen 

 
Vurdererne 
Rektor 

Kl.1445 - 1600 Framlegging av rapport for personalet, representant fra skoleeier, 
representant fra foreldre og elevrådet. 
 
 
 

Vurdererne 
Personalet 
Representanter fra FAU 
Representanter fra 
elevrådet 
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Vedlegg C. Metoder 

 

Skolen har allerede en del data gjennom ståstedsanalysen og 
elevundersøkelsen, 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  
Resultat og prosessevaluering våren 2016, samt læreres egenvurdering juni 2017. 

Dokumentanalyse 
I tillegg til ståstedsanalyse sender skolen diverse relevante dokument til vurderer, 
bl.a årsplaner alle trinn, elevenes arbeidsplaner/ukeplaner, årshjul, planer for bruk av 
fellestid, Balsfjordskolens plan for arbeid med elevenes skolemiljø, klassemiljøplaner 
på skole og trinn, møtereferater fra trinnmøter og resultater av elevundersøkelsen 
høsten 2016. 

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 
Eksternvurdererne har hatt daglige møter med ledelsen. Mandag 18/9  og tirsdag 
19/9 ble det gjennomført møter med et utvalg elever fra hver enkelt klasse (1-10), 
samt 4 møter med de ansatte i grupper. På ettermiddagen 18/9 ble det avholdt 
foreldremøte.  

Observasjon 
Under hele uken ble det gjennomført punktobservasjoner i de fleste klassene fra 1.-
10. klasse. (7. trinn var fraværende denne uken) 
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Vedlegg D. Tomme samtaleguider 
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Intervjuguide elever – Storsteinnes skole h.2017 

Tema: Læringsmiljø   - Trivsel – motivasjon - læring 

 

 
Kvalitetsmål  

 
Tegn på god praksis 

 
 
Elevene er trygge og opplever faglig utvikling  

 
• Er dere motiverte i læringsarbeidet  

• Er det slik at alle elevene opplever at de 

tilhører et sosialt fellesskap  

• Bruker dere ulike arbeidsmetoder i det 

daglige læringsarbeidet  
• Er det god arbeidsro i ndervisningsøktene  

• Blir du sett, hørt og ivaretatt av de voksne 

på skolen 
 

 
 
Personalet tar et felles ansvar for elevenes 
faglige og sosiale utvikling  

 
• Opplever du at de voksne er opptatt av at 

du har et godt forhold til dine medelever 
 

•Opplever du at lærerne har høye 

forventninger til elevene og at det er 
positivt å gjøre sitt beste. 

• Hvile likheter opplever du i hvordan 

lærerne leder undervisninga 
 

 
 
Skolen arbeider bevisst med hvordan  
foreldrene kan bidra positivt til  
elevenes læring og  
utvikling  

 
• Hva blir tatt opp i utviklingssamtalene 

dine?  
  
 

 
 
Skolen er en lærende organisasjon 
 

 Hva er bra med Storsteinnes skole? 

 Hva kan bli bedre? 

 Hva kan dere gjøre for å få en bedre 

skole? 

 


