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22.10.2018INFORMASJON FRA HAUGESUND KOMMUNE 2



DEKOM – NORDR

• AU- representant fra kommunene- hovedtillitsvalgt





Prosessmøte med kommunene i NordR og HVL

• Forventninger til partnerskapet NordR - HVL

• Hva legger du / dere i begrepet skolebasert 

kompetansutvikling?

• På hvilken måte leder dere skoleledernes 

lærig og utvikling?

• Hva betyr det i praksis at skoleeier forplikter 

seg?

• Hvordann sikrer skoleeier at skolene har 

strukturer for og gjennomfører skolebasert 

kompetanseutvikling?

• På hvilken måte involverer kommunenivået alle 

skolene og PPT i prosessene?

Prosessmøte for alle kommuner med hvordan 

bygge opp og lede lærende prosesser. 

Teorigrunnlag, lærende møter og lærende 

metoder.
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Skape læringssløyfer i en 
skolesektor hvor alt henger
sammen i et systemisk perspektiv:

Etablere lærende møteplasser på
alle nivåene, der erfaring deles og
reflekteres over i en spørrende
kultur for å utvikle ny felles
kunnskap.

Da kan fortellingene fra
praksisfeltet bli kjennetegnet på
den reelle skolekvaliteten.

Skoleeier som «stillas» for 
skolenes gode arbeid

• Skoleeierrollen skapes i konstruktive prosesser mellom politikere, skoleadministrasjon, skoleledere, lærere, 

organisasjoner og foreldre og elever

• Intensjoner og meninger endrer ikke holdninger og arbeidsmåter. Gjennom praksis og kunnskapsbygging 

er det mulig å endre begge deler

Tilbake………….



SKOLEEIERS «FORSVARLIGE SYSTEM»

• Opplæringsloven § 13-10

• «Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om 

tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til 

læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av 

skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private 

grunnskolane.»

• Påbud om kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling
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• Kjernen i skolebasert kompetanseutvikling er at hver skole skal bli en selvgående enhet 

der lederen leder lærernes læring og utvikling med utgangspunkt i statlige føringer og 

elevenes behov.

• Skolen skal bygge kapasitet gjennom refleksjon og erfaringsdeling og mobilisere, ta i 

bruk, foredle og videreutvikle den kompetansen personalet besitter eller blir tilført. 

Elevenes rett til medvirkning er sentralt og må ivaretas gjennom kapasitetsbyggingen.

• Her vil arenaer i fag på tvers av fag i team på tvers av team, på trinn og på tvers av 

trinn være aktuelle.

• Skoleledelsen vil spille en sentral rolle med tanke på å lede og tilrettelegge for prosesser 

for å etablere, drifte og utvikle et lærende profesjonsfellesskap.



Dette forutsetter:

• en systematisk utvikling på organisasjons- og individnivå over tid. Både skoleeiere, 

skoleledelsen og personalet ved den enkelte skole må være involvert i et 

forpliktende samarbeid.

• at kompetanseutviklingen er forankret i skoleeierens planer og målsettinger for 

skoleutviklingen i egen kommune. Dette må inngå som et sentralt element i 

skoleeierens styring, dialog og støttende tiltak rettet mot skolene.

• at elever, lærere, ledere og eksterne kompetansemiljøer samarbeider for å utvikle 

god klasseledelse, og styrker regne-, lese- og skriveopplæringen.
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SKOLEBASERT VURDERING

Forskrift til Opplæringsloven (forskriftenes §§ 2-1 og 2-2)

• Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av 

opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. 

• Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at vurderinga blir 

gjennomført etter føresetnadene. (Forskriftene til opplæringsloven § 2-1) 

• Skoleeigaren skal medverke til å etablere administrative system og å innhente statistiske og 

andre opplysningar som trengst for å vurdere tilstanden og utviklinga innanfor opplæringa. 

(Forskriftene til opplæringsloven § 2-2)



Skolebasert vurdering 

Skolen skal årlig gjennomføre skolebasert vurdering. 

Vurderingen for 2018 tar utgangspunkt i skolens oppfølging av læringsresultater, 

utviklingsarbeid og læringsmiljøet. Skolene skal vurdere sitt ståsted og planlegge tiltak og 

prioritere satsingsområde for skoleåret 2018 -19.

Kommunen ønsker å reflektere sammen med dere rundt følgende momenter:

Hva mener dere at skolen har lykkes med? Hvorfor har dere lykkes med dette? Hva 

ønsker dere å vektlegge framover? Hvordan vil dere nå målene?

Dette dokumentet danner grunnlaget for forberedelse blant skolens ansatte. Skolen skal 

gjennomføre en prosess for å oppnå et eierforhold til skolens innhold og utvikling.

Skolens samlede vurdering vil danne grunnlag for dialogmøte mellom rådmann, 

kommunalleder og skolens ledelse.



Refleksjonsspørsmål:

Oppfølging av læringsresultater:

Har skolen gjort noen endringer i forhold til å følge opp læringsresultatene? I tilfelle hvilke?

På hvilken måte har skolen (for barnetrinnet) fulgt opp resultatene fra nasjonale prøver på 5. trinn?

På hvilken måte har skolen (for ungdomstrinnet) fulgt opp resultatene fra nasjonale prøver på 8. og 9. trinn?

Eksamensresultater de siste tre år?

Oppfølging av tidlig innsats - spesialundervisning?

Læringsmiljøet:

Ser skolen etter gjennomført elevundersøkelse 2017 en endring i mobberesultatene i forhold til året før? 

Hvilke tiltak er igangsatt? 

På skolenivå? 

På klassenivå?

Kan skolen se noen effekt av igangsatte tiltak?

Hvordan vil skolen jobbe videre med dette?

Skolens utviklingsområde:

Hva har vært skolens satsingsområde 2017- 18? 

Hvilke tiltak er satt i gang og hvilken utvikling har skolen hatt? 

Hva har vært positivt og hvilke utfordringer ser skolen? 

Hva blir satsingsområde i 2018- 19?

Hvilken støtte trenger skolen?




