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1.0 Forord 
 

Veiledergruppe 
Listerkommunene Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal har valgt å delta i et samarbeid 

for kvalitetsutvikling i skolen. I det regionale samarbeidet er økonomiske og personlige ressurser 

samlet og benyttet på tvers av kommunegrensene på en god og effektiv måte. Målet er at flere 

elever skal lære og mestre mer og fullføre utdanningsløpet. Veiledergruppen støtter skoleeiere og 

skoler med utforming av en rapport på for å bedre læreprosessene i skolen.  

Veiledergruppen har bred og variert pedagogisk bakgrunn, og jobber som lærer, inspektør eller 

rektorer i en av de fem samarbeidskommunene. En kan ikke være vurderer i egen kommune. 

 

Ekstern vurdering 
Ekstern vurdering er et verktøy for skoleutvikling. Forskrift til opplæringsloven, kapittel 2, §2-1 om 

skolebasert vurdering, internt eller eksternt. Forskriften nevner ikke hvordan den skolebaserte 

vurderingen skal gjennomføres, men en av måtene er ekstern vurdering. Det er et verktøy som blir 

brukt med lokale tilpasninger i mange kommuner og regioner for å forsterke utviklingsarbeidet på 

skolene. Metoden benyttes også av utdanningsdirektoratets veilederkorps.  

Modellen består av fem trinn:

 

Rapportens tittel gjenspeiler det valgte temaet. I tillegg til målformuleringer, settes det opp konkrete 

tegn på hva som kjennetegner god praksis. Disse tegnene er selve kjernen i vurderingsprosessen og 

viser idealbildet for skolens ønskede praksis innenfor vurderingstemaet. Dette settes inn i et skjema 

som kalles «Fremtidsbilde». 

Selve vurderingsuka varer i tre dager, og siste dag legges funnene fram i en rapport for skolen. I 

denne rapporten vil vurdererne trekke 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 skolens valgte 

tema. LPS vil bistå skoleledelsen i det videre utviklingsarbeidet.  

 

Deltakere 
Et bredt spekter av interessenter vil få uttale seg om skolens nåværende praksis i forhold til tegnene 

på god praksis. Det vil bli foretatt observasjoner i klassene og i skolemiljøet, og vurdererne vil få 

tilgang til dokumenter som kan være av betydning for den vurderinga som skal gjennomføres. Det 

avholdes foreldremøte og gruppeintervju av lærere og elever. Det avholdes også et daglig 

dialogmøte mellom vurdererne og skolens ledelse.  

Ved ekstern skolevurdering på Sinnes skule i uke 42 og 44 deltok Ole Flåto og Lena Rannestad Kloster 

som vurderere, Torbjørn Torsøy deltok som hospitant.  



 

    

 

 

 

2.0 Fakta om skolen 
Sinnes skule er en 1.-10. skole med 12 pedagogisk ansatte inkl. rektor og inspektør.  Pr 19.10.17 har 

skolen 47 elever fordelt på følgende trinn: 

1.trinn: 2 2.trinn: 6 3.trinn: 9 4.trinn: 9 5.trinn: 6 

6.trinn: 0 7.trinn: 4 8.trinn: 2 9.trinn: 0 10.trinn: 9 

 

 

3.0 Valg av tema 
Valg av vurderingstema må sees i lys av undersøkelser og erfaringer skolen har gjort seg for hva en 

har behov for å sette som tema for skoleutvikling. Skolen, skoleeier, vurderere og koordinator v/LPS 

møtes også i forkant av den eksterne vurderingen for å komme med innspill, ikke minst i forhold til 

en spissing av fokus.  

Sinnes skule har valgt følgende tema: Klasseledelse, med fokus på voksenrollen og 

underveisvurdering. 

 

 

4.0 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 praksis. 

Framtidsbildet gjøres konkret ved å dele det inn i kvalitetsmål med tegn på god praksis, disse 

tegnene skal relateres opplæringsloven, læreplanverk og/eller skolens egne planer. Framtidsbildet er 

utformet av vurdererne, og skolen er involvert i arbeidet med å forankre det i personalet i forkant av 

vurderingsprosessen. Skolens nåværende praksis blir vurdert opp mot dette bildet. 

 



 

    

 

Framtidsbilde for Sinnes skule – uke 42, 2017 
Kvalitetsmål Tegn på god praksis 

ELEVPERSPEKTIV 
 
Det er et godt lærings- og 
klassemiljø ved skolen. Elevene har 
en positiv relasjon til de voksne på 
skolen, og er trygge, motiverte og 
aktive i læringsprosessen. 

1.1 Elevene har en positiv relasjon til de voksne, og 
opplever at de blir sett, hørt, respektert og anerkjent. 

1.2 Elevene møter presis til timene, er forberedt og 
motiverte, og kommer raskt til ro. 

1.3 Elevene vet hva de skal lære og får råd om hvordan de 
kan nå sine læringsmål, og handlingsrettede 
tilbakemeldinger som hjelper dem til å takle faglige og 
sosiale utfordringer. 

1.4 Elevene vet hva som er akseptabel atferd, snakker 
høflig til hverandre og de voksne, og opplever et trygt 
og godt skolemiljø. 

LÆRER-/SKOLEPERSPEKTIVET 
 
Det pedagogiske personalet er 
tydelige og trygge og har god 
kompetanse i arbeidet med 
klasseledelse. 

2.1 De voksne er bevisst forholdet til relasjonen 
voksen/elev og tar ansvar for kvaliteten på denne. De 
voksne anerkjenner elevene, bruker elevenes navn på 
en positiv måte, gir gode blikk og konkret ros. 

2.2 Lærer har gode rutiner ved oppstart, avslutning og ved 
skifte av aktivitet i undervisningen. 

2.3 Lærer er godt forberedt til undervisningen med mål for 
timen og gir elevene veiledning på hvordan de kan nå 
sine mål. 

2.4 Læreren har tydelige forventninger til elevenes 
prestasjoner og atferd. 

FORELDREPERSPEKTIV 
 
Forventninger mellom skolen og 
foreldrene er avklart. De foresatte 
er godt orientert om elevenes 
skolehverdag og kan være en god 
støtte i elevenes faglige og sosiale 
utvikling.  

3.1 Foreldrene vet at de voksne på skolen bryr seg om 
elevene, og at de voksne behandler elevene med 
respekt.  

3.2 Skolens informasjonsrutiner gjør det lett for foreldrene 
å følge med på elevens utvikling, faglig og sosialt. Elev- 
og foreldresamtaler er satt i system. 

3.3 Foresatte kjenner læringsmålene til elevene, og vet 
hvordan de skal hjelpe elevene for å nå målene sine.  

3.4 Forventninger mellom hjem/skole er avklart, og 
foreldrene opplever at det er lett å ta kontakt med 
skolen og at det blir tatt på alvor. 

ORGANISASJONSPERSPEKTIV 
 
Skolen er en lærende organisasjon 
og har systemer og rutiner som 
fremmer et godt læringsmiljø med 
god klasseledelse, trivsel og læring. 
Skolen legger til rette for at de 
voksne kan bli gode klasseledere i 
samarbeid med kollegaer og 
ledelse. 

4.1 Skolens ledelse og personale har en felles forståelse av 
hva som kjennetegner et godt læringsmiljø og god 
klasseledelse, og de har samme oppfatning av hvor 
viktig gode relasjoner er for barns utvikling og læring. 
Dette blir også gjort kjent for og ivaretas av vikarer. 

4.2 Ledelsen legger jevnlig til rette for refleksjon, 
erfaringsdeling og kompetanseutvikling i arbeidet med 
klasseledelse og underveisvurdering.  

4.3 Personalet har høy bevissthet om og kompetanse på å 
gi konstruktive og anerkjennende tilbakemeldinger. 

4.4 Skolen har innarbeidede rutiner, handlingsplaner og 
felles sosiale mål. For å forebygge og håndtere 
mobbing og krenkende atferd. 

 



 

    

 

5.0 Sammenstille og se mønster 
Når alle data er samlet inn ved hjelp av ulike metoder, sammenstilles disse dataene. Vurdererne 

analyserer og vurderer informasjon ved å speile den mot tegnene på god praksis i framtidsbildet. 

Ut fra denne vurderingen, trekkes konklusjoner. En finner fremt til skolens sterke sider innen skolens 

valgte område, og til sider som bør utvikles for å bli bedre. Dette kommer frem i «tegn på god 

praksis» og i «skolens utviklingsområder» i vurderingsrapporten. 

 

 

6.0 Tegn på god praksis 
 

6.1 Elevperspektiv 
Kvalitetsmål: Det er et godt lærings- og klassemiljø ved skolen. Elevene har en positiv relasjon til de 

voksne på skolen, og er trygge, motiverte og aktive i læringsprosessen. 

Tegn på god praksis Vi fant 

1.1 Elevene har en positiv 
relasjon til de voksne, og 
opplever at de blir sett, 
hørt og respektert og 
anerkjent. 

Gruppeintervju med elevene, samt observasjoner i undervisning 
og friminutt, viser mange tegn på at elevene blir sett, hørt, 
respektert og anerkjent. Skolen har gode oppstartsrutiner som 
sikrer nødvendig blikkontakt og tilstandssjekk hver morgen. Flere 
av elevene forteller at de får hjelp og støtte når de trenger det. 

1.2 Elevene møter presis til 
timene, er forberedt og 
motiverte, og kommer 
raskt til ro. 

Observasjoner bekrefter at dette er innarbeidet praksis på 
skolen. Gruppeintervju med elevene understøtter dette. Elevene 
deltar aktivt i undervisningen. 

1.4 Elevene vet hva som er 
akseptabel atferd, 
snakker høflig til 
hverandre og de voksne, 
og opplever et trygt og 
godt skolemiljø. 

Gjennom observasjoner og samtaler med elevene fant vi at 
elevene vet hva som er akseptabel atferd. Hovedinntrykket er at 
det er en god tone elevene imellom, og mellom lærer-elev. Vi har 
funnet mange eksempler på konkret ros, humor, glede, og at 
elevenes navn blir brukt på en positiv måte. 

 

6.2 Lærer-/skoleperspektiv 
Kvalitetsmål: Det pedagogiske personalet er tydelige og trygge og har god kompetanse i arbeidet 

med klasseledelse. 

Tegn på god praksis Vi fant 

2.1 De voksne er bevisst 
forholdet til relasjonen 
voksen/elev og tar 
ansvar for kvaliteten på 
denne. De voksne 
anerkjenner elevene, 
bruker elevenes navn på 
en positiv måte, gir gode 

Skolen organiserer bevisst faste årlige turer for å øke elevenes 
trivsel og bygge gode relasjoner til elevene. Gjennom intervjuer 
med elever, observasjoner i klasserom og ute i friminutt ser vi 
mange eksempler på at de voksne anerkjenner elevene. Skolen 
har gode oppstartsrutiner med å håndhilse på hverandre, som 
sikrer at hver elev blir sett hver morgen. De voksne bruker 
elevenes navn på en positiv måte. Elevene får konkret ros som 
anerkjenner svar og/eller atferd. 



 

    

blikk og konkret ros. 

2.2 Lærer har gode rutiner 
ved oppstart, avslutning 
og ved skifte av aktivitet 
i undervisningen. 

Lærer møter presis til timen og har faste rutiner ved 
igangsettelse av timene. Observasjoner viser at elevene 
håndterer skifter i overganger til ny aktivitet på en god måte. 

2.4 Læreren har tydelige 
forventninger til 
elevenes prestasjoner og 
atferd. 

Alle informantene bekrefter at lærere har forventninger til 
elevenes faglige prestasjoner og atferd. Flere av klassene har 
utarbeidet egne klasseregler. 

 

6.3 Foreldreperspektiv 
Kvalitetsmål: Forventninger mellom skolen og foreldrene er avklart. De foresatte er godt orientert om 

elevenes skolehverdag og kan være en god støtte i elevenes faglige og sosiale utvikling. 

Tegn på god praksis Vi fant 

3.2 Skolens 
informasjonsrutiner gjør 
det lett for foreldrene å 
følge med på elevens 
utvikling, faglig og 
sosialt. Elev- og 
foreldresamtaler er satt i 
system. 

Det er lett å ta kontakt med skolen. Foresatte får tilgang til mye 
informasjon, både praktisk og faglig, gjennom elevenes ukeplan. 
Rektor publiserer også månedsbrev på skolens hjemmeside. Alle 
trinn gjennomfører to elev-/foreldresamtaler hvert skoleår. Her 
får foreldrene god informasjon om elevenes faglige ståsted og 
utvikling. Dersom det er utfordringer som hjemmet må jobbe 
med, så får de en tilbakemelding på dette i foreldresamtalen. 

3.3 Foresatte kjenner 
læringsmålene til 
elevene, og vet hvordan 
de skal hjelpe elevene 
for å nå målene sine. 

Signalene i foreldremøte støtter opp om dette. Foresatte har 
tilgang på elevenes læringsmål gjennom ukeplanen. De opplever 
at det har vært en positiv utvikling på dette området de siste 
årene. De trekker spesielt fram at skolen har dyktige pedagoger 
og ansatte, og er blitt gode på tidlig innsats. 

 

6.4 Organisasjonsperspektiv 
Kvalitetsmål: Skolen er en lærende organisasjon og har systemer og rutiner som fremmer et godt 

læringsmiljø med god klasseledelse, trivsel og læring. Skolen legger til rette for at de voksne kan bli 

gode klasseledere i samarbeid med kollegaer og ledelse. 

Tegn på god praksis Vi fant 

4.2 Ledelsen legger jevnlig til 
rette for refleksjon, 
erfaringsdeling og 
kompetanseutvikling i 
arbeidet med 
klasseledelse og 
underveisvurdering.  

I intervjuer med de ansatte finner vi at ledelsen legger til rette for 
refleksjon og kompetanseutvikling i personalgruppen. Skolen har 
flere satsingsområder, bla klasseledelse og VFL. 
 

4.3 Personalet har høy 
bevissthet om og 
kompetanse på å gi 
konstruktive og 
anerkjennende 
tilbakemeldinger. 
 

Observasjoner bekrefter at de ansatte har god kompetanse på å 
gi konstruktive og anerkjennende tilbakemeldinger – både 
verbalt og nonverbalt/kroppsspråk. Vi finner det også igjen på 
skriftlig arbeid som for eksempel ukentlige målprøver.  

 



 

    

7.0 Skolens utviklingsområder 
 

7.1 Elevperspektiv 
Kvalitetsmål: Det er et godt lærings- og klassemiljø ved skolen. Elevene har en positiv relasjon til de 

voksne på skolen, og er trygge, motiverte og aktive i læringsprosessen. 

Tegn på god praksis Vi fant 

1.1 Elevene har en positiv 
relasjon til de voksne, og 
opplever at de blir sett, 
hørt, respektert og 
anerkjent. 

Hovedinntrykket elevene gir gjennom intervju, samt gjennom 
observasjon, er at de har en positiv relasjon til de voksne. 
Gjennom samtaler med elevene kommer det fram at noen elever 
ikke opplever å ha en positiv relasjon til enkelte voksne.  
 
I intervjuer med foresatte kommer det fram eksempler på elever 
som opplever seg forskjellsbehandlet på skolen. Dette går blant 
annet på hvordan enkelte elevsaker håndteres.  
 
Samtlige informanter gir uttrykk for at det i samspill mellom 
elever i enkelte grupper/klasser er en utfordring å gi elevene 
tilbakemeldinger som kan hjelpe dem å takle sosiale utfordringer.  

1.3 Elevene vet hva de skal 
lære og får råd om 
hvordan de kan nå sine 
læringsmål, og 
handlingsrettede 
tilbakemeldinger som 
hjelper dem til å takle 
faglige og sosiale 
utfordringer. 

I skolens dokumentasjon, og gjennom intervju med lærere og 
elever, finner vi at det brukes mål for uka på ukeplanen på alle 
trinn. Vi finner ulik praksis og lite systematikk på hvordan elevene 
blir veiledet i arbeidet med å nå sine læringsmål. 
 
Foresatte gir uttrykk for at lærerne på skolen gir gode råd til 
elevene på faglige mål, men flere savner tilbakemeldinger og 
tettere oppfølging på arbeid med sosiale mål. Foresatte 
etterlyser hvordan gjennomførte elevundersøkelser følges opp. 

 

7.2 Lærer-/skoleperspektiv 
Kvalitetsmål: Det pedagogiske personalet er tydelige og trygge og har god kompetanse i arbeidet 

med klasseledelse. 

Tegn på god praksis Vi fant 

2.3 Lærer er godt forberedt 
til undervisningen med 
mål for timen og gir 
elevene veiledning på 
hvordan de kan nå sine 
mål. 

I intervju med de ansatte, og ved observasjon, ser en at det ikke 
er en innarbeidet praksis ved skolen med skriftliggjøring av og 
synlige mål for timen. 
I observasjoner fant vi kun bruk av muntlige tilbakemeldinger og 
fremovermeldinger i undervisningen.  

 

 

 

 



 

    

7.3 Foreldreperspektiv 
Kvalitetsmål: Forventninger mellom skolen og foreldrene er avklart. De foresatte er godt orientert om 

elevenes skolehverdag og kan være en god støtte i elevenes faglige og sosiale utvikling. 

Tegn på god praksis Vi fant 

3.1 Foreldrene vet at de 
voksne på skolen bryr 
seg om elevene, og at de 
voksne behandler 
elevene med respekt. 

Hovedinntrykket foreldrene har gitt, er at elevene på Sinnes skule  
opplever voksne som bryr seg om elevene, og at de fleste 
elevene har en god relasjon til de voksne på skolen. Flere 
uttrykker manglende informasjon om skolens rutiner, samt 
praktisk håndtering og oppfølging av elever som har utfordringer 
relatert til samspill og læringsmiljø. Foresatte savner helhetlig 
informasjon om hvordan skolen jobber i etterkant av 
gjennomførte trivselsundersøkelser. 

3.4 Forventninger mellom 
hjem/skole er avklart, og 
foreldrene opplever at 
det er lett å ta kontakt 
med skolen og at det blir 
tatt på alvor. 

Foreldregruppen opplever en tydelig forventning fra skolen til 
foreldrene som viktige aktører i oppfølging av skolearbeid 
hjemme. De er tydelige på at det er lav terskel for å ta kontakt 
med skolen ved behov. De har imidlertid varierende erfaringer 
med hvordan henvendelsene deres blir håndtert, særlig trekkes 
det frem håndtering av utfordringer i forhold til klassemiljø. De 
beskriver en mangelfull systematikk i håndteringen. 

 

7.4 Organisasjonsperspektiv 
Kvalitetsmål: Skolen er en lærende organisasjon og har systemer og rutiner som fremmer et godt 

læringsmiljø med god klasseledelse, trivsel og læring. Skolen legger til rette for at de voksne kan bli 

gode klasseledere i samarbeid med kollegaer og ledelse. 

 

Tegn på god praksis Vi fant 

4.1 Skolens ledelse og 
personale har en felles 
forståelse av hva som 
kjennetegner et godt 
læringsmiljø og god 
klasseledelse, og de har 
samme oppfatning av 
hvor viktig gode 
relasjoner er for barns 
utvikling og læring. Dette 
blir også gjort kjent for 
og ivaretas av vikarer. 

Skolen har fokus på og har satt i gang arbeid med 
relasjonskompetanse. Likevel finner vi ulik kompetanse og 
bevissthet i personalet om hvor viktig dette arbeidet er for å 
fremme læring og utvikling hos elevene. Gjennom intervjuer i 
personalgruppen kommer det fram at de ansatte på skolen ikke 
har en felles forståelse og etablert kunnskap i dette arbeidet.  

4.4 Skolen har innarbeidede 
rutiner, handlingsplaner 
og felles sosiale mål for å 
forebygge og håndtere 
mobbing og krenkende 
atferd. 

Skolen har utarbeidet skriftlige rutiner og handlingsplaner for å 
forebygge og håndtere mobbing. Gjennom intervju med alle 
informantgrupper kommer det fram at det ikke er tydelige 
rutiner og lik praksis for håndtering og oppfølging av saker som 
gjelder elevenes læringsmiljø. 

 

 



 

    

8.0 Spørsmål til refleksjon og ettertanke 
 

 Hvordan kan skolen sikre at utarbeidede planer for å fremme elevenes læringsmiljø, blir et godt 

innarbeidet verktøy i oppfølging av elever og/eller grupper med sosiale utfordringer? 

 

 Hvordan kan kollegiet sammen få en etablert kunnskap, og dele sin kompetanse i arbeidet med 

relasjonsbygging for å fremme utvikling og læring hos elevene? 

 

 

 Hvordan kan skolen gi bedre informasjon i etterkant av gjennomførte trivselsundersøkelser, og i 

større grad sette inn tiltak og nyttiggjøre seg «funn» i undersøkelsene?  

 

 Hvordan kan skolen nyttiggjøre seg de gode erfaringene de har fra felles trivselstiltak og felles 

turer, til å bygge en enda sterkere «vi-kultur» i pedagogisk utviklingsarbeid ved skolen?  

 

 

9.0 Skolens videre arbeid etter ekstern vurdering 
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.  

Følgende prosess er etablert for ekstern skolevurdering i region Lister: 

 Innen rimelig tid (2-3 uker): Rektor har ansvar for utforming av en milepælsplan for 

etterarbeidet 

 Personalet blir involvert i det videre arbeidet med tiltakene i milepælsplanen 

 Etter ca et halvt år: Skoleeier, skoleledelsen og LPS v/koordinator har oppfølgingsmøte av 

prosessen 

 Etter ca ett år: Skoleeier, skoleledelsen og LPS v/koordinator har nytt oppfølgingsmøte for å 

se hva som har skjedd av endringer 

 Det politiske fagutvalget vil få en orientering 

 

Sted og dato: 

 

Underskrift: 

      

For vurderingsgruppen i Liste 

 

 

 



 

    

Vedlegg 1 – Tidsplan for vurderingsuka (Sinnes skule, uke 42 og 44) 

 Vurderer har lagt opp til intervju med 6 elever fra hver pulje i 3 puljer. Samtaleguide for 

elever skal legges i hylla til hovedkontaktlærer. 

 Intervju med ansatte skjer i 2 puljer, torsdag kl 08:50-09:35 og fredag kl 08:00-08:40. Skolen 

ordner med oppsett til disse to puljene. 

Tid Time Torsdag 19.10.17 Fredag 20.10.17 Tirsdag 31.10.17 

08:00 
- 

08:20 

Før 
undervisning 

Introduksjon i 
personalet 

08:00-08:40 
Intervju med 

lærere 

 

08:50 
- 

09:35 

Time 1 Intervjuer med 
lærere og 

bibliotekar 

  

09:35 
- 

10:20 

Time 2 Intervju med 1.-
3.trinn; to elever 

fra hver klasse 

  

10:20 
- 

10:35 

Friminutt   Fremlegging av 
rapport for 

rektor/ledelse 

10:35 
- 

11:20 

Time 3 Intervju med 4.-
5.trinn; tre elever 

fra hver klasse 

 

11:20 
- 

11:50 

Matfriminutt Lunsj Lunsj Lunsj 

11:50 
- 

12:35 

Time 4 Samtale med 
rektor/ledelse 

  

12:35 
- 

13:20 

Time 5 Intervju med 7., 
8. og 10.trinn; to 
elever fra hver 

klasse 

  

13:20 
- 

13:35 

Friminutt    

13:35 
- 

14:25 

Time 6    

14:30 
- 

15:30 

Etter 
undervisning 

 Samtale med 
rektor/ledelse 

14:30-15:45 
Fremlegging av 

rapport for 
personalet og alle 

andre som er 
invitert 

     

19:00 
- 

20:30 

 Foreldremøte   

* Tider som er markert med gult brukes til observasjon/skrivearbeid 

 



 

    

Hva Varighet Tidspunkt 

TORSDAG 19.10.17   

Introduksjon i personalet 40 min 08:00 – 08:40 

Intervju med lærere og bibliotekar 45 min 08:50 – 09:35 

Intervju med 1.-3.trinn; to elever fra hver klasse 45 min 09:35 – 10:20 

Intervju med 4.-5.trinn; tre elever fra hver klasse 45 min 10:35 – 11:20 

Lunsj  11:20 – 11:50 

Samtale med rektor/ledelse 45 min 11:50 – 12:35 

Intervju med 7.-10.trinn; to elever fra hver klasse 45 min 12:35 – 13:20 

Foreldremøte 90 min 19:00 – 20:30 

   

FREDAG 20.10.17   

Intervju med lærere 40 min 08:00 – 08:40 

Observasjon/skrivearbeid 340 min 08:40 – 11:20 

Lunsj   

Observasjon/skrivearbeid 155 min 11:50 – 14:25 

Samtale med rektor/ledelse 60 min 14:30 – 15:30 

   

TIRSDAG 31.10.17   

Observasjon/skrivearbeid 60 min 08:00 – 10:20 

Fremlegging av rapport for rektor/ledelse 60 min 10:20 – 11:20 

Lunsj   

   

Fremlegging av rapport for personalet og alle andre som 
er invitert 

75 min 14:30 – 15:45 

 

  



 

    

Vedlegg 2 – Metoder 
For å sikre god forankring og at alle stemmer blir hørt, henter vurdererne inn data fra flere andre 

kilder (triangulering). Informantene er det vurdererne som plukker ut, for eksempel ved å ønske å 

møte alle klassekontakter, elev nr 5, 8, 14, 20 og 25 fra klasselista, 3 faglærere i prektiske-estetiske 

fag, 3 kontaktlærere på 7.trinn, hele elevrådet, etc.  

For å styrke kvaliteten på de data vi finner, bruker vi ulike metoder for datainnsamling 

(metodetriangulering). Gjennom et bredt spekter av metoder tar vurdererne temperaturen på den 

pedagogiske praksisen til skolen, og på hvordan skolen fungerer som organisasjon. 

Tema og tid til disposisjon virker inn på valg av metode. I prosessen på denne skolen er følgende 

metoder brukt: 

 

Dokument- og resultatanalyse 

Skolen sender vurdererne diverse dokument, for eksempel virksomhetsplan, arbeidsplaner, resultat 

av undersøkelser. Det sistnevnte kan være analyser som skolen har gjort av resultat på ulike 

nasjonale undersøkelser, når disse er relevante for skolen sitt vurderingsområde. 

 

Kvalitetsmål på god praksis 

Vurdererne utarbeider forslag til fremtidsbildet med kvalitetsmål og tegn på god praksis. Dette med 

utgangspunkt i LK06, Opplæringsloven med forskrifter og skolens planer. Forslag til fremtidsbilde 

med tegn på god praksis ble drøftet på skolen. Skolen godkjente disse. 

 

Samtaleguider 

For å fange lik tematikk har vurdererne i forkant utarbeidet ulike guider til hjelp for samtaler med 

elevgrupper, foreldre, assistenter, pedagoger og ledelse. Tegn på god praksis er utgangspunkt for 

samtaleguider. 

 

Møte med foresatte 

En forutsetning for god skoleutvikling er god dialog mellom hjem og skole. Foresatte må få anledning 

til å involvere og engasjere seg. I løpet av denne vurderinga ble alle foresatte ved skolen invitert, men 

ikke alle møtte. 

 

Møte med rektor og skolens ledelse 

Rektor har ei nøkkelrolle i utviklingsarbeidet som skolen skal ta tak i når konklusjonene i rapporten er 

klare. En god og daglig dialog med skolens ledelse danner grunnlag for gjensidig forståelse av skolen 

sin nå-situasjon og for videre arbeid. 

 

Observasjon 

Vurdererne har observert i klassene og sett etter tegn på god praksis i forhold til fremtidsbildet. 

  



 

    

Vedlegg 3 – Invitasjon til foreldremøte 
 

EKSTERN SKOLEVURDERING 

Invitasjon til foreldremøte torsdag 19.oktober 

Kl. 19.00 – 20.30 

Sinnes skule skal ha ekstern skolevurdering i uke 42 og uke 44. Denne vurderinga skal 

hjelpe skolen i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling. 

Skolen har valgt klasseledelse med fokus på voksenrollen og underveisvurdering som 

vurderingstema. God klasseledelse er en av de viktigste forutsetningene for å fremme læring 

hos elevene, og det er et tema som det er stort fokus på i hele skole-Norge.  

Vurdererne skal være på skolen torsdag og fredag i uke 42 og tirsdag i uke 44. Da skal 

vurderingen gjennomføres, og det skal skrives en vurderingsrapport som trekker frem 

skolens sterke sider og hvilke utviklingsområder den har. Denne rapporten blir lagt frem for 

skolens ansatte, ledelsen i kommunen og representanter fra FAU tirsdag 31.oktober kl. 

13.30. Rapporten vil deretter bli tilgjengelig for alle. 

Torsdag kveld i vurderingsuke 42 er satt av til foreldremøte. Der vil vi ta opp sentrale 

spørsmål om hvordan dere foresatte opplever skolen i forhold til temaet klasseledelse med 

fokus på voksenrollen og underveisvurdering. Arbeidet med klasseledelse er viktig for 

elevene og skolen, og vi håper at dere kan prioritere denne kvelden. Vi ser fram til et 

spennende møte og et godt samarbeid! Møtet er kun for foresatte og vurdererne. 

 

Mvh 

For vurderergruppa – Lister 

Torbjørn Torsøy 

Ole Flåto 

og Lena Rannestad Kloster 

 

Svarslipp sendes med eleven tilbake til skolen innen dato: 

 

Jeg/vi kommer på foreldremøte: ____ 

Jeg/vi kommer ikke på foreldremøte: ____ 

 

Elevens navn: _________________________________ Klasse: ________________ 

 

Underskrift: __________________________________________________________ 


