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I. Forord 

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 eller i forkant av veilederperioden, gjennomføres 
«Ståstedsanalyse» og «Ekstern skolevurdering.» 
 

Ståstedsanalysen 
Ståstedsanalysen er et analyseverktøy som hjelper skoleeiere og skoler 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 resultatene av denne 

analysen og eventuelle andre undersøkelser, velger skolen tema for den 
eksterne skolevurderingen.  

 
Ekstern skolevurdering  
Ekstern vurdering er et verktøy for skoleutvikling. 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. Forskriften nevner ikke hvordan den skolebaserte 
vurderingen skal gjennomføres, men en av måtene er ekstern vurdering. Det 
er et verktøy som blir brukt i mange kommuner og regioner for å forsterke 

utviklingsarbeidet på skolene. Utdanningsdirektoratet bygger 
vurderingsmodellen på en tilpasset versjon av Hardanger/Voss-regionen sin 

skolevurderingsmetodikk.  
 

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 «Framtidsbilde.»  

 
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 vurdererparet vil få tilgang til dokumenter som 
kan være av betydning for den vurderinga som skal gjennomføres.  

 
Selve vurderingsuka varer i tre til fire dager, og siste dag av vurderinga 

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 
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med det valgte temaet. Veilederkorpset vil bistå skoleledelsen i det videre 

utviklingsarbeidet.  

 

 

II. Fakta om skolen 
 

Orkanger barneskole ligger i Orkanger sentrum i Orkdal kommune. Skolen 

har ca. 300 elever, og 46 ansatte. Skolen har en innføringsenhet for 
minoritetsspråklige elever. Det vil si at skolen har et stort mangfold av elever, 
og barn og unge med ulike språk og kulturbakgrunn. 60 av elevene har ikke 

norsk som førstespråk. 
 

Bygningsdelene på skolen er fra 1939, 1985 og 1996. Hver klasse har sitt 
klasserom, og i tillegg finnes det gymsal og svømmehall. Mulighetene for 
deling av klasser er ikke-eksisterende. 

 
For inneværende skoleår har skolen en satsning på vurdering som fremmer 

læring. Sammen med de andre skolene i Orkdal kommune har man deltatt i 
Skole VFL mooc 2.1 med Høgskolen i Innlandet som tilbyder. De senere år 
har skolen vært med på satsninger innen skriving, regning og klasseledelse. 

 
Skolen er praksisskole for NTNU, og inneværende år har vi tre lærere som er 

praksislærere. 
 

III. Valg av hovedutfordring  
 

Ut fra resultat av Ståstedsanalysen og andre identifiserte utviklingsområder, 
kommer skole, skoleeier og veiledere frem til skolens hovedutfordring og 

vurderingstema. Dette formuleres og blir utgangspunkt for den eksterne 
vurderingen.  

Som følge av resultatene i elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen, 10-
faktor, ståstedsanalysen og ønske fra skolen, ble Vurdering som fremmer 
læring, valgt som vurderingstema. 
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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 praksis. Framtidsbildet gjøres konkret ved å 
dele det inn i kvalitetsmål med tegn på god praksis. Skolens nåværende 
praksis blir vurdert opp mote dette bildet. 

Kvalitetsmål og tegn på god praksis i framtidsbildet, skal henge nøye sammen 
med påstandene i Ståstedsanalysen og Elevundersøkelsen. Framtidsbildet er 

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

Etter avtale med skolen valgte vurdererne å knytte mål fra de ulike modulene 

i SkoleVFL mooc 2.1 (Høgskolen i Innlandet, 2019) til respektive kvalitetsmål. 
Dette for å synliggjøre en sammenheng mellom det kollektive 

utviklingsarbeidet skolen har hatt de siste to skoleårene. Målene fra modulene 
finner man igjen i beskrivelsen av framtidsbildet i tabellen på neste side. 
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Vurderingstema: Vurdering som fremmer læring 
Kvalitetsmål  Tegn på god praksis  

Elevperspektiv  
Elevene får 
underveisvurdering som 
stimulerer til læring  

1. Elevene vurderer seg selv og andre  
Mooc modul 3: Elevene opplever vurderingen som støtte underveis i 
læringsprosessene  
2. Elevene vet hvorfor og hvordan de lærer  
Mooc modul 2: Elevene skjønner hva som er det aller viktigste i 
fagene, og hvordan læringsarbeid i korte og mellomlange tidsspenn 
henger sammen med langsiktig kompetanseutvikling.  
3. Elevene er motivert for å forbedre egen læring  
Mooc modul 6: Elevene reflekterer jevnlig over egen 
kompetanseutvikling  
4. Elevene får konkrete framovermeldinger    
Mooc modul 4: Elevene forstår, underveis i læringsprosesser i ulike 
tidsspenn, hva som forventes av dem til slutt.  

Lærerperspektiv  
Lærerne arbeider aktivt 
med vurdering som 
fremmer læring  
   

5.Lærerne bruker vurdering for å stimulere til læring  
Mooc modul 5: All feedback støtter elevenes kompetanseutvikling.  
6. Lærerne tilpasser begrep, tilbakemeldinger og  
framovermeldinger til den enkelte elev.  
7. Lærerne legger vekt på positive og 
konstruktive framovermeldinger.  
8. Lærerne gir elevene trening i egenvurdering av eget arbeid og 
utvikling.  
Mooc modul 6: Elevene reflekterer jevnlig over egen  
kompetanseutvikling  

Foreldreperspektiv  
Hjem og skole samarbeider 
om elevens utvikling og 
læring  
   
   

9. Vurdering er et tema på utviklingssamtaler  
10. Foresatte vet hvordan de best kan støtte   
elevene i læringsarbeidet   
11. Foresatte er kjent med læringsmålene   
elevene jobber med.   
12. Foresatte følger med på tilbakemeldingene  
 elevene får.   

Organisasjons-  
perspektiv  
Skolen legger vekt på å 
utvikle bruken av vurdering 
som redskap for læring.  

13.  De ansatte har felles forståelse av vurdering.  
Mooc modul 7: Elevene opplever helhetlig vurderingspraksis og god 
læringsledelse der kompetanseutvikling er i fokus.  
14.Personalet har høy bevissthet om hvordan  
 en gir elevene læringsfremmende tilbakemeldinger.  
15. Beslutninger følges lojalt opp av de ansatte.  
16. Ledelsen legger til rette for  
 systematisk erfaringsutveksling og refleksjon  
 rundt vurderingspraksis ved skolen.  
Mooc modul 8: Skolen har en bærekraftig vurderingskultur der alle 
bidrar til kontinuerlig profesjonsutvikling.  
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V. 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 tegnene på 

god praksis i framtidsbildet. 

Ut fra denne vurderingen, trekkes konklusjoner. En finner frem 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 «praksis som kan bli bedre» i 

vurderingsrapporten. 

I denne rapporten har vurdererne valgt å skrive om kvalitetsmålene for de ulike 

perspektivene, og med det integrere tegnene på god praksis uten nødvendigvis å 

nevne disse med ord underveis. 

Vurdererne gjør et dypdykk i organisasjonen og involverer de fleste i skolehverdagen. 

Dette kan føre til en bevegelse som må tas videre av ledelse og personale. 

Vurdererne er ikke forskere, men kvalifiserte vurderere med god kunnskap om skole. 

 

VI. Tegn på god praksis 
 

Kvalitetsmål:  

Elevene får underveisvurdering som stimulerer til læring  

 

 

I samtale forteller elevene om 
mange metoder som brukes i 

vurderingsarbeid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Elevene vurderer både seg selv og 
andre gjennom disse metodene.  

De fleste trinnene bruker eller har 
brukt læringspartnere, noe som gir 

en god mulighet for 
hverandrevurdering.  
Exitlapper brukes som 

oppsummering av læringsutbytte 
på de fleste trinn. Elevene forteller 

om bruk av smilefjes, målmetafor 
og vurderingspil (se bilde t.v).  
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Observasjoner viser at det i flertallet 
av klasserommene både er faglige og 
sosiale mål som blir tillagt fokus og 

vurdert. I praksis vises dette blant 
annet som på bildet til høyre, der 

elevene er med og definerer hvordan 
de ønsker å ha det sammen. 

På småtrinnet benyttes vurdering av 

egne sosiale interaksjoner i friminutt 
som oppstart på øktene. Dette er en 

fin og praktisk måte å få fram skolens 
visjon og verdier.  
 

Synliggjøringen av visjon og verdier er 
noe som virker positivt og samlende 

rundt om i skolebygget.  
Vi observerte også en 
kroppsøvingstime på  

1.trinn der både faglige  
og sosiale mål ble  

formidlet og veiledet  
på en konstruktiv og  
tilrettelagt måte.  

 

 

 

Orkanger barneskole har nylig lagt om praksisen rundt utviklingssamtalene, 
og både elever, ansatte og foresatte forteller at de liker den nye måten disse 

samtalene blir forberedt og gjennomført på. Egenvurdering er her sentralt 
med at elevene vurderer seg selv først på egen hånd på skolen, og så 

sammen med foreldrene. Denne egenvurderingen er utgangspunktet for 
utviklingssamtalen som munner ut i at elever, foresatte og lærere blir enig 

om konkrete mål det skal jobbes mot framover. Elevene forteller at de liker å 
snakke med læreren sin om faglig og sosial utvikling. Observasjoner bekrefter 
at det foregår både egenvurdering og vurdering av hverandre på de fleste 

trinn.  
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Observasjoner viser også at elevens forkunnskaper knyttes til ny kunnskap og 

dermed til videre læring. Dette er et punkt vi finner igjen som positivt i 
ståstedsanalysen. 

Elevene er tydelig på at de vet hvorfor de lærer. De forteller at første mål er å 

lære nok til å begynne på ungdomsskolen, for så å ta steget ut i videre 
voksenliv med jobb.  

Elevene er bevisst på at de lærer 
på forskjellige måter og at 
variasjon i undervisningen er 

viktig. Elevene setter stor pris på 
praktiske arbeidsmåter og trekker 

da frem stasjonsundervisning og 
tredeling i praktisk- estetiske fag 

som god praksis.  

En annen framtredende faktor er 
at elevene gjennom intervju 

kommuniserer en høy bevissthet 
om at de kan lære av egne feil (se 

bilde t.h). Det å feile er sett på 
som en viktig del av læringa. Dette 
ble også forsterket gjennom 

klasseromsobservasjoner, der det 
var klima for å prøve og feile. 

Ståstedsanalysen har også svært 
høye tall på dette (se bilde under). 
Dette må beskrives som en 

nøkkelfaktor for å skape et 
læringsmiljø der vurdering 

fremmer læring. Skolen har et 
godt grunnlag for videre arbeid i så 
henseende. 

 

Kvalitetsmål: 
 Lærerne arbeider aktivt med vurdering som fremmer læring  

 
I samtale forteller de ansatte at 

bevisstheten om vurderingens 
betydning for å stimulere læring er blitt 
større gjennom arbeidet med SkoleVFL 

mooc 2.1. Dette har ført til at de jobber 
mot en praksis som gir elevene 

feedback på egen kompetanseheving. I 
ståstedsanalysen kommer det tydelig 
fram at de ansatte har en felles 

opplevelse av at personalet bruker ulike 
måter å vurdere på. 
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Under observasjon opplever vi at lærerne er flinke til å se enkelteleven og å 
gi konkrete små tilbakemeldinger underveis i økten. Vi opplevde en god 
kontakt og en god tone mellom ansatte og elever, der ansatte med små 

tilbakemeldinger fikk elevene til å føle seg sett og verdsatt. Fokus på det 
positive hos hver enkelt elev er noe vi ser i storparten av 

klasseobservasjonene, noe som vitner om et positivt elevsyn. 
Foreldreundersøkelsen understøtter dette gjennom høy score (4,7/5) på 
parameteren «støtte fra lærerne».  

Vurdererne ser her tydelige spor etter tidligere satsinger med det 
forebyggende atferdsprogrammet Webster Stratton og LP-metodikken, der 

fokuset er på opprettholdende faktorer som skolen selv kan gjøre noe med. 
 

Ukeplanen (bilde til h) er tilpasset den 
enkelte i form av nivåvalg. Det varierer 
hva disse linjene kalles, men 

fellesnevneren er at de er delt i tre 
nivå. Alle planer er utstyrt med mål 

både for fag og sosial utvikling.  
 
På mellomtrinnet har skolen i flere år 

hatt ukesluttprøve som en del av 
oppsummering og test av ukas 

læringsmål. Praksis er noe ulik på 
trinnene, men en kan grovt sett 
beskrive en praksis der 

sammenhengen mellom mål på 
ukeplanen og hva som faktisk blir 

testet er klar. Ukesluttprøvene 
inneholder også egenvurdering, blant 
annet av innsats og om eleven føler at 

han/hun har oppnådd målene. Lærerne 
beskriver også en praksis der 

resultatet av prøvene brukes til å 
justere planer for undervisningen uka 
etter. Dette kan beskrives som en 

formålstjenlig praksis mtp på å vurdere 
og se framover.  

 
 
Kvalitetsmål:  

Hjem og skole samarbeider om elevens utvikling og 
læring. 

 
Foreldrene forteller også om den nye måten å gjennomføre 
utviklingssamtalene på. De nevner spesielt at dreiningen fra 

summativ vurdering til å se framover og sette seg mål er noe 
de setter stor pris på. Som en av foreldrene sa det: «fokus er 

endret fra fortid til framtid». 
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De forteller at foreldrene får mye informasjon på foreldremøtene på 1. og 2. 
trinn som omhandler hvordan de best kan bistå eleven i læringsarbeidet. Her 

mener foreldrene at skolen har meget tydelige forventninger til hva 
foreldrene kan støtte elevene med. Foreldreundersøkelsen vitner om at 

foreldrene føler at deres synspunkt blir vektlagt. Indikatoren «Lærerne følger 
opp mine synspunkter om mitt barns læring og utvikling» har en score på 
4,5/5. 

 
Foreldrene vet hvilke læringsmål elevene har gjennom ukeplanene og at disse 

på mellomtrinnet er knyttet til ukesluttprøven. De er klare over at det også er 
sosiale mål på ukeplanen og de er positive til at dette også får fokus. 

 
Foreldrene følger med på tilbakemeldingene elevene får gjennom at 
elevarbeider som er vurdert skal underskrives av foresatte. Dette er en 

praksis de mener er veldig nyttig for å skape en god sammenheng mellom det 
elevene jobber med på skolen og det elevene forteller om hva de holder på 

med på skolen. 
 
 

Kvalitetsmål:  
Skolen legger vekt på å utvikle bruken av vurdering som redskap for 
læring. 

 
De ansatte forteller at de gjennom arbeidet med SkoleVFL mooc 2.1 har fått 

en mer felles forståelse for hva vurdering er. Gjennom erfaringsutveksling har 
de lært metoder av hverandre, de sier at de mener dette arbeidet har dratt 
dem i retning av en felles praksis. Gjennom observasjon ser vi vurdererne 

også at det er en del lik praksis fra trinn til trinn. Som nevnt tidligere er det 
bruk av ulike vurderingsredskaper.  

Selv om assistentene ikke har 
vært med i utviklingsarbeidet, 

beskriver de at det har vært en 
endring av praksis i alle 
klasserom.  

Felles mal for utviklingssamtaler 
er også et skritt i riktig retning 

for felles og helhetlig praksis.  

I samtaler kommer det fram at 
lærerne har en høy bevissthet 

om viktigheten av 
læringsfremmende vurderinger 

og at de jobber bevisst for å bli 
best mulig på dette.  
Selv om ikke alle i utgangspunktet var positive til formen på arbeidet med 

Skole VFL mooc 2.1, så har de fulgt opp dette lojalt. I ettertid ser lærerne at 
arbeidet har gitt resultater. 
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Ansatte trekker spesielt fram ei ettermiddagsøkt våren 2019 der modul 1-7 i 

SkoleVFL mooc 2.1 ble oppsummert av en samlet lærergruppe. Der jobbet 
lærerne gruppevis med å oppsummere modulene. Dette førte til mange 
kreative og gode framlegg om modulene, samtidig som skolen fikk 

oppsummert og laget en veggplakat for hver modul. Dette opplevdes som 
nyttig fordi det for det første var svært lærerikt og underholdene, men også 

at de satt igjen med noe konkret (veggplakater) til å oppsummere hva de 
hadde lært i utviklingsarbeidet. En fin og praktisk tilnærming til arbeidet som 
også har overføringsverdi til klasserommet. 

 
Vi ser at Orkanger barneskole er på god vei til å utvikle en felles forståelse for 

undervisningen og vurderingspraksisen sin. Dette vurdert opp mot Viviane 
Robinson sine kjennetegn på et godt lærerpersonale:  

• Forskjellige lærere forsterker det samme budskapet  
• De forskjellige lærerne anvender det samme begrepsapparatet for å 

kommunisere budskapet 

• De forskjellige lærerne vet hvordan de skal skape forbindelse til det 
som er tatt opp tidligere.  

(Robinson, 2014) 
Gjennom samtaler og observasjoner ser vi at det er i ferd med å utvikles en 
bevissthet rundt dette, og at spesielt de lærerne som jobber tettest sammen 

er flinke til dette, noe som skaper en trygghet og forutsigbarhet for elevene.  
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VII. Praksis som kan bli bedre 
 

Vi fant:  

Kvalitetsmål:  

Elevene får underveisvurdering som stimulerer til læring  

Elevene deltar ikke aktivt i utforming av kriterier og valg av arbeidsmåter. 

Dette er noe vi får fram i intervju, samtidig som det understøttes av både 
elevundersøkelsen og ståstedsanalysen. I følge ståstedsanalysen mener blant 

annet 50% av lærerne at skolens praksis må bedres. Våre observasjoner 
viser at det foregår mye vurdering i det korte og lange tidsspennet, gjennom 
vurdering i økter og utviklingssamtalene.  

Det vi ikke har klart å få nok kunnskap om er det mellomlange tidsspennet, 
f.eks. før, underveis og etter et tema. Vurdererne utfordrer skolen til å 

kvalitetssikre at dette er på plass.  

Elevene på mellomtrinnet var spesielt opptatt av at de ønsket mer praktiske 
arbeidsmåter. De hadde da stasjonsundervisning som et konkret eksempel. 

Dette er noe de jobbet med på småskoletrinnet og at det var noe de savnet i 
hverdagen. 

Elevene har et ønske om flere samtaler med lærerne sine om veien videre. De 
nevner da spesielt fagsamtaler, noe de opplever at de sjelden har. De synes 
at utviklingssamtalen er nyttig, men at samtale to ganger i året er for lite. 

Elevundersøkelsen understøtter dette med score 3,3/5 (se bilde).  
Et nyttig virkemiddel i denne sammenheng kan være å ha metasamtaler med 

elevene om at underveisvurdering også foregår når lærer er rundt i 
klasserommet og veileder. 
 

Kvalitetsmål:  
Lærerne arbeider aktivt med vurdering som fremmer læring  

Lærerne forteller gjennom intervju at de har 
et bevisst forhold til at bruk av ukesluttprøver 
ikke trenger å være læringsfremmende 

vurdering. Det er viktig at diskusjonen rundt 
dette fortsetter slik at balansen mellom 

formativ og summativ vurdering løpende blir 
vurdert. 
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Vi ser at skolen er i ferd med å utvikle en lik vurderingspraksis, men ser at 

det fremdeles er forskjeller mellom trinn og lærere. I følge Robinson sine 
kjennetegn på et godt lærerpersonale: «De forskjellige lærerne forbedrer sin 
undervisning basert på felles evaluering» (Robinson, 2014) Vi anbefaler at 

dette blir vektlagt i det videre arbeidet.  
 
 

Kvalitetsmål:  
Hjem og skole samarbeider om elevens utvikling og læring.  

Foreldrene sier at det er noe ulik praksis på tilbakemeldingene som gis. Noen 
opplever at det eleven ikke kan får for stort fokus. De ønsker lik praksis med 

fokus på det positive. 

Foreldrene er som nevnt positive til den nye ordningen med utviklingsmål for 
den enkelte elev. De stiller imidlertid spørsmål om hvor mye disse målene blir 

fulgt opp mellom utviklingssamtalene. Vi kan oversette dette med om det 
arbeides med utviklingsmålene i ulike tidsspenn, og da spesielt i de 

mellomlange (dvs perioder på 5-6 uker). Dette er noe vi ikke har hatt 
anledning til å gå mer inn i, og vi utfordrer derfor skolen på å følge opp 
praksisen internt. 

 

Kvalitetsmål:  

Skolen legger vekt på å utvikle bruken av vurdering som redskap for 
læring. 
 

De ansatte ønsker mer tid til samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av 
team og de fastsatte samarbeidsgruppene. Lærerne føler et behov for å bruke 

av skolens fellestid i faggrupper. Dette for at alle i større grad kan 
implementere ny kunnskap fra SkoleVFL mooc 2.1, men også å kunne dele på 
den gode praksisen som foregår rundt om i de ulike klasserommene. 

Ståstedsanalysen viser også at lærerne ønsker en endring i fasiliteringen av 
erfaringsutveksling (se bilde under). 
  

 
Assistentene opplever det som noe tilfeldig hvem av lærerne de får samtaler 

om elever med. De ønsker avsatt tid til samarbeid med lærerne på de 
trinnene de er med i.  
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VIII.  Spørsmål til refleksjon og ettertanke 

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. 

 

• Hvordan kan skolen skape en sammenheng mellom det pågående 

utviklingsarbeidet (SkoleVFL mooc 2.1) og det kommende arbeidet 

med fagfornyelse og digitalisering?   

• Hvordan skal skolen skape rom for deling av god praksis og erfaringer 

på tvers av trinn og faggrupper? 

• Hvordan gi elevene mer innflytelse på arbeids- og vurderingsmåter?                          

(jfr elevenes ønske om mer varierte undervisningsforløp) 

• Hvordan følge opp utviklingsmål fra utviklingssamtaler i de ulike 

tidsspennene? 

 

 

IX. 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.  
 
Videre arbeid etter ekstern skolevurdering 

Etter at vurderingen er over og rapporten er ferdig, starter skolens videre 

utviklingsarbeid. Prosessen styres av skoleledelsen og følges opp av skoleeier. 

 

Plan for videre prosess:  

• Innen skoleårets slutt: skoleledelsen lager en milepælsplan med mål og 

ansvarsfordeling for etterarbeidet 

• Personalet blir involvert i det videre arbeidet med tiltakene i 

milepælsplanen 

• Høst 2019: Skoleeier har møte med skoleledelsen for å følge opp 

prosessen 

• Våren 2020: Skolen og skoleeier har nytt møte for å se hva som har 

skjedd av endringer 
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X. Kildeliste 
 

Høgskolen i Innlandet (2019). Skole VFL Mooc 2.1. Hentet fra 

http://hil.no/skolesider/skolevfl 

  

Robinson, Viviane (2014). Elevsentrert skoleledelse. Oslo: Cappelen Damm 

Akademisk 

 

 

Vedlegg A.  Deltakere i ekstern vurdering 
 

Det er viktig at de skolene som mottar veiledning, forankrer prosessen hos 

elevene, foresatte, alle skolens medarbeidere og andre samarbeidsparter som 
er viktige for skolen. Ekstern vurdering sikrer at de ulike stemmene blir hørt.  

− Interne: elever på 1.-7.trinn, FAU, lærere, assistenter og ledelse ved 

Orkanger barneskole 
− Eksterne: Robert Øyum-Jakobsen og Hild Estenstad  

 

Vedlegg B. Tidsplan og aktiviteter  
 

Forut for vurderingsuka på skolen, har det vært kontakt mellom vurdere 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 ståstedsanalyse som veilederne har vært med på å oppsummere. 

Samtaleguider er utarbeidet og foreldremøte med foresatte planlagt.  

Det er avsatt tre til fire dager til selve vurderingen. Dette innebærer i hovedsak en 

startdag der vurderere og hele personalet møtes for første gang. 

Informasjonsinnhentingen foregår ved at det gjennomføres samtaler, møter, 

observasjoner mm. Alle data sammenstilles, og vurdererne leter etter mønster i 

materiale og speiler det mot framtidsbildet. Rapporten skrives og legges frem for 

personalet og andre den siste dagen av vurderingen.  

   

 

http://hil.no/skolesider/skolevfl
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Vedlegg C. Metoder 

Skolen har allerede en del data gjennom Ståstedsanalysen, som utgjør et godt 

grunnlag for utvelgelse av område/tema for vurderingen. For å sikre god forankring 

og at alle stemmer blir hørt, hentes det inn data fra flere andre kilder. For å få best 

mulig kvalitet på informanter fra elevene, ber en rektor i samarbeid med 

kontaktlærere om å plukke ut elever som skal intervjues. Rektor får også ansvaret for 

å sette opp en plan for intervjuer med personalet, slik at skolen kan fungere så vanlig 

som mulig under vurderingsuka. Alle intervjuer er gruppeintervjuer.  

 

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

følgende metoder benyttet: 

Intervju 

2 elever per trinn 1.-4.trinn 

2 elever per trinn 5.-7.trinn 

Lærere 1.-4.trinn 

Lærere 5.-7.trinn 

Assistenter 

FAU trinn 1, 3, 4, 5, 6. 

Skolens ledelse 

Ståstedsanalysen 

Vurdererne har hatt tilgang til og brukt ståstedsanalysen 2017/2018. Denne ble 

gjennomført digitalt av alle lærere våren 2018. 

Dokumentanalyse 

Vurdererne har i tillegg til ståstedsanalysen, hatt tilgang til og brukt følgende 

undersøkelser:   

10-faktorundersøkelsen for lærere 2018 

10-faktorundersøkelsen for assistenter 2018 

Elevundersøkelsen høst 2018 

Foreldreundersøkelsen høst 2018 

 

Vedlegg D. 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 knyttet til 

framtidsbildets formulerte tegn på god praksis. 
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Samtaleguide Elever 

Kvalitetsmål Tegn på god praksis Dette sa elevene 

Elevperspektiv 

Elevene får 

underveisvurdering 

som stimulerer til 

læring 

1. Elevene vurderer seg selv 

og andre. 

2. Elevene vet hvorfor og 

hvordan de lærer. 

3. Elevene er motivert for å 

forbedre egen læring. 

4. Elevene får konkrete 

framovermeldinger   

 

Lærerperspektiv 

Lærerne arbeider 

aktivt med vurdering 

som fremmer læring 

  

5.Lærerne bruker vurdering 

for å stimulere til læring 

6. Lærerne tilpasser begrep, 

tilbakemeldinger og 

framovermeldinger til den 

enkelte elev. 

7. Lærerne legger vekt på 

positive og konstruktive 

framovermeldinger. 

8. Lærerne gir elevene trening 

i egenvurdering av eget arbeid 

og utvikling. 

 

 

Foreldreperspektiv 

Hjem og skole 

samarbeider om 

elevens utvikling og 

læring 

  

  

 

9. Vurdering er et tema på 

utviklingssamtaler 

10. Foresatte vet hvordan de 

best kan støtte  

elevene i læringsarbeidet  

11.Foreldrene er kjent med 

læringsmålene elevene jobber 

med.  

12. Foreldrene følger med på 

tilbakemeldingene 

 elevene får.  

 

Organisasjons- 

perspektiv 

Skolen legger vekt på 

å utvikle bruken av 

vurdering som redskap 

for læring. 

13.  De tilsatte har felles 

forståelse av vurdering. 

14.Personalet har høy 

bevissthet om hvordan 

 en gir elevene 

læringsfremmende 

tilbakemeldinger. 

15.Beslutninger følges lojalt 

opp av de ansatte. 

16. Ledelsen legger til rette for 

systematisk 

erfaringsutveksling og 

refleksjon rundt 

vurderingspraksis ved skolen. 
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Samtaleguide ansatte 

Kvalitetsmål Tegn på god praksis Dette sa de ansatte  

Elevperspektiv 

Elevene får 

underveisvurdering 

som stimulerer til 

læring 

1. Elevene vurderer seg selv 

og andre 

Mooc modul 3: Elevene 

opplever vurderingen som støtte 

underveis i læringsprosessene 

2. Elevene vet hvorfor og 

hvordan de lærer 

Mooc modul 2: Elevene 

skjønner hva som er det aller 

viktigste i fagene, og hvordan 

læringsarbeid i korte og 

mellomlange tidsspenn henger 

sammen med langsiktig 

kompetanseutvikling. 

3. Elevene er motivert for å 

forbedre egen læring 

Mooc modul 6: Elevene 

reflekterer jevnlig over egen 

kompetanseutvikling 

4. Elevene får konkrete 

framovermeldinger   

Mooc modul 4: Elevene forstår, 

underveis i læringsprosesser i 

ulike tidsspenn, hva som 

forventes av dem til slutt. 

 

Lærerperspektiv 

Lærerne arbeider 

aktivt med vurdering 

som fremmer læring 

  

5.Lærerne bruker vurdering 

for å stimulere til læring 

Mooc modul 5: All feedback 

støtter elevenes 

kompetanseutvikling. 

6. Lærerne tilpasser begrep, 

tilbakemeldinger og 

framovermeldinger til den 

enkelte elev. 

7. Lærerne legger vekt på 

positive og konstruktive 

framovermeldinger. 

8. Lærerne gir elevene trening 

i egenvurdering av eget 

arbeid og utvikling. 

Mooc modul 6: Elevene 

reflekterer jevnlig over egen 

 Kompetanseutvikling 

 

 

Foreldreperspektiv 

Hjem og skole 

samarbeider om 

9. Vurdering er et tema på 

utviklingssamtaler 

10. Foresatte vet hvordan de 
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elevens utvikling og 

læring 

  

  

best kan støtte  

elevene i læringsarbeidet  

11.Foreldrene er kjent med 

læringsmålene elevene jobber 

med.  

12. Foreldrene følger med på 

tilbakemeldingene 

 elevene får.  

Organisasjons- 

perspektiv 

Skolen legger vekt 

på å utvikle bruken 

av vurdering som 

redskap for læring. 

13.  De tilsatte har felles 

forståelse av vurdering. 

Mooc modul 7: Elevene 

opplever helhetlig 

vurderingspraksis og god 

læringsledelse der 

kompetanseutvikling er i fokus. 

14.Personalet har høy 

bevissthet om hvordan 

 en gir elevene 

læringsfremmende 

tilbakemeldinger. 

15.Beslutninger følges lojalt 

opp av de ansatte. 

16. Ledelsen legger til rette 

for systematisk 

erfaringsutveksling og 

refleksjon rundt 

vurderingspraksis ved skolen. 

Mooc modul 8: Skolen har en 

bærekraftig vurderingskultur der 

alle bidrar til kontinuerlig 

profesjonsutvikling. 
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Samtaleguide foresatte 

Kvalitetsmål Tegn på god praksis Dette sa foreldrene 

Elevperspektiv 

Elevene får 

underveisvurdering 

som stimulerer til 

læring 

1. Elevene vurderer seg selv og 

andre 

Mooc modul 3: Elevene opplever 

vurderingen som støtte underveis 

i læringsprosessene 

2. Elevene vet hvorfor og 

hvordan de lærer 

Mooc modul 2: Elevene skjønner 

hva som er det aller viktigste i 

fagene, og hvordan læringsarbeid 

i korte og mellomlange tidsspenn 

henger sammen med langsiktig 

kompetanseutvikling. 

3. Elevene er motivert for å 

forbedre egen læring 

Mooc modul 6: Elevene 

reflekterer jevnlig over egen 

kompetanseutvikling 

4. Elevene får konkrete 

framovermeldinger   

Mooc modul 4: Elevene forstår, 

underveis i læringsprosesser i 

ulike tidsspenn, hva som 

forventes av dem til slutt. 

 

 

 

Foreldreperspektiv 

Hjem og skole 

samarbeider om 

elevens utvikling og 

læring 

  

  

 

 

9. Vurdering er et tema på 

utviklingssamtaler 

10. Foresatte vet hvordan de 

best kan støtte  

elevene i læringsarbeidet  

11.Foreldrene er kjent med 

læringsmålene  

elevene jobber med.  

12. Foreldrene følger med på 

tilbakemeldingene elevene får.  

 

 

 

 


