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I. Forord 

 

Kunnskapsløftet  

Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må 

ha beredskap og kompetanse til å håndtere nye betingelser og forventninger fra 

elever, foreldre, egne medarbeidere i tråd med utviklingen av kunnskapssamfunnet. 

Norsk skole kjennetegnes ved store og til dels systematiske prestasjonsforskjeller 

mellom elevene. Kunnskapsløftet stiller skoler og skoleeiere overfor store utfordringer 

med større lokal handlingsfrihet og tydelige mål for elevenes læring. 

Utdanningsdirektoratet har utviklet verktøy til hjelp og støtte for skoler og skoleeiere 

i dette arbeidet, Ståstedsanalysen, Organisasjonsanalysen, Skoleeieranalysen og 

Tilstandsrapporten. Analyseverktøyene ligger på Skoleporten, og alle skoler har fri 

tilgang til analysene. 

 

Kvalitetsutvikling i skolen - Støtte fra Veilederkorps 

Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner, fylkeskommuner og skoler til å delta i et 

samarbeid for kvalitetsutvikling i skolen. Veilederkorpset gir støtte til skoleeiere og 

skoler som trenger veiledning for å bedre læreprosessene i skolen. Målet er at flere 

elever skal lære og mestre mer, og fullføre utdanningsløpet.  

 

Veiledning til skoleeier og skoleledelse 

Veiledningsarbeidet retter seg mot ledelsen i kommunen og på skolen. Ved hjelp av 

analyseverktøy kartlegger skoleeier og skole aktuelle områder som bør utvikles. 

Verktøyene tar utgangspunkt i kvalitetsindikatorer som nasjonale prøver, 

elevundersøkelsen eller andre undersøkelser som brukes lokalt. 

 

Veilederne gir støtte slik at skoleeier og skole kan komme i gang med lokalt 

utviklingsarbeid. Veilederne bidrar med kunnskap, erfaringer og råd som gjør skolen 

bedre rustet til å møte de utfordringene som dukker opp når tiltak skal gjennomføres, 

og den pedagogiske praksisen skal endres. 

 

I tillegg til denne veiledningen får noen kommuner tilbud om ekstern skolevurdering.  

Ekstern skolevurdering for å forsterke utviklingsarbeidet 

Opplæringslova: 

Kapittel 2. Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda 

              (Opplæringslova § 14 – 1 fjerde ledd) 

§ 2-1. Skolebasert vurdering 

Skolen skal jamnleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og 

gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i 

Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigar har ansvar for å sjå til at vurderinga 

vert gjennomført etter føresetnadane 

Endra ved forskrift 4. mars 2008 nr.214 ( i kraft 5. mars 2008.) 

Forskriften nevner ikke hvordan den skolebaserte vurderinga skal gjennomføres, men 

en av måtene er ekstern skolevurdering. 
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Ekstern skolevurdering er et verktøy som blir brukt i mange kommuner og regioner 

for å forsterke utviklingsarbeidet på skolene. 

Tegn på god praksis 

Ekstern skolevurdering i Orkdal/Øy-regionen bygger vurderingsmodellen på en 

tilpasset versjon av Hardanger/Voss-regionen sin skolevurderingsmetodikk. De 

eksterne vurdererne har brukt denne metodikken i sitt arbeid i flere år. Modellen 

består av fem trinn: 

 

 

 

Rapportens tittel spiller på det fremtidsbildet som er utviklet for skolens utfordringer 

(pkt. 3). I tillegg til målformuleringer, settes det opp konkrete tegn på hva som 

kjennetegner en god praksis, noe som synliggjør involvering og løsningsorientering i 

stedet for problemfokusering. Tegnene fungerer som kjernen i vurderingsprosessen. 

Et bredt spekter av interessenter vil få uttale seg om skolens nåværende praksis i 

forhold til tegnene på god praksis. 
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II. Fakta om skolen 
 

Sodin skole er en av fem skoler i Heim kommune. Skolen ligger på Kyrksæterøra og 

har ca.  410 elever fra 1.-10. trinn, og ca. 80 ansatte. Skolen er organisert i fire 

avdelinger; 1.- 4. trinn, 5.- 7. trinn, 8.- 10. trinn og Voksenopplæringa. 

For inneværende skoleår har skolen inkluderende barnehage- og skolemiljø som 

satsningsområde. Her deltar skolen sammen med øvrige barnehager og skoler i Heim 

kommune i UDIR sin samlingsbaserte satsning. I tillegg deltar skolen gjennom 

Program for folkehelse, i et samarbeidsprosjekt med Trøndelag Fylkeskommune, der 

tiltaket er å utarbeide et skoleområde som innbyr til fysisk aktivitet og trivsel. 

Skolens visjon er at alle barn skal vokse opp i et trygt og utviklende oppvekstmiljø. 

 

 

 

 

 

 

III. Valg av hovedutfordring 
 

Ut fra resultat av Ståstedsanalysen og Organisasjonsanalysen 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 resultater i ståstedsanalysen har skolen kommet frem til følgende tema 

for skolevurderingen: Inkluderende skolemiljø: Trygt og godt skolemiljø for 

elever i overganger og friminutt. Med spesielt fokus på delplikten «å følge med» 

(Opplæringsloven §9a). 
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IV. Fremtidsbilde 
 

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:   

Kvalitetsmål Tegn på god praksis 

Elevene føler seg 

trygge i overganger 

og friminutt 

 

1. Elevene smiler og gir tegn til å være glad 
2. Elevene har noen å være sammen med i friminuttene 
3. Elevene har aktiviteter å holde på med i friminuttene 
4. Elevene forlytter seg på en «rolig» måte i 

overgangssituasjonene 
5. Elevene har bestandig en voksen å kontakte ved behov. 

De voksne ved 
skolen arbeider 
aktivt med plikten 
«å følge med» i 
overganger og 
friminutt 

1. Lærerne sikrer at elevene har forstått regler for 
overganger og friminutt. 

2. Inspiserende voksne er til stede hele friminuttet 

3. Inspiserende voksne dekker områder med elever i 

friminuttene, og har kjennskap til risikoområder.  

4. Det er voksne til stede i garderobene i overgangene 

5. Lærerne er til stede i andre overganger enn 

friminuttene 

Hjem og skole 
samarbeider om 
elevens trygghet 
 

1. Skolen arrangerer minst to utviklingssamtaler med 
foresatte i året. 

2. Foresatte gir inntrykk av at ungene deres trives og er 
trygge på skolen  

3. Foresatte har nødvendig kommunikasjon med skolen om 
det som skjer i friminutt og overganger. 

4. Foresatte har nødvendig kunnskap om skolens rutiner i 
forbindelse med friminutt og overgangssituasjoner. 

Skolen som 

lærende 

organisasjon 

 

 

1. Beslutninger som er fattet følges lojalt opp av ansatte. 
2. Skolen har et system for gjennomføring og oppfølging av 

både lovpålagte elevsamtaler og uformelle samtaler med 
elevene..  

3. Ledelsen legger opp til en systematisk erfaringsdeling og 
refleksjon rundt temaet inkluderende skolemiljø 

4. Ledelsen legger opp til kompetanseutvikling innenfor 
temaet inkluderende skolemiljø. 

5. Skolen har nødvendige rutiner og prosedyrer for 
oppfølging av elevenes skolemiljø. 
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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. 

 

Kvalitetsmål: Elevene føler seg trygge i overganger og friminutt 

 

Tegn: Elevene smiler og gir tegn til å være glad 

Elevene på 1.-4.trinn sier at medelevene er stort sett glade og leker seg. Hvis noen 

er triste eller alene, så kan de sette seg på vennebenken. Da kommer noen og spør 

om de vil være med på leken. 

Tilbakemeldingene fra 5.-10.trinn er at de fleste elevene er glade, og at de fleste 

smiler her på skolen. Alle smiler ikke hele tiden og det kan det være ulike grunner 

for, og man trenger ikke å smile for å være glade. Selv om noen kan ha en dårlig 

dag, opplever ikke de at det er de samme elevene som går igjen.  

De voksne på skolen bekrefter at fleste elevene smiler, selv om dette ikke alltid 

gjelder alle. De voksne på småtrinnet mener det er enkelt å tyde om elevene har det 

bra eller ikke, selv om de vet at noen er flinke til å skjule vonde følelser. På 

ungdomstrinnet kan humøret svinge hos elevene, men stort sett virker de glade.   

I elevundersøkelsen fra 2019 svarer kun 1 eller 2 elever at de «trives ikke noe 

særlig» og 1 eller 2 elever svarer «trives ikke i det hele tatt». Dette er svært lave tall. 

Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke 

noe særlig 

Trives ikke i 

det hele tatt 

Snitt 

Trives du på skolen? 

96 114 19 - - 4,3 

 

 

Tegn: Elevene har aktiviteter å holde på med i friminuttene 

Foresatte mener at tilbudet varierer mellom de ulike avdelingene. Tilbudet har blitt 

bra på småskolen, de savner noen uteaktiviteter på mellomtrinnet, mens tilbudet er 

beskjedent på ungdomsskolen. Foresatte gir uttrykk for at de ønsker mer fysisk og 

sosial aktivitet, og mindre tid på mobiltelefonen for sine ungdommer på 

ungdomstrinnet. 

Elevene på 1.-7.trinn er stort sett fornøyd med aktivitetene i friminuttene. De mener 

selv at det er flest muligheter om sommeren. De ønsker seg allikevel husker og 

sklier. De ansatte synes det har vært en positiv utvikling med tanke på tilbud til 

elevene, og de melder om at nye aktiviteter og tilbud diskuteres og skal utarbeides.  

De skryter også av elevene, og mener de stort sett er kreative til å aktivisere seg 

selv. De poengterer allikevel at med dårlig vær og dårlige klær blir kreativiteten 

svakere, og at de må sende påminnelser hjemme i form av (via)ukeplanen for at de 

skal kle seg riktig. Dette gjelder helst de eldre trinnene. 

Elevene på ungdomsskolen mener at de har nok aktiviteter, og er glade for å kunne 

sitte inne, bruke mobiltelefonen og at de har tilgang til spillrommet. De er mye inne 
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om vinteren, men mener selv at de er mer aktive og ute når det nærmer seg 

sommeren. De voksne på ungdomstrinnet mener stort sett at elevene har nok 

aktiviteter, selv om lite aktiviteter arrangeres av voksne. De har inntrykk av at 

ungdommen liker å samles, prate med hverandre og spille kort.  

 

 

Tegn: Elevene har bestandig en voksen å kontakte ved behov. 

Elevene på skolen tror alle får kontakt med en voksen om de ønsker det. Elevene på 

1.-4.trinn liker at inspiserende voksne har gul vest på seg, da er det enkelt å se de. 

De tror at alle elevene får kontakt med en voksen når de har behov for det. 

Ungdomsskoleelevene sier at de føler seg trygge på de voksne, og kan lett oppnå 

kontakt med dem på teamkontor eller i gangene. 

Kollegiet opplever at elevene føler seg generelt trygge på de voksne, og at 

voksentettheten generelt er god nok. Dette gjelder både inne og ute. En utfordring 

kan være ved fravær av inspiserende voksne, da rutiner for dette er mangelfulle.  

 

Kvalitetsmål: De voksne ved skolen arbeider aktivt med plikten «å følge 

med» i overganger og friminutt 

 

Tegn: Lærerne sikrer at elevene har forstått regler for overganger og 

friminutt 

Selv om prosedyren ikke er lest opp for elevene, sier lærerne at de har informert 

elevene hvordan de skal oppføre seg i gangene i overganger fra undervisning til 

andre aktiviteter. De har også informert om hva som er tillatt i friminuttene og hvor 

elevene kan oppholde seg i friminuttene. Det er tatt opp igjen i etterkant av episoder. 

På småtrinnet minnes elevene på dette i garderobene på vei ut til friminutt og før de 

skal bevege seg fra en plass til en annen. På mellomtrinnet og på ungdomstrinnet sier 

lærerne at regler gjennomgås på høsten og repeteres når det er nødvendig. Alle 

mener at elevene har forstått reglene, noen glemmer dem bare eller ikke bryr seg om 

å overholde dem innimellom.  
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Elevene sier også at alle kan reglene, men at noen glemmer seg. Det er spesielt 

gutter som ønsker å komme seg fortere ut, eller synes det er artig å løpe for å få ut 

litt energi. 

 

I tida vi var på skolen observerte vi stort sett eksemplariske elever som forflyttet seg 

i korridorene. Ett unntak var elever på 5.trinnet som løp når de skulle gå fra kantina 

til klasserommene. Vi så at dette ble stoppet av lærer og en fra ledelsen. Vi så elever 

som lekte seg fint i snøen ute på 1.-7.trinn, og elever på ungdomstrinnet som rolig 

stirret på mobiltelefonen eller iPaden med stor innlevelse i friminuttene. 

 

Tegn: Inspiserende voksne dekker områder med elever i friminuttene, 

og har kjennskap til risikoområder 

De voksne på 1.-4.trinn sier de er blitt flinkere til å spre seg utover hele 

skoleområdet til småskoleelevene. På 5.-7.trinn mener de at de har fokus på å være i 

sirkulasjon, men at det kan være en utfordring ved fravær av voksne. De mener det 

er et oversiktlig område, og det har vært få konflikter dette året. De voksne på 8.-

10.trinn sier de prioriterer der det er mest press og i alle fall de sonene som de har 

definert som risikosoner. 

Elevene på 1.-4.trinn sier de voksne er lett å finne overalt, men de er sjeldnere i 

nærheten av ballbingen enn andre steder. På 8.-10.trinn har det ifølge elevene vært 

hærverk i tilknytning til garderobene, men det er blitt bedre den siste tida. De mener 

likevel det kunne vært flere i garderobene. 

Vi observerte lærere som dekket alle områder på skolen de dagene vi var på skolen. 

Tegn: Lærerne er til stede i andre overganger enn friminuttene 

På 1.-4. er det alltid lærere som går sammen med elevene når de forflytter 

seg innendørs eller utendørs. Etter hvert som de blir eldre, får de større og 
større frihet og tillit i slike sammenhenger. Selv om vi opplevde noen som løp 

i korridorene så vi ikke dette som noe problem de dagene vi var på skolen. 
Dette bekreftes også av de voksne og elevene selv.   

 

 

Kvalitetsmål: Hjem og skole samarbeider om elevens trygghet 

Tegn: Skolen arrangerer minst to utviklingssamtaler med foresatte i året. 

Både foresatte (FAU) og voksne på skolen bekrefter at skolen arrangerer minst to 

utviklingssamtaler i året. De voksne ved skolen sier at de arrangerer flere ved behov, 

og tar kontakt når det trengs.  

 

Tegn: Foresatte gir inntrykk av at ungene deres trives og er trygge på skolen  

Elevene på 1.-4.trinn tror at deres foresatte vet dette. De tror også at de blir gitt 

beskjed hjem om de ikke har det bra. Elevene på 5.-10.trinn melder om at deres 

foresatte er flinke til å spørre om hvordan skoledagen deres har vært, og at de virker 

interessert i dette. Elevene tror at de voksne kommuniserer mye mer enn det som er 

synlig for elevene.  
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Både de ansatte ved skolen og foresatte sier at det er enkelt å ta kontakt. De 

foresatte synes at skolen er gode til å ta tak, om de ønsker at noe må ordnes opp i.  

 

 

Kvalitetsmål: Skolen som lærende organisasjon 

 

Tegn: Skolen har et system for gjennomføring og oppfølging av både 

lovpålagte elevsamtaler og uformelle samtaler med elevene 

Alle voksne sier de gjennomfører lovpålagte elevsamtaler i tillegg til uformelle 

samtaler gjennom hele året. Det er også to samtaler med foresatte, og på noen trinn 

kombineres det med at foresatte kan snakke med faglærere i tillegg til 

kontaktlærerne.  

På ungdomstrinnet fører lærerne anmerkninger på Visma og de prøver å bruke 

samme skjema er for å gjøre ting så likt som mulig.  

Lærerne har gått bort fra å bruke samme skjema for elevsamtaler og foresatte-

samtaler de siste årene. 

 

Tegn: Ledelsen legger opp til en systematisk erfaringsdeling og 
refleksjon rundt temaet inkluderende skolemiljø 

Ledelsen har lagt opp til mye erfaringsdeling ved at lærerne for eksempel har fått i 

oppdrag å utføre observasjoner. Dette har i neste omgang vært gjenstand for 

erfaringsdeling og refleksjon. Det er i liten grad vært gjennomført erfaringsdeling og 

refleksjoner i fellestid hvor alle har vært til stede. Dette har for det meste skjedd på 

avdelingene hvor lærerne på 1.-4. har reflektert sammen, lærerne på 5.-7. og 8.-10. 

På noen fellesmøter har det vært delt inn i grupper på tvers av avdelingene hvor det 

har blitt reflektert over oppgaver ledelsen har gitt. 

 

 

Tegn: Ledelsen legger opp til kompetanseutvikling innenfor temaet 

inkluderende skolemiljø. 

Lærerne og ledelsen sier at tema Inkluderende skolemiljø har vært fokusområde den 

siste tida, og personalet har deltatt på flere kursdager om dette. Noen har deltatt på 

nettverkssamlinger. Det har vært jobbet mye på fellestida med dette. Det har vært 

prioritert hardt, så hardt at noen synes det har gått utover andre ting. 

 

Tegn: Skolen har nødvendige rutiner og prosedyrer for oppfølging av 

elevenes skolemiljø 

Lærerne er bevisste på at de har rutiner og felles prosedyrer for dette. Som eksempel 

nevnes prosedyre ved mobbing, andre § 9a-saker, fraværsprosedyre, prosedyre ved 

sårbare elever. Det sies at skolen supplerer med nye ved behov. 

Prosedyrene ligger på WisWeb, og det er leseplikt når det kommer nye. Det skal leses 

og «checkes av». Dette har gitt skolen bedre struktur på å sette i gang prosesser ved 

slike saker og mer systematisk oppfølging. 
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VI. Praksis som kan bli bedre 
 

Kvalitetsmål: Elevene føler seg trygge i overganger og friminutt 

Elevundersøkelsen fra 2019 viser at på 5.-10.trinn er det åtte elever som oppgir at de 

blir mobbet i korridorene, og 13 elever i skolegården. 

I 

klasserommet 

I 

korridoren 

I 

skolegården 

På do I garderoben/ 

dusjen 

Kantina Annet sted 

på skolen  

På 

skoleveien 

Hvor skjedde mobbingen? 

- 8 13 - 3 - 4 3 

 

Tegn: Elevene har noen å være sammen med i friminuttene 

Elevene fra 1.-7.trinn sier at de fleste har noen å være sammen med, og de kan 

velge mellom ulike aktiviteter. Allikevel ser de også medelever som går alene, uten 

helt å vite hvorfor. De eldste elevene mener at det er greit om noen ønsker å være 

alene. De voksne ved skolen bekrefter dette. De nevner tre enkeltelever som ofte går 

alene og hvor det har vist seg vanskelig å koble de inn i leken. De voksne bruker 

ulike innfallsvinkler, men lykkes ikke alltid.  

Elevene på ungdomsskolen bekrefter også at de fleste har noen å være sammen 

med, men også her er noen alene. De sier at lærerne poengterer at de skal inkludere 

hverandre, men opplever ikke at de får «nødvendige verktøy» til å klare dette. Noen 

av elevene ønsker at de ansatte kan være flinkere til å få elever aktivt med på å 

inkludere alle. Elevene sier at de ansatte generelt er flinke til å prate med de som er 

alene.  

De ansatte på ungdomsskolen bekrefter at noen havner utenfor. De har inntrykk av 

at noen ønsker å være alene, mens noen havner utenfor av andre grunner. Noen 

enkeltelever kan være alene over lengre perioder, og de antar at disse får dårligere 

trivsel. Kollegiet mener at de har hatt fokus på dette i det siste, hvor de har 

gjennomført kartlegging og idemyldring omkring hvordan disse enkeltelevene kan 

inkluderes.   

Foresatte opplever at de fleste har noen å være sammen med, men har også sett 

elever være alene. Dette kan bekreftes ved observasjon i friminuttene på alle trinn. I 

elevundersøkelsen fra 2019 svarer 12 elever at de «bare noen ganger» har noen å 

være sammen med. 

Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt 

Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? 

184 34 12 0 0 4,7 

 

 

Tegn: Elevene forflytter seg på en «rolig» måte i overgangssituasjonene. 

Elevene på 1.-4.trinn melder om at det kan bli en del bråk når de skal bytte rom og 

lignende, og at de voksne må bruke en del tid på å få de stille. Selv om at dette går 

bra noen ganger. De voksne på trinnene er enige i at det er en del uro, og at det er 

behov for utvikling av rutiner. De opplever en utfordring med skolens planløsning, 

hvor enkelte klasser må gå gjennom fellesarealet for å komme til garderoben.  

Elevene på mellomtrinnet har fått klager fra småtrinnet, om at det blir for mye bråk 

når de går fra klasserommet sitt til kantina. Noen av elevene løper og/eller roper på 
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veien, og det følger ingen voksen med disse. Både observasjoner og de voksne på 

trinnet bekrefter dette. De voksne opplever også utfordringer i garderobene, hvor det 

er trangt og at værmessige forhold kan påvirke hvor effektive elevene er med 

påkledning.  

På ungdomstrinnet melder de om at det er forskjeller mellom trinnene. Elevene på 

10.trinn synes at dette går bra, mens elevene på 8.trinn opplever mer uro. Disse 

poengterer at det er behov for en tydelig voksenperson for å holde ro. De ansatte på 

trinnene bekrefter at enkeltelever kan være høylytte, men sier at dette ikke oppleves 

som et problem. De har tillitt til at elevene skal kunne forflytte seg uten at en 

voksenperson er til stede. De ansatte ser utfordringer med at de ikke har kontroll 

over kommentarer eller uheldige hendelser som kan oppstå. 

 

Kvalitetsmål: De voksne ved skolen arbeider aktivt med plikten «å følge 

med» i overganger og friminutt 

 

Tegn: Inspiserende voksne til stede hele friminuttet 

Foresatte sier de har inntrykk av at det stemmer på småtrinnet at inspiserende 

voksne er til stede hele friminuttet, men at de er mer usikre når det gjelder 

mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Noen elever har sagt til sine foresatte at det 

hender at de voksne av og til ikke følger med, men klynger seg sammen og snakker 

seg imellom. Dette gjelder også på turdager. 

Elevene på ungdomstrinnet sier de voksne som regel er rett i nærheten, men at det i 

matfriminuttet kan drøye før de voksne er til stede. Mellomtrinnselevene nevner 

tilfeller hvor de må gå inn og hente voksne, mens elevene på 1.-4.trinn ser voksne 

hele tida i alle friminutt. 

Vi observerte voksne som var til stede hele friminuttet alle dager vi var på skolen, 

også før og etter undervisningstid, men ser at dette er et område skolen må ta igjen 

med jevne mellomrom. 

Tegn: Det er voksne til stede i garderobene i overgangene 

Dette ser ut til å være ulikt i de forskjellige avdelingene på skolen.  

På 1.-4.trinn sier både lærere og elever at det er det alltid voksne til stede i 

garderobene ved overgangene. På 5.-7.trinn sier både elever og lærere at det 

nesten alltid er voksne til stede. På ungdomstrinnet sier de voksne at 

garderobene ikke brukes som ellers på skolen. Det har tidligere vært et 

problemområde, men nå skal rutiner skal tilpasse dette. Inspiserende voksne 

skal passe disse områdene.  

Elevene på ungdomstrinnet er imidlertid av den oppfatning at det ikke alltid 

er voksne som inspiserer i garderobene. Dette gjelder spesielt i starten av 

langfri. Det er særlig i garderoben til 9.trinnet og ved doene til 9. og 10 dette 

gjelder. 
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Kvalitetsmål: Hjem og skole samarbeider om elevens trygghet 

Tegn: Foresatte har nødvendig kommunikasjon med skolen om det som skjer 

i friminutt og overganger. 

Foresatte har inntrykk av at ting blir tatt tak i om noe skjer, og ønsker å få beskjed 

fra de ansatte ved skolen. De er ikke helt trygge på at kommunikasjonen er god nok, 

og de er usikre på om det har skjedd ting de burde ha fått beskjed om.  

De ansatte ved skolen forsøker å være på tilgjengelige for foresatte, og det benyttes 

ulike kanaler for kommunikasjon. De tar kontakt ved behov. 

I følge «plan for arbeid med inkluderende barnehage- og skolemiljø» er 

foreldresamarbeid et av utviklingsområdene. 

 

Tegn: Foresatte har nødvendig kunnskap om skolens rutiner i forbindelse 

med friminutt og overgangssituasjoner. 

De foresatte er usikre på skolens rutiner og kjenner ikke til alle prosedyrer. De 

husker ikke om dette har blitt informert om på foreldremøte eller kontaktmøte, men 

mener at det bør gjøres. De foresatte vet ikke hvor de kan finne slik informasjon, 

spesielt med tanke på at skolens hjemmeside etter kommunesammenslåingen har 

vært ustabil og vanskelig å navigere i.  

De ansatte ved skolen er usikre på om de foresatte bør få mer informasjon. Det er 

noe ulikt om hva som blir tatt opp på foreldremøter og kontaktmøter. Fokusområder 

blir normalt tatt opp på foreldremøte.  

 

Kvalitetsmål: Skolen som lærende organisasjon 

Tegn: Beslutninger som fattes følges lojalt opp av ansatte 

Ansatte-gruppa mener at de fleste ansatte har vilje til å følge opp det som er 

besluttet, også om de skulle være uenig i det. Likevel sier de at «vi er jo forskjellig» 

og nevner eksempler på at ting ikke blir fulgt opp: Vikarer som kommer inn har ikke 

fått nok informasjon, det er ikke alle som fører anmerkninger og fravær på Visma, og 

det er forskjeller på hva en vil se – hva en ser – og hva en vektlegger.  

 

I ståstedsanalysen fra 2018 på spørsmål om beslutninger som er fattet følges lojalt 

opp av ansatte, svarer 29,3% at skolens praksis er tilfredsstillende, 61 % sier at 

skolens praksis må bedres, mens 9,8% sier at skolens praksis må endres og at tiltak 

er nødvendig. 

  

68. Beslutninger som er fattet, blir lojalt fulgt opp av alle ansatte 

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

29,3% 61,0% 9,8%  

 

Dette er et tegn skolen må se på i etterkant av vurderingen.  
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Spørsmål til refleksjon og ettertanke 

• Hvordan sikre at alle elevene har noen å være sammen med i friminuttene? 

• Hvordan få elevene til å forflytte seg rolig/uten å forstyrre andre i 

overgangssituasjoner? 

• Hvordan sikre at voksne (er til stede) har nødvendig tilstedeværelse i 

garderobene i overgangene? 

• Hvordan legge til rette for at foresatte opplever nødvendig kommunikasjon 

med skolen om det som skjer i friminutt og overganger, og at de har 

nødvendig kunnskap om dette? 

• Hvordan sørge for at beslutninger som fattes vil følges lojalt opp av ansatte? 
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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: Elever, lærere, ungdomsveiledere, foresatte, ledelsen ved skolen 

Eksterne:  Alice Hansen, Orkanger ungdomsskole og Frode Gjengaar, Orkanger

 barneskole 
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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. 

 

Tidsplan for ekstern skolevurdering ved Sodin skole, uke 10. 
 

Mandag 2.mars 

Tidspunkt Tiltak Rom 

08.00 – 08.30 Møte med ledelsen, praktisk orientering Rektors kontor 

08.30 – 09.00 Intervju med elever på 1.-4. trinn Teamrom  

09.05 – 09.25 Observasjon Ungdomsskolen - friminutt Areal 8.-10. (inne) 

09.30 – 10.10 Observasjon mellomtrinnet- friminutt Ute 5.-7. 

10.15 – 11.05 Observasjon kantineområdet Kantineområdet 

11.05 – 11.40 matpause personalrom 

11.50 – 12.30 Intervju med elevrådet på mellomtrinnet Teamrom 

12.40 – 13.00 Observasjon av avslutning på skoledag for 

1.-4.trinn 

Garderober 1.-4.trinn/ 

bussplass 

13.00 – 13.45 Intervju med ansatte på 1.-4.trinn E-fløy 

14.00 – 14.45 Intervju med ansatte på 5.-7.trinn F-fløy 

14.45 – 15.30 Intervju med ansatte på 8.-10.trinn Personalrom 

15.30 – 16.00 Dagsoppsummering med skolens ledelse Rektors kontor 

18.30 – 20.00 Foreldremøte FAU Personalrommet 

 

Tirsdag 3.mars 

07.50 – 08.10 Observasjon ute 1.-4.trinn Ute 1.-4.trinn 

08.15 – 09.00 Intervju med elevråd ungdomstrinn Teamrom 

09.05 – 09.20 Observasjon Ungdomsskolen - friminutt Areal 8.-10. (inne) 

09.30 – 10.10 Observasjon ute 1.-4.trinn Ute 1-.4.trinn 

10.15 – 10.55 Pause Personalrommet 

11.00 – 11.15 Observasjon 1.-4. trinn (melkehenting, 

håndvask)  

Areal 1.-4. trinn 

11.15 – 11.45 Observasjon Kantineområdet kantineområdet 

12.30 – 12.40  Observasjon. 8B kommer fra Hemnehallen Areal 8.trinn 

12.40 – 13.00 Observasjon mellomtrinnet- friminutt Ute 5.-7. og garderober 

13.00 – 14.00 Åpent  

14.00 – 14.30 Dagsoppsummering med skolens ledelse  
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Onsdag 4.mars 

07.50 – 8.10 Observasjon mellomtrinnet- før 

skolestart 

Ute 5.-7. og garderober 

09.05 – 09.20 Observasjon Ungdomsskolen - friminutt Areal 8.-10. (inne) 

09.35 – 10.05 Observasjon friminutt 2.trinn Riggen 

10.15 – 11.10 Observasjon kantineområdet Kantineområdet 

11.10 – 11.40  Dagsoppsummering med skolens 

ledelse 

Rektors kontor 

 

Torsdag 5.mars 

13.00 – 13.45 Gjennomgang av rapporten med 

skolens ledelse 

Rektors kontor 

14.10 – 15.00 Gjennomgang av rapporten med 

ansatte, FAU, skoleeier, politisk 

representanter 

Personalrommet 
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Vedlegg C. Metoder 

 

Skolen har allerede en del data gjennom ståstedsanalysen og 

organisasjonsanalysen, 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: 

Dokumentanalyse 

Skolen har sendt vurdererne diverse relevante dokument som prosedyrer, rutiner, 

ståsted-analysen, elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen. 

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(se vedlegg D). 

Møte 

Vurdererne har deltatt i foreldremøte. I tillegg har det vært gruppeintervju med 

elever, foresatte, ungdomsveiledere, lærere, ledere og rektor. Gruppeintervjuene 

med elevene ble gjennomført med tre ulike grupper, delt opp etter 1.-4.trinn, 5.-

7.trinn og 8.-10.trinn. Gruppeintervjuene med lærere og ungdomsveiledere ble 

gjennomført etter lik oppdeling. 

Observasjon 

Begge vurdererne har observert ulike overganger knyttet til rombytte, bytte av 

bygning, matpause og friminutt. Observasjonen har blitt gjennomført på 1.-4.trinn, 

5.-7.trinn og 8.-10.trinn. Observasjonen har blitt gjennomført både innendørs og ute. 
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Vedlegg D. Tomme samtaleguider 

 

Samtaleguide elever 

 

Kvalitetsmål Tegn på god praksis 

Elevene føler seg trygge i 

overganger og friminutt 

Smiler elevene, og gir de tegn til å være glad? 

 Har elevene noen å være sammen med i 

friminuttene? 

 Har elevene aktiviteter å holde på med i friminuttene? 

 Forflytter elevene seg på en “rolig” måte i 

overgangssituasjoner? 

 Har elevene bestandig en voksen de kan ta kontakt 

med? 

De voksne ved skolen 

arbeider aktivt med plikten 

«å følge med» i overganger 

og friminutt 

 

Har lærerne gjennomgått regler for overganger og 

friminutt? Kan elevene disse? 

 Er det inspiserende voksne til stede ute gjennom hele 

friminuttet? 

 Dekker inspirerende voksne hele skoleområdet i 

friminuttene, og kjenner de til risikoområdene? 

 Er det voksne til stede i garderobene i overgangene? 

 Er lærerne til stede i andre overganger enn 

friminuttene? 

Hjem og skole samarbeider 

om elevens trygghet  

 

Vet de foresatte om deres unge trives og er trygge på 

skolen? 

 

Hva er bra med Sodin skole? 

 

Hva kunne vært bedre? 
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Samtaleguide lærere/andre voksne 

 

Kvalitetsmål Tegn på god praksis 

Elevene føler seg trygge i 

overganger og friminutt 

Smiler elevene, og gir de tegn til å være glad? 

 Har elevene noen å være sammen med i 

friminuttene? 

 Har elevene aktiviteter å holde på med i friminuttene? 

 Forflytter elevene seg på en “rolig” måte i 

overgangssituasjoner? 

 Har elevene bestandig en voksen å ta kontakt med? 

De voksne ved skolen 

arbeider aktivt med plikten 

«å følge med» i overganger 

og friminutt 

Har lærerne gjennomgått regler for overganger og 

friminutt? Kan elevene disse? 

 Er det inspiserende voksne til stede ute gjennom hele 

friminuttet, og kjenner de til risikoområdene? 

 Dekker inspirerende voksne hele skoleområdet i 

friminuttene? 

 Er det voksne til stede i garderobene i overgangene? 

 Er lærerne til stede i andre overganger enn 

friminuttene? 

Hjem og skole samarbeider 

om elevens trygghet  

Arrangerer skolen minst to utviklingssamtaler med 

foresatte i året? 

 Vet de foresatte om deres unge trives og er trygge på 

skolen? 

 Har foresatte nødvendig kommunikasjon med skolen, 

om det som skjer i friminutt og overganger? 

 Har foresatte nødvendig kunnskap om skolens rutiner 

i forbindelse med friminutt og overgangssituasjoner 

Skolen som lærende 

organisasjon 

 

Følges beslutninger som er fattet lojalt opp av 

ansatte? 

 Har skolen et system for gjennomføring og oppfølging 

av både lovpålagte elevsamtaler og uformelle 

samtaler med elevene? 

 Legger ledelsen opp til en systematisk erfaringsdeling 

og refleksjon rundt temaet inkluderende skolemiljø? 

 

 Legger ledelsen opp til kompetanseutvikling innenfor 

temaet inkluderende skolemiljø? 

 

 Har skolen nødvendige rutiner og prosedyrer for 

oppfølging av elevenes skolemiljø? 

 

Hva er bra med Sodin skole? 

 

Hva kunne vært bedre? 
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Samtaleguide foresatte 

 

Kvalitetsmål Tegn på god praksis 

Elevene føler seg 

trygge i overganger 

og friminutt 

Har elevene noen å være sammen med i friminuttene? 

Har elevene aktiviteter å holde på med i friminuttene? 

De voksne ved skolen 

arbeider aktivt med 

plikten «å følge med» 

i overganger og 

friminutt 

Er inspiserende voksne til stede hele friminuttet? 

Hjem og skole 

samarbeider om 

elevens trygghet 

 

Arrangerer skolen minst to utviklingssamtaler med foresatte 

i året? 

Gir foresatte inntrykk av at ungene deres trives og er 

trygge på skolen?  

Har foresatte nødvendig kommunikasjon med skolen om det 

som skjer i friminutt og overganger? 

Har foresatte nødvendig kunnskap om skolens rutiner i 

forbindelse med friminutt og overgangssituasjoner? 

Skolen som lærende 

organisasjon 

 

 

Hva er bra med Sodin skole? 

 

Hva kunne vært bedre? 


