
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 
  

 
 

Ekstern skolevurdering – 
et verktøy for skoleutvikling 
 

Trøndelag sørvest oppvekst 

Rapport fra ekstern vurdering på Ven skole i uke 3/2022 

 
Hvordan kan Ven skole, gjennom elevmedvirkning, øke læringsutbyttet hos 
elevene?  
 
Vurderere: Mette Lofgren og Ann Oline Vuttudal 
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I. Forord 
 
 

Deltakerne 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: Kristin Follett (rektor Ven skole), to lærere, fjorten elever (2., 3., 4. og 

7.trinn) og tre skriftlige tilbakemeldinger fra foresatte.  

− Eksterne: Mette Lofgren (teamleder Skaun ungdomsskole) og Ann Oline Vuttudal 

(rektor Gjølme skole).   

 

Ni av fjorten elever ble intervjuet, og vi observerte alle. Rektor og lærer gjorde et 

utvalg av elever fra 2. og 3. trinn fordelt på kjønn. Vi intervjuet alle på 4. og 7. trinn. 

De to elevene på 7. trinn representerte også elevrådet. 

Vi skulle egentlig ha møte med foreldrene, mandag kveld i vurderingsuka. Grunnet 

stort forfall, så endret vi informasjonsinnhentinga fra muntlig dialog i et møte, til 

skriftlig tilbakemelding på konkrete spørsmål.  

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. Opplæringslovens §13-3e sier: 

Kommunen og fylkeskommunen skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp 

resultata frå nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med 

heimel i § 14-4. Som ein del av oppfølgingsansvaret, skal det utarbeidast ein årleg 

rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt 

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

kommunestyret og fylkestinget. 

Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for at skolane jamleg vurderer i kva grad 

organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå 

dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Elevane skal 

involverast i denne vurderinga. 

Loven nevner ikke hvordan tilstanden skal rapporteres eller hvordan skolene 

vurderes, men et av supplementene til dette er ekstern vurdering. Det er et verktøy 

som blir brukt i mange kommuner og regioner for å forsterke utviklingsarbeidet på 

skolene. Utdanningsdirektoratet bygget vurderingsmodellen på en tilpasset versjon av 

Hardanger/Voss-regionen sin skolevurderingsmetodikk.  

 

Modellen består av fem trinn: 
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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 med det valgte temaet. 

Utviklingsveileder i regionen vil bistå skoleledelsen i det videre utviklingsarbeidet.  

 

 

 

 

 

 

II. Fakta om skolen 

 
Ven skole    

  

• 2-delt skole, småtrinn og mellomtrinn, 1.-7. trinn  
• 14 elever   

• 2 lærere på skolen og 1 rektor, til sammen 2,8 årsverk, og en assistent 
på SFO (0,6 årsverk). Skolen er inne i en nedbemanningsprosess. 1 
kontaktlærer fra uke 1. 

• Ven SFO benyttes pr. november -21 av 4 barn.  
•  Åpningstid: 08.15 - 13.55 for alle trinn. 1.-4. trinn har ikke 

undervisning på onsdager.  
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• Adresse: Vennastrandveien 8, Vennastranda, Heim kommune   

• Avstand fra kommunesenteret Kyrksæterøra er 16 km. Tidligere en del 
av gamle Snillfjord kommune. Den nye kommunegrensa går gjennom Ven 
skolekrets, som medfører at noen elever bor i Heim og noen i 

Orkland.  Det er politisk bestemt at elevene i Orkland får fullføre 
småtrinnet/ mellomtrinnet. Noen av elevene våre begynner på Aa skole på 

Krokstadøra (Orkland) og noen begynner på ungdomsskolen Sodin skole 
(Heim).  

  

• Vært skole siden 1900. Bygd på i etapper. De eldste delene av bygget 
er revet i 2021 og nybygg står ferdig 2022  

• Ven skole og Ven barnehage er tidligere oppvekstsenter og er bygd opp 
rundt dette konseptet. Barnehagen og felles personalavdeling som flytter 

inn i nydelen.  
  

• Visjon for Ven skole og Ven barnehage: “Med god bagasje på livets 

reise”  
 

III. Valg av hovedutfordring  
 

Ut fra diskusjoner kommer skole, skoleeier og veiledere frem til skolens 

hovedutfordring og vurderingstema. Dette formuleres og blir utgangspunkt for den 

eksterne vurderingen.  

Som følge av dette har skolen valgt elevmedvirkning for å øke læringsutbytte som 

vurderingstema. 

 

 

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 mot 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.  

 

Framtidsbilde Ven skole. Ekstern skolevurdering, uke 3-2022.  

Hvordan kan Ven skole gjennom elevmedvirkning øke læringsutbyttet hos 

elevene?  
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Kvalitetsmål Tegn på god praksis 

Elevperspektiv 
 

«Eleven skal kunne 
delta i planlegging, 

gjennomføring og 
vurdering av 
opplæringen, innenfor 

rammen av lov og 
forskrift, herunder 

læreplanverket».  

• Elevene får opplæring i egenvurdering 
• Elevene får trening i å vurdere hvordan de 

best lærer, og får være med å vurdere sin 
egen kompetanse  

• Elevene på skolen er motiverte og 
engasjerte i egen læring, og opplever 
læringsøktene som tydelige og forutsigbare  

• Elevene får nok informasjon om hva som 
skal til for å nå målene for perioden og får 

være med å velge arbeidsmåter som 
bringer dem til målet 

Foreldreperspektiv 
Skole-hjem  
 

«Skolen skal legge til 
rette for samarbeid 

med hjemmet, noe som 
sikrer at de foresatte og 
eleven har ansvar og 

innflytelse på 
skolehverdagen 

• Elevmedvirkning er tema på foreldremøter  
• Foreldrene har kunnskap om at 

elevmedvirkning er en viktig del av 

læringsarbeidet i klasserommet. 
• Foreldrene kjenner sitt barns faglige 

ståsted og er kjent med hvordan de kan 
påvirke videre faglig utvikling  

• Foreldrene er gjort kjent med ulike 

læringsstrategier som kan hjelpe deres 
barn i arbeidet med å nå læringsmålene 

Lærer/ 
personalperspektiv 

 
«Lærerne legger til 
rette for at elevene blir 

inkludert, verdsatt og 
hørt gjennom å gi dem 

reell innflytelse i egen 
skolehverdag» 

• Lærerne legger til rette for at elevene får 
være med å utvikle vurderingskriterier og 

mål for læringen, i en dialog som gir 
elevene reell medbestemmelse 

• Lærerne aktiviserer elevenes 

forkunnskaper  
• Lærerne legger til rette for at elevene kan 

bruke ulike arbeidsmåter og få reelle valg i 
opplæringa  

• Lærerne legger til rette for tydelige og 

forutsigbare læringsøkter hvor elevenes 
medvirkning er i fokus 

Organisasjonsperspekti
v Skolen som 

organisasjon  
 
«Skolen legger til rette 

for elevmedvirkning 
gjennom å gi elevene 

reell innflytelse på 
planlegging, 

gjennomføring og 
vurdering av 
opplæringen» 

• Skolen har rutiner for bruk av ulike 
læringsstrategier som sikrer 

elevmedvirkning (og godt læringsutbytte) 
• Skoleledelsen er godt orientert om det 

daglige arbeidet som utføres ved skolen 

• Skolen har rutiner for hvordan 
underveisvurdering blir gitt til elevene og 

hjemmene  
• Skolen drøfter jevnlig elevmedvirkning som 

prinsipp  
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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. 

Vanligvis er det slik at ikke alle tegnene på god praksis vil bli kommentert i 

rapporten. Det betyr at her har ikke vurdererne gjort spesielle funn som må 

kommenteres.  

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. 

Når det gjelder Ven skole, så er det veldig få informanter blant både elever, foresatte 

og ansatte. Dette fører også til at undersøkelser og offentlige data har begrenset 

verdi, da resultatene ofte skjules for å ivareta personvernet til informantene ihht 

GDPR-regler. Dette stiller store etiske krav til presentasjonen av resultater. Skriftlig 

informasjon gitt i denne rapporten vil utfylles av muntlig gitte tilbakemeldinger i møte 

med skolens ledelse og ansatte, og andre fra avdeling oppvekst i Heim kommune.   

 

 

VI. Tegn på god praksis 
 

Kvalitetsmål: 

• Rektor er godt orientert om det daglige arbeidet som utføres ved skolen  

Rektor forteller hun har en del undervisning selv, i tillegg til at hun noen ganger er 

inn i timene til andre lærere og observerer. Rektor vektlegger viktigheten av å ha en 

dialog om det daglige arbeidet på fellesmøter med lærerne.  

Vi observerte at rektor deltar i en stor del av den daglige undervisningen og 

inspeksjonen, og med dette ser ut til å komme tett på alt som rører seg i 

skolehverdagen.  

 

• Skolen har rutiner for hvordan underveisvurdering blir gitt til elevene og 

hjemmene.  

Rektor og lærere forteller at de har skriftlige halvårsvurderinger, som legges ut på 

Visma Flyt Skole. I tillegg gis tilbakemelding til både elever og foreldre i 

utviklingssamtaler, to ganger i året.  

Foreldre forteller at de har tilgang til underveisvurderinger i ShowBie, og de kan følge 

med på oppgaver/lekser på iPad. Der ser de hva som mestres og hva som kan øves 

mer på, og ut fra det hva de trenger å motivere sitt barn til.  

Foreldre forteller at elevmedvirkning er tema på utviklingssamtaler. I tillegg forteller 

de at det brukes Kahoot både for kunnskapsinnlæring og som motivasjon. Elevene får 
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være med å bestemme hvor de skal på uteskole. Foreldre oppfatter at lærere skaper 

rom til å høre og se alle sine elever, både de som er stille og de som krever 

oppmerksomhet.  

Elevene sier at de får tilbakemelding fra lærere og foreldre på hva de mestrer. 

Elevene fortalte at en lærer «sier kjempebra når hun vurderer oss». De fortalte også 

at de oppnår stjerner i matematikk-appen, når de gjør oppgavene riktig. «Det e lett å 

finn ut om man e god, for som regel må man ha fullt av stjerner».  

Vi observerte underveisvurdering i samtaler mellom lærer og elever i 

undervisningsøktene.  

 

• Elevene får opplæring i egenvurdering 

• Elevene får trening i å vurdere hvordan de best lærer, og får være med å 

vurdere sin egen kompetanse 

Skolen har flere gode eksempler på skjema som de bruker i vurderingsarbeidet, bl.a 

samtaleblomst, kriterieliste og egenvurderingsskjema, se vedlegg V. I tillegg brukes 

opplegg for «Den gode økta», der elevene medvirker på både hvilke kriterier og type 

evaluering som velges.  

Elevene forteller at de skriver inn sin egenvurdering i ShowBie. Alle elever på alle 

trinn forteller at de vurderer seg selv i ulike fag. De bruker forskjellige metoder, f.eks 

tommel opp-rett fram-ned, skriftlig på skjema, og på ShowBie. I tillegg forteller de 

om både lærervurdering og kameratvurdering.  

De fleste elevene ga uttrykk for at de kjente sine egne preferanser for hvordan de 

jobber best. Hvordan de lærer best, derimot, var ikke like enkelt for alle. De hadde et 

godt bilde på hvordan de ville jobbe, og hvilke betingelser de jobbet best under. Flere 

mente de må ha ro rundt seg for å konsentrere seg, noen liker å lese selv eller se 

film, noen liker å jobbe praktisk med å skape ting.  

For de yngste elevene gikk valg og egenvurdering litt over i hverandre i starten, men 

de skjønte forskjellen etter hvert.  

Foreldre signaliserer “tommel opp”, med tanke på hvordan elevene vurderer seg selv. 

Foreldre forteller at i utviklingssamtalen setter lærer, elev og foreldre mål sammen, 

ut fra elevens evner. 

Vi observerte variert undervisning, og varierte arbeidsformer. Et slikt læringsmiljø 

tilrettelegger for at elevene får prøve ulike arbeidsformer, og derigjennom kan de 

lettere finne ut hvordan de liker å jobbe og hvordan de lærer best.  

  

• Elevene på skolen er motiverte og engasjerte i egen læring, og opplever 

læringsøktene som tydelige og forutsigbare 

• Lærerne aktiviserer elevenes forkunnskaper 

• Lærerne legger til rette for tydelige og forutsigbare læringsøkter hvor 

elevenes medvirkning er i fokus  

Elevene forteller at de liker å gå på skolen. Ikke alle er like motivert for alle fag, men 

jevnt over er vi vurdererne imponert over engasjementet til både elever og lærere. 

Ingen elever ga uttrykk for at de er lite motivert for skolearbeid. De er også motivert 

for å komme på skolen og møte vennene sine og leike, for de trives sammen med 

dem.  

Elevene forteller at lærer starter økta med å fortelle hva som skal skje, og gjennomgå 

målene.  
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De eldste elevene er alene på skolen på onsdager. De signaliserte at det var fine 

dager, der de hadde stor påvirkningsmulighet på undervisningsopplegget. 

Lærerne forteller at de aktiviserer forkunnskapen med f.eks se videoer, lage 

individuelle eller felles tankekart og samtaler i klassen.  

I observasjon fant vi tydelige og forutsigbare økter. Plan for dagen og fakta om dagen 

visualiseres på tavla. Dette tydeliggjøres også på ukeplanen. Vi observerte at alle 

elevene ble både sett og hørt, i alle læringsøkter. God klasseledelse ga rom for å få 

fram det beste i alle elever. Alle elevene får mulighet til å være delaktig i 

undervisninga, det gir gode vilkår for engasjement og motivasjon.  

 

 

• Elevene får nok informasjon om hva som skal til for å nå målene for 

perioden og får være med å velge arbeidsmåter som bringer dem til målet 

• Lærerne legger til rette for at elevene får være med å utvikle 

vurderingskriterier og mål for læringen, i en dialog som gir elevene reell 

medbestemmelse 

• Lærerne legger til rette for at elevene kan bruke ulike arbeidsmåter og få 

reelle valg i opplæringa 

  

Lærere forteller at mål i mange fag skrives på ukeplanen, og i noen andre fag tas 

målene muntlig. Dette for at det ikke skal bli for mye tekst på ukeplanen, spesielt for 

de yngste.  

Både lærere og elever forteller at elevene er involvert i arbeidet med å lage kriterier 

til ulike oppgaver. De eldste elevene får ofte velge arbeidsmåter, gjennom bruken av 

oppskriften for «Den gode økta». Se vedlegget for Naturfag-økosystem.   

Både lærere og elever forteller at de starter opp hver time med å repetere målet for 

økta, og gjennomgå hva som skal gjøres for timen. 

Våre observasjoner støtter det elever og lærere sier. Vi hører at både rektor og 

lærere sier de har godt utbytte av modellen «Den gode økta», mtp variasjon i 

arbeidsmåter og vurderingskriterier, og derigjennom elevmedvirkning. 

 

 

 

I trivselsundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2021, er det et spørsmål til 

elevene, om de føler at det de sier og mener blir tatt på alvor av skolen. Der svarer 

de fleste ja eller av og til, det er to som svarer nei. Lærerne kjenner elevene godt, de 

prater jevnlig med dem, og har god oversikt over hvordan elevene har det på skolen.     

Når det gjelder faglige resultater så er det for få elever ved skolen til at vi kan 

publisere de her. Ut fra våre observasjoner ser vi at elevene mestrer mye. Vi har fått 
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tilgang på resultater fra nasjonal prøve og kartleggingsprøver fra Udir. I og med at 

det er så få elever så kan vi ikke lese ut en tendens. Rektor sier at lærere bruker 

kartleggingsprøvene i undervisningsarbeidet i etterkant, selv om de kan utnyttes i 

større grad.    

 

 

 

Hvordan kan skolen bruke de sterke sidene videre i utviklingsarbeidet?  

Foreldre og elever er storfornøyd med hvordan elevmedvirkning praktiseres ved 

skolen. Det er varierte arbeidsformer og god undervisning i øktene. Vi observerer god 

klasseledelse og veldig gode relasjoner mellom ansatte og elever. Det er god 

stemning blant elever og voksne. Vi opplever elevene som veldig trygge, de ble raskt 

trygg på oss to ukjente som kom på besøk. Viktig at alt det gode arbeidet videreføres 

og at dere bevisstgjøres på at dere gjør et veldig godt arbeid med elevene!    

 

 

 

VII. Praksis som kan bli bedre 
 

Kvalitetsmål: 

• Skolen har rutiner for bruk av ulike læringsstrategier som sikrer 

elevmedvirkning (og godt læringsutbytte)  

Vi observerer bruk av mange ulike arbeidsmåter og variert undervisning, men ikke 

noe spesielt fokus på læringsstrategier. Likevel ser vi elevmedvirkning i praksis når 

det gjelder utvelging av kriterier, gjennom eksempel på skjema.  

Lærerne har ikke noe uttalt fokus på elevmedvirkning, men ut fra det vi har hørt i 

intervju og ut fra skjema vi har fått, så er det mye elevmedvirkning. Dette kan med 

fordel være gjenstand for drøfting i kollegiet for bevisstgjøring av egen praksis.  

Rektor sier det er opp til hver enkelt lærer hvilke strategier de velger å bruke. Har 

ingen skolebaserte rutiner eller fast praksis på dette.     

  

• Skolen drøfter jevnlig elevmedvirkning som prinsipp 

Rektor sier at de ikke har hatt jevnlige drøftinger, men at rektor og lærerne har hatt 

litt fokus på prinsippet i forbindelse med innføring av fagfornyelsen, og at de ønsket 

ekstern skolevurdering på temaet elevmedvirkning.   

Ut ifra intervju og observasjon opplever vi at innholdet i begrepet elevmedvirkning 

ikke er klart definert, verken for ansatte eller elever.   
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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. 

 

• Systematisering av både drifts- og utviklingsarbeid er viktig. Hva tenker 

skolen om for eksempel å lage en plan for pedagogisk utviklingsarbeid?   

• Påstand: Det er så få elever på Ven skole at lærere kjenner elevene “ut og 

inn.” Hvilken betydning får det for skolebaserte system?  

• Begrepsavklaring. Hva legger Ven skole i begrepet elevmedvirkning, og 

hvordan vil Ven skole praktisere elevmedvirkning?  

• Hvordan kan arbeidet på Ven skole bli mer skolebasert?  “Sånn gjør vi det”, 

ikke bare “sånn gjør jeg det i min klasse”.  

• Ut fra SWOT – analyse ser vi at skolen har veldig mange (syv) 

utviklingsprosjekter. Hvilke tanker har skolen om det? 

• Ut fra samme analyse ser vi og at ansatte har få andre å samarbeide med. 

Hvordan kan dette løses?   

• Hvordan tenker dere at elevmedvirkning kan øke læringsutbytte hos elevene? 

 

 

 

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. 

 

Eksempel på hvordan en slik prosess kan gjennomføres:  

• Innen to uker etter vurderingen: skoleledelsen (ev sammen med personalet og 

utviklingsveileder) lager en milepælsplan for etterarbeidet 

• Milepælsplanen bør ha mål og ansvarsfordeling 

• Personalet blir involvert i det videre arbeidet med tiltakene i milepælsplanen 

• Etter cirka et halvt år: Skoleeier har møte med skoleledelsen for å følge opp 

prosessen 

• Etter cirka ett år: Skolen og skoleeier har nytt møte for å se hva som har 

skjedd av endringer 
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Vedlegg A. 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 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.  

Å gjennomføre en kvalitetsvurdering på tre dager er knapp tid, og det innebærer at 

det valgte temaet må være avgrenset.   

 

Tidsplan for ekstern skolevurdering, Ven skole, uke 3 - 2022  

 

   Klokkeslett  Program  

Mandag  08.00- 08.15   Fellesinfo til lærere og assistent. Ann Oline Vuttudal og 

Mette Lofgren presenteres på personalrommet  

  08.15- 08.45  Praktisk info med rektor. Kort omvisning   

  09.00- 11.00  Observasjon 4. og 7.kl  

  11.00- 11.40  Lunsj + friminutt  

  11.40- 12.40  Observasjon 2. og 3.trinn   

  12.40-12.55  Observasjon friminutt/pause  

  13.00- 13.45  Intervju med skolens rektor   

  14.00 - 14.45  Intervju med lærergruppe (2 lærere)   

  17.30- 18.30  Møte med FAU/Foreldremøte   

Tirsdag  08.15- 09.45  Åpent  

  10.00- 11.00  Observasjon 2. og 3. trinn  

  11.00- 11.40  Lunsj + Friminutt  

  11.40- 12.40  Intervju med elever fra 4. og 7. trinn/Elevråd  

  12.55- 13.55  Intervju med elever fra 2. og 3. trinn  

  14.00 – 15.30  Åpent, ev. rapportskriving 

Onsdag  Hele dagen  Rapportskriving og forberedelse til presentasjoner  

Torsdag  08.00-14.00  Rapportskriving og forberedelse til presentasjoner  

  14.00- 15.00  Gjennomgang av rapport med skoleledelsen.  

  15.00- 16.00  Rapportframlegg for personalet, inkl tillitsvalgte og 

skolefaglig ansvarlig.  

  

  

  
 

 

  



Skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering ved Ven skole, januar 2022          Trøndelag sørvest oppvekst  

 - 12 - 

Vedlegg B. Metoder 

Skolen har allerede noe data gjennom SWOT- analysen, som sammen med drøfting i 

kollegiet utgjør grunnlaget 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.  

 

Kvalitative intervju med både elever, lærere og rektor. Foreldre kom til orde 

gjennom skriftlig tilbakemelding fra de som ville bidra, alle fikk anledning til å levere 

sitt bidrag. Foreldremøtet mandag kveld ble avlyst, da oppmøte ikke ville bli 

representativt for gruppen som helhet.  

Dokumentanalyse 

Rektor har stilt noen dokumenter til disposisjon. Vurdererne har brukt 

trivselsundersøkelsen, da alle brukerundersøkelser i u-dirs regi er prikket. I tillegg er 

SWOT-analyse fra jan-21 brukt.   
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Vedlegg C. 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. 

Intervjuguider til elever, foresatte, lærere, organisasjonen:   

  

Elevperspektiv: «Eleven skal kunne delta i planlegging, gjennomføring og vurdering 

av opplæringen, innenfor rammen av lov og forskrift, herunder læreplanverket».  

  

Elevene tar med PC/iPad eller papir, eksempler på egenvurdering.   

Tegn på god praksis  Spørsmål  Svar  

1) Elevene får 

opplæring i 

egenvurdering  

Vet du hva egenvurdering er?   

Har du prøvd egenvurdering?   

Når prøvde du egenvurdering sist? Hvilke(-

t) fag?  

Har du fått opplæring i det?   

Hvordan lærte du det? Viste læreren din deg 

hvordan du skulle gjøre det?   

  

2) Elevene får trening i 

å vurdere hvordan de 

best lærer, og får være 

med å vurdere sin 

egen kompetanse  

Vet du hvordan du jobber og lærer best? 

Hvordan får du vurdert hvordan du lærer 

best mulig?   

Hvordan vet du hvor god du er i et fag?   

Hvordan vet du hva du må jobbe mer 

med?   

  

3) Elevene på skolen er 

motiverte og 

engasjerte i egen 

læring, og opplever 

læringsøktene som 

tydelige og 

forutsigbare  

Liker du å gå på skolen?   

Hva liker du best, og hvorfor? Er det du ikke 

liker?   

Hvordan vil du beskrive hva 

motivasjon/engasjement er? Er du 

motivert/engasjert?  

Kan du beskrive ei vanlig 

læringsøkt/skoletime hos dere?   

Opplever du at du alltid vet hva du skal 

gjøre?   

  

4) Elevene får nok 

informasjon om hva 

som skal til for å nå 

målene for perioden og 

får være med å velge 

arbeidsmåter som 

bringer dem til målet  

Vet du hva som er målene for hva du skal 

lære, i hver time/periode?   

Har du fått vært med og velge mål noen 

ganger?   

Får du være med og velge arbeidsmåte 

noen ganger?  

  

  

 

Foreldreperspektiv, Skole-hjem: «Skolen skal legge til rette for samarbeid med 

hjemmet, noe som sikrer at de foresatte og eleven har ansvar og innflytelse på 

skolehverdagen»  

  

Tegn på god praksis  Påstander som foreldre skal ta stilling til  Svar  

1) Elevmedvirkning er 

tema på 

foreldremøter  

Elevmedvirkning er tema på foreldremøter    
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2) Foreldrene har 

kunnskap om at 

elevmedvirkning er en 

viktig del av 

læringsarbeidet i 

klasserommet.  

Du har kunnskap om at elevmedvirkning er 

en viktig del av læringsarbeidet i 

klasserommet.   

Hvordan har du fått denne kunnskapen?   

Har du eksempler å vise til?   

  

3) Foreldrene kjenner 

sitt barns faglige 

ståsted og er kjent 

med hvordan de kan 

påvirke videre faglig 

utvikling  

Du er kjent med ditt barns faglige ståsted i 

alle fag.   

Er du kjent med hvordan du kan påvirke 

videre faglig utvikling?   

Hvordan kan du påvirke videre faglig 

utvikling? Eksempler?   

Hvordan kan du som foresatt bruke denne 

kunnskapen for å få innflytelse på elevens 

skolehverdag?   

  

4) Foreldrene er gjort 

kjent med ulike 

læringsstrategier som 

kan hjelpe deres barn i 

arbeidet med å nå 

læringsmålene  

  

Du er kjent med ulike læringsstrategier som 

kan hjelpe deres barn i arbeidet med å nå 

læringsmålene.   

Hvordan kan du som foresatt bruke denne 

kunnskapen for å få innflytelse på elevens 

skolehverdag?  

  

  

  

Lærer/personalperspektivet: «Lærerne legger til rette for at elevene blir inkludert, 

verdsatt og hørt gjennom å gi dem reell innflytelse i egen skolehverdag»  

  

 

Tegn på god praksis  Spørsmål  Svar 

1) Lærerne legger til 

rette for at elevene får 

være med å utvikle 

vurderingskriterier og 

mål for læringen, i en 

dialog som gir elevene 

reell medbestemmelse  

Legger du til rette?   

Hvordan gjør du det?   

  

Har du en dialog som gir elevene reell 

medbestemmelse?   

Gi eksempler  

 

2) Lærerne aktiviserer 

elevenes 

forkunnskaper  

Aktiviserer du elevenes forkunnskaper?   

Gi eksempler  

 

3) Lærerne legger til 

rette for at elevene kan 

bruke ulike 

arbeidsmåter og få 

reelle valg i 

opplæringa  

Legger du til rette for at elevene kan bruke 

ulike arbeidsmåter  

Gi eksempler  

Legger du til rette for at elevene kan få 

reelle valg i opplæringa?   

Gi eksempler  

 

4) Lærerne legger til 

rette for tydelige og 

forutsigbare 

læringsøkter hvor 

elevenes medvirkning 

er i fokus  

Legger du til rette for tydelige og 

forutsigbare læringsøkter hvor elevenes 

medvirkning er i fokus?   

Gi eksempler  

 

  Er det noe mer du vil si om 

elevmedvirkning?   
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Organisasjonsperspektiv, Skolen som organisasjon: «Skolen legger til rette for 

elevmedvirkning gjennom å gi elevene reell innflytelse på planlegging, gjennomføring 

og vurdering av opplæringen». Spørsmål til rektor  

 

Tegn på god praksis  Spørsmål  Svar 

1) Skolen har rutiner 

for bruk av ulike 

læringsstrategier som 

sikrer elevmedvirkning 

(og godt 

læringsutbytte)   

Hvilke rutiner har Ven skole?   

  

 

2) Skoleledelsen er 

godt orientert om det 

daglige arbeidet som 

utføres ved skolen  

Hvordan holder du deg orientert om 

hvordan elevmedvirkning praktiseres i 

klassen?   

 

3) Skolen har rutiner 

for hvordan 

underveisvurdering blir 

gitt til elevene og 

hjemmene  

Hvilke rutiner har dere? Kobling opp mot 

elevmedvirkning?   

 

4) Skolen drøfter 

jevnlig 

elevmedvirkning som 

prinsipp  

  

 
 

  Er det noe mer du vil si om 

elevmedvirkning?  

Dine tanker om elevmedvirkning?   
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Vedlegg D. Eksempel på egenvurderinger  

 

 

Mål i kroppsøving – svømming                   

Mål 4. trinn:  

Jeg er svømmedyktig. Jeg kan falle uti på dypt vann, svømme 100 meter på 

magen, og undervegs dykke ned og hente en gjenstand med hendene, 

stoppe og hvile i 3 minutter (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, 

flyte på rygg), så svømme100 meter på rygg og ta seg opp på land 

Mål 7. trinn: 

Jeg kan utføre grunnleggende teknikker i svømming på magen, på ryggen og 

under vann 

Mål 10 trinn:  

Jeg kan utføre varierte svømmeteknikker og kunne svømme en lengre 

distanse basert på egen målsetting.  

Egentrening og evaluering SVØMMING      NAVN___________ 

Dette skal jeg trene på?   Lengde? / 

Tid?  

Evaluering  Eventuelt  
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Eksempel på plan og egenvurdering i naturfag: 

 

NATURFAG VERDENSROMMET – plan for nytt tema                

MÅL: «Jeg kan gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne jorda 

med andre himmellegemer i universet.»  

 

Hva betyr målet egentlig?  

 

Hvordan skal vi lære om dette målet?  

 

Forslag til aktiviteter?  

 

Hvordan skal vi /du presentere arbeidet ditt? (vise oss at du kan målet?) 

 

Hvordan skal vi vurdere om vi har lært oss målet?  
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Eksempel på planlegging av «Den gode time», Økosystem:  
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Eksempel på egenvurdering, samtaleblomst, 2.-3.trinn: 
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Eksempel på egenvurdering  
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Eksempel på fagtekst kriterier 

 
 


