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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.    

Analysene ligger på Skoleporten, og alle skoler har fri tilgang til           

analysene.  

Kvalitetsutvikling i skolen - Støtte fra Ekstern skolevurdering 
Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner, fylkeskommuner og skoler 

til å delta i et samarbeid for kvalitetsutvikling i skolen. Ekstern 

skolevurdering 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.  

Ekstern skolevurdering for å forsterke utviklingsarbeidet Forskrift 

til Opplæringslova, § 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  
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fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigar har ansvar  for å sjå til at 
vurderinga vert gjennomført etter føresetnadane  

Forskriften nevner ikke hvordan den skolebaserte vurderinga skal 

gjennomføres, men en av måtene er ekstern skolevurdering. 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 framtidsbildet som er utviklet for  skolens 

utfordringer. I stedet for 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  

Vinjeøra skole er en barneskole som ligger på Vinjeøra i Hemne 



kommune. Skolen har 39 elever fra 1 -7 klasse. Skolen har elever på 

alle årstrinn. Elevene er samlet på eget årstrinn i enkelte timer i norsk, 

engelsk og matematikk. I de resterende fagene samles elevene i 

aldersblandede gruppe, med unntak av 3.kl som er alene hele tiden. 

Det er 5 lærere og 1 rektor på skolen, totalt 4,8 årsverk.  

Administrasjonsressursen er på 0,8 årsverk. Skolen har 2 assistenter, 

tilsammen 2 årsverk. På SFO er det 2 assistenter, i tilsammen 1,1 

årsverk. Assistent er ansvarlig for skolens kantine fire dager pr  uke. 

Rektor er leder for skole og SFO.  

Det har vært flere fokusområder de senere årene. Nå er Hemne 

realfagskommune fra skolestart -16. LP-modellen ble implementert i 

2011, dette er nå en del av driften. Ny lese- og skriveplan ble utviklet i 

2012. Ut fra dette ble det lesing og skriving i alle fag. Lesing og 

skriving, med vurdering og organisasjonsutvikling har inngått som en 

del av utviklingsarbeidet. Dette har pågått fram til nå.  

III. Valg av hovedutfordring  

På Vinjeøra skole ble Ståstedsanalysen gjennomført september 2016.        

På bakgrunn av den og tidligere satsingsområder så har skolen valgt           

følgende tema å bli vurdert i:  

Felles forståelse for egen vurderingspraksis  

IV. Framtidsbilde  

Skolen har godkjent at følgende skal være kvalitetsmål og tegn på god 

praksis på nettopp deres skole: 
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Kvalitetsmål Tegn på god praksis  

Elevperspektiv  

Elevene får  

underveisvurdering  som fremmer  

utvikling, motivasjon  og læring.  

Lærerperspektiv  

Personalet har felles  forståelse for 

hva  som fører til god  kvalitet i  

læringsarbeidet  

Foresatteperspektiv  

Hjem og skole  

samarbeider om  elevenes utvikling 

og  læring  

Skole/organisasjons perspektiv  

Skolen er en  

lærende  

organisasjon.  

∙ Elevene har tydelige læringsmål i 

arbeid  og planer, og kjenner 

kriterier for  

måloppnåelse  

∙ Elevene får underveisvurdering 

som  hjelper dem videre i 

læringsarbeidet.  ∙ Elevene får selv 

være med og vurdere  egen læring 

gjennom ulike verktøy for 

egenvurdering.  

∙ Elevene opplever mestring, 

motivasjon og  utfordring gjennom 

ulike arbeidsmåter ∙ Lærerne har 

felles forståelse for 

opplæringsmålene i 

Kunnskapsløftet ∙ I 

vurderingsarbeidet bruker lærerne 

mange verktøy, f.eks årshjul,  

kartleggingsprøver og  

brukerundersøkelser  

∙ Lærerne evaluerer regelmessig 

egen  vurderingspraksis  

∙ Lærerne får tilbakemeldinger på 

utført  arbeid  

∙ Forventninger mellom hjem og 

skole er  avklart, og elev- og 

foresattsamtaler er  satt i system  

∙ Vurdering og elevens læring er 

tema i  foreldresamarbeidet  

∙ Foresatte kjenner læringsmålene 

til  elevene og får tilbakemelding på 

elevens  måloppnåelse  

∙ Foresatte har kjennskap til 

hvordan  lærere gir 

underveisvurdering.  

∙ Skolens personale og ledelse har 

en felles  forståelse av hva som er 

god  

vurderingspraksis 

(begrepsforståelse). ∙ Skolen har 

systematisk  

erfaringsutveksling og refleksjon 

rundt  egen vurderingspraksis.  

∙ Skolen har system for oppfølging 

av  resultater fra 

kartleggingsprøver,  

nasjonale prøver og 

elevundersøkelsen.  ∙ Beslutninger 

som er fattet blir lojalt fulgt  opp.  
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V. Tegn på god praksis  



Før vi viser hvilke tegn vi har sett på god praksis i            

vurderingssammenheng, vil vi kommentere litt generelt hva vi har sett          

på Vinjeøra skole.  

Vi ser jevnt over god klasseledelse. Lærerne har god struktur ved           

innmarsj, alle klasser starter dagen med å ta “Dagen i dag” på tavla,             

det gis veldig tydelige beskjeder om hva som skal gjøres, og           

undervisninga kommer fort i gang. Det er veldig lite “skrik og skrål”,            

med unntak av friminuttene.  

Vi ser at lærerne har veldig gode relasjoner til sine elever. De hilser og              

smiler mye. Korrigeringer skjer ofte uten bruk av ord, f.eks kan man            

bare rekke fram handa og få den tingen eleven fikler med, eller bare ta              

tingen og legge fremst på elevens pult.  

Vi ser lærere som er veldig tålmodige og bevisste sin egen 

stemmebruk. De er rolige og behagelige i sin framferd.  

Vi ser også elever som er åpne, nysgjerrige, trygge og blide til oss             

vurderere. Elevene kommer fort til ro, slik at undervisning kan starte           

med en gang. Elevene ser ut til å være veldig klar over hva som er               

forventet atferd av dem. Det henger opp klasseregler på         

klasserommene.  

Kvalitetsmål: Elevene får underveisvurdering som fremmer  utvikling, 
motivasjon og læring  
Tegn: Elevene har tydelige læringsmål i arbeid og planer, og kjenner  kriterier 
for måloppnåelse  

Hovedtema – Skolens praksis - Kompetanse og motivasjon  

2. Lærerne forklarer elevene hva som skal til for å nå kompetanse- og  
læringsmålene  

Ståstedsanalysen 2016/2017 - 

Undersøkelse høst 2016  

16,7% 50,0% 33,3%  

3. Elevene forstår hvilke kompetanse- og læringsmål de arbeider mot  

Ståstedsanalysen 2016/2017 - 

Undersøkelse høst 2016  

16,7% 66,7% 16,7%  
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Fra 

Elevunders

økelsen 

(EU) 2015:   

EU. Vurdering 

og læring I alle 

eller  de fleste   
fag  I mange  fag  

I noen  fag  
I svært  få fag  



Ikke i  noen  fag  

Snitt  

Forklarer lærerne hva som er  målene i de ulike 

fagene slik at du  forstår dem?  
- 8 - 0 0 4,3  

Elevene sier at læringsmåla står på ukeplan, men at de vanligvis ikke 

snakker så mye om dem. Noen klasser snakker om læringsmål noen 

ganger, og noen elever snakker om det hjemme. Men leksa er viktigst.  

Lærerne sier at de har læringsmål på ukeplan, og at de går gjennom 

dem når de deler ut ukeplan. Lærerne forteller hvorfor elevene skal 

holde på med oppgavene, de har ikke fokus på kriterier for 

måloppnåelse. Læringsmålene fungerer mer som en forklaring på hva 

man skal gjøre. Lærerne snakker mer om hvordan elevene skal gjøre 

jobben, enn om læringsmålene. Lærerne sier de skulle sikkert ha brukt 

læringsmålene mer.  

Assistenter bekrefter det lærerne sier. De deltar ikke i utforming av 

målene. De forteller at de samarbeider godt med lærerne om elevene. 

De sier at de føler de er ikke så mye borti målformuleringene og 

jobbing mot målene.  

Foreldre sier også at mål er på ukeplanen, halvårsplaner blir presentert 

på fellesmøte om høsten og det er en god presentasjon av 

framdriftsplan. Foreldre er godt fornøyd med skolens måte på å gi 

tilbakemelding om den enkelte elev i kontaktmøtene.  

Vurdererne ser at det står læringsmål på alle ukeplaner. Det 

gjennomgås mål i forbindelse med utdeling av ukeplan på mandag. Det 

henvises ikke til læringsmål i timer utover i uka. Vi ser at lærere har 

med elever på å reflekter over hvorfor de jobber med de forskjellige 

oppgavene. Vi ser at dette henger sammen med læringsmålene, uten 

at læringsmålene brukes aktivt. Vurdererne ser at lærerne vil at 

elevene skal vite hva de skal gjøre, og hvorfor de skal gjøre det. Det er 

fokus på at elevene skal mestre oppgavene.  

Vurdererne ser at lærerne har mange positive kommentarer til elevene 

i timene. Vi ser mindre av muntlige eller skriftlige framovermeldinger. 

Vi ser ingen faglig oppsummering av timene, men ser tydelige 

avslutninger i form av beskjeder om å legge vekk bøker, rydde, vaske 

fingrene o.l.  
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Tegn: Elevene får underveisvurdering som hjelper dem videre i  
læringsarbeidet.  

Hovedtema – Skolens praksis - Tilpasset opplæring og vurdering  

27. Lærerne følger opp resultater fra kartlegginger og prøver i det daglige  arbeidet med 
hver enkelt elev  

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Undersøkelse 
høst 2016  

16,7% 83,3% 0,0%  

33. Elevene får begrunnet tilbakemelding om hvordan de ligger an i forhold  til 
kompetansemålene  

Ståstedsanalysen 2016/2017 - Undersøkelse 
høst 2016  

33,3% 66,7% 0,0%  

EU. Vurdering 

og læring I alle 
eller  de fleste   
fag  
I mange  fag  
I noen  fag  

I svært  få fag  
Ikke i  noen  fag  
Snitt  

Forteller lærerne deg hva som er  bra med 
arbeidet du gjør?  

Snakker lærerne med deg om hva  du bør gjøre 

for å bli bedre i  fagene?  
8 - - 0 0 4,4 - 6 - 0 0 4,3  

EU. Vurdering og 

læring Flere  
ganger i   
uken  
1   

gang i  uken  
1-3 ganger  i 
måneden  
2-4   

ganger i halvåret  
Sjeldnere Snitt  

Hvor ofte får du   

tilbakemeldinger fra lærerne  som du kan bruke 
til å bli  bedre i fagene?  
4 4 4 - - 3,6  

Elevene sier at lærerne gir mye ros og oppmuntring. Det er ikke alle 

som har elevsamtaler, men noen har vært med på det. Elevene 

opplever at lærerne sier hva de skal gjøre og får muntlige 

tilbakemeldinger både om det de gjør bra og noe de kan jobbe mer 

med. For å bli bedre sier lærerne at vi må øve mer. Elevene sier at 

lærerne snakker ikke med dem om hvordan det går i fagene, men de 

sier at elevene har vært flinke.  

Lærerne sier at de gir muntlige tilbakemeldinger underveis i timene og 

etter at elevene har gjort jobben, og i uformelle samtaler med elevene. 

Kan også legge opp til at elevene vurderer hverandre ved å si noe 

positivt eller noe de kan bli bedre i. Noen bruker framovermeldinger  
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om at elevene er på vei, visualiseres med trappetrinn som viser 

utvikling.  

Assistenter er også med på å gi kommentarer og oppmuntringer.  

Foresatte mener de får god tilbakemelding fra lærer, de får skriftlige 

halvårsvurdering og er veldig godt fornøyd med kontaktmøtene. De 

mener de har kontinuerlig og god kommunikasjon med lærer. 

Foreldrene kjenner til elevsamtaler, men er ikke kjent med innholdet i 

dem.  

Vurdererne ser mye uformell vurdering i skolehverdagen. Både 

assistenter og lærere gir mye tommel opp, smilefjes, applaus, 

klistremerker i bøker, diamanter, kommentarer som JA!, FINT!,  FLOTT!, 
Kårr flenk dåkk e!, Bra! Dåkk kjem te å få det te! Det er enkelte teknikker for å 

får det rolig: Gi meg 5. De kikker elevene  i øynene, smiler og bruker 

mye tid sammen med dem.  Fokus for skriftlig vurdering er på det som 

har blitt gjort, og det som  må rettes opp. Annen skriftlig vurdering 

bærer preg av det samme som  den uformelle vurderinga som er nevnt 

ovenfor.  

Vi har sett eksempel på en skriftlig halvårsvurdering. Den har egne 

avsnitt for orden, oppførsel og de enkelte skolefagene.  

Tegn: Elevene får selv være med og vurdere egen læring gjennom  ulike 
verktøy for egenvurdering.  

Hovedtema – Skolens praksis - Tilpasset opplæring og vurdering 34. 

Elevene får trening i å vurdere hvordan de best lærer  

Ståstedsanalysen 2016/2017 - 

Undersøkelse høst 2016  

0,0% 66,7% 33,3%  

EU.Vurdering 

og læring I alle 
eller de  fleste 
fag  
I mange  fag  
I noen  fag  

I svært  få fag  
Ikke i   
noen fag  
Snitt  

Får du være med og vurdere  skolearbeidet ditt?  
- 
3 6 

- - 3,2  

Elevene i de høyeste klassene sier at de har vært med på å krysse av 

på noen skjema og svart på spørsmål om hvordan de har det. Har ikke 

hørt ordet egenvurdering.  

Lærerne forteller at de ikke har system for egenvurdering og at det er 

sjelden de gjør det. Eksempel på det de har gjort er logg og lister over 

hva elevene er flink til, og det er spor av bruk av VØL-skjema i  
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klasserom og i læreplaner. Lærerne gjennomfører prøver med elevene, 

f.eks M-prøver, gangeprøver, gloseprøver.  

Ledelsen har ingen konkrete eksempel på egenvurdering som for tiden 

er i bruk.  

Vurdererne ser ikke noe system for egenvurdering. Vi kan heller ikke 

finne at prøveresultater brukes i sammenheng med elevers 

egenvurdering.  

Tegn: Elevene opplever mestring, motivasjon og utfordring gjennom  ulike 
arbeidsmåter   

Fra Foreldreundersøkelen (FU) 2015  

FU. 

Motivasjon 

Helt  enig  
Litt  enig  

Verken enig  
eller uenig  

Litt   
uenig  

Helt  uenig  
Vet  ikke  

Snitt  

Barnet mitt er interessert i å  lære på skolen  

12 5 0 0 0 0 4,7  

Hovedtema – Skolens praksis - Kompetanse og motivasjon  

18. På vår skole er lærerne bevisste på hvordan de kan motivere elevene i  
læringsarbeidet  

Ståstedsanalysen 2016/2017 - 

Undersøkelse høst 2016  

33,3% 66,7% 0,0%  

Hovedtema – Skolens praksis - Tilpasset opplæring og vurdering 23. I daglig 

læringsarbeid benyttes varierte arbeidsmetoder systematisk  

Ståstedsanalysen 2016/2017 - 

Undersøkelse høst 2016  

33,3% 66,7% 0,0%  

Elevene forteller at de har flinke lærere som motiverer dem og gir dem 

lyst til å jobbe. Det er passende oppgaver og det er tilpassa for alle. De 

kjenner at de mestrer og de får utfordring gjennom oppgaver å strekke  

seg etter. De får hjelp når de trenger det, og alle jobber på ulik måte. 

Elevene sier de liker å samarbeide.  

Assistentene mener at aktivitetene på slutten av dagen gir elevene 

motivasjon i skoledagen, og at praktiske dager som Matematikkens 

Dag og Leseglede-dager bryter opp hverdagen.  
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Ledelsen mener de minste blir motivert gjennom stasjonsundervisning. 

Det blir en del tavleundervisning og undervisning som er bokstyrt. 

Ledelsen sier det blir mindre variasjon i arbeidsmåter jo eldre elevene 

er, noe av grunnen kan kanskje være at lærerne vil forberede elevene 

på de arbeidsmåtene de kommer til å møte på ungdomsskolen.  

Vurdererne ser at på klasserommet er det tilpasset arbeid, 

ekstraoppgaver, differensierte oppgaver i bøkene og  

stasjonsundervisning. Elevarbeid blir hengt opp. Elevene har 

oppgavebok for å gå videre. De eldste har BISON-oppslag på veggen. 

Det er mange PC’er tilgjengelig. Elevene på de fleste trinn er mye på 

plassen sin og gjør skriftlige oppgaver fra boka eller som lærer har 

skrevet på tavla, har tavleundervisning eller lytter til lærer.  

Kvalitetsmål: Personalet har felles forståelse for hva som fører  til god 
kvalitet i læringsarbeidet  

Tegn: Lærerne har felles forståelse for opplæringsmålene i  
Kunnskapsløftet.  

Hovedtema – Skolens praksis - Kompetanse og motivasjon  
1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved  skolen  
Ståstedsanalysen 2016/2017 

- Undersøkelse høst 2016  

16,7 %  

66,7% 16,7 

%  

Hovedtema – Skolens praksis - Tilpasset opplæring og vurdering  

21. På vår skole er det sammenheng mellom mål for opplæringen, arbeidsmåtene og  
vurderingsarbeidet  

Ståstedsanalysen 2016/2017 - 

Undersøkelse høst 2016  

66,7% 33,3% 0,0%  

Lærerne sier at de på Vinjeøra ikke har jobbet spesielt med 

opplæringsmålene i fellestid. Det ble startet på et arbeid i kommunal 

regi med lokale læreplaner der de var med, men dette kom så vidt i 

gang før det ble lagt til side. Arbeidet med lokale læreplaner er ikke 

avsluttet. Ledelsen sier det samme.Lærerne sier det er lite tid til arbeid 

med lokale læreplaner, nå sitter de for seg selv og jobber med sine 

planer. Lærerne sier de synes det er vanskelig å finne gode mål på 

ukeplanen som alle kan klare, og som fører til at de kan gi positiv 

respons til alle elever.  



Assistenter er ikke involvert i vurderingsarbeidet. 
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Vurdererne har funnet at lærerne lager halvårsplaner for alle klasser i 

alle fag, dette jobber hver enkelt lærer med. Disse halvårsplanene 

varierer i både form og innhold. De inneholder en eller flere av 

kompetansemål, kunnskapsmål, læringsmål, ferdighetsmål, mål i LK06 

og konkretisering av kompetansemål. Det varierer om vurderingsform 

er med. I den grad det er med er vurdering konkretisert som 

oppsummering, svare på spørsmål om emne vi har gjennomgått, 

retting underveis i timene, veiledning og observasjon - gi raske 

tilbakemeldinger i timene, prøver etter hvert kapittel, andre 

prøver/tester skolen gjennomfører, retting og veiledning underveis. I 

tillegg har arbeidsmetode egen kolonne i noen få av planene.  

Tegn: I vurderingsarbeidet bruker lærerne mange verktøy, f.eks  årshjul, 
kartleggingsprøver og brukerundersøkelser.  

Lærerne har årshjul, kartleggingsprøver og brukerundersøkelser, men 

nevner ikke at de bruker det systematisk i vurderingspraksisen sin. 

Lærere forteller de gir muntlig tilbakemelding i timene, det kan være 

både individuelle tilbakemelding og samlet tilbakemelding til gruppa. 

Lærerne retter noe sammen med elevene i timene. Noen lærere legger 

opp til at elevene kan få vurdering fra medelever, dvs si noe positivt og 

noe som eleven kan bli bedre på.  

Ledelsen har ikke flere eksempel på verktøy for vurdering. Årshjulet 

blir vist frem på felles foreldremøte.  

Vurdererne ser at ovenfor nevnte verktøy er i bruk på skolen. Vi ser at 

det som er aller mest i bruk i vurdering er uformell vurdering der og 

da, på oppgaver som gjøres.  

Tegn: Lærerne evaluerer regelmessig egen vurderingspraksis.  

Hovedtema – Skolens praksis - Tilpasset opplæring og vurdering 30. På skolen har vi en 

felles forståelse av hva som er god vurderingspraksis  

Ståstedsanalysen 2016/2017 - 

Undersøkelse høst 2016  

0,0% 66,7% 33,3%  

Lærerne sier at de ikke drøfter vurderingspraksisen sin mye.  



Ledelsen forteller at det ikke er system på drøfting av egen 

vurderingspraksis.  
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Vurdererne henviser til Tegn: Lærerne har felles forståelse for 

opplæringsmålene i Kunnskapsløftet. Disse punktene går veldig inn i 

hverandre.  

Tegn: Lærerne får tilbakemeldinger på utført arbeid.   

Lærerne får og gir hyggelige tilbakemeldinger på utført arbeid av og til. 

Vanskelig når de ikke ser hverandre i aksjon, da det som oftest er bare 

en lærer i klassen. De har fått skryt fra rektor. Kollegaveiledning er 

ikke satt i system.  

Assistentene sier det gis mange og støttende tilbakemeldinger i 

kollegiet. Det gis ikke negative tilbakemeldinger. Assistentene opplever 

at rektor gir fine tilbakemeldinger. De har ikke hatt  

medarbeidersamtaler i år. SFO har ikke jevnlige møter med rektor.  

Rektor opplever ikke å få tilbakemelding på utført arbeid fra andre 

voksne.  

Både lærere, assistenter og rektor opplever å få tilbakemelding fra 

elever. Noen lærere har også oppfordret elever om å komme med 

tilbakemelding til seg.  

Kvalitetsmål: Hjem og skole samarbeider om elevenes utvikling  og læring  
Vurdererene vil si at generelt er det veldig høye skårer på 

Foreldreundesøkelsen. De fleste skårene ligger mellom 4 og 5. 

Området som skiller seg ut er Vurdering for læring, der er flere av 

skårene under 4. Vi minner om at det fortsatt er høyt, og over 

gjennomsnittet (som er 3).  

Tegn: Forventninger mellom hjem og skole er avklart, og elev- og  
foresattsamtaler er satt i system  

Hovedtema – Skolens praksis - Kultur for læring  

70. Forventningene mellom skolen og foreldrene er avklart  

Ståstedsanalysen 2016/2017 - 

Undersøkelse høst 2016  

66,7% 33,3% 0,0%  



FU. 

Hjem-skole 

Helt  enig  
Litt  enig  

Verken enig  
eller uenig  
Litt   

uenig  
Helt  uenig  
Snitt  

Jeg forventer at barnet mitt gjør  sitt beste på 
skolen  
17 0 0 0 0 5 
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Foresatte mener at det ikke er tydelige og spesifikke forventninger 

uttalt fra skolen, men de følger opp ukeplan, lekser og adferd. 

Kontaktmøter foregår 2 ganger pr år, og det er ellers jevnlig kontakt.  

Skolen har ikke system for elevsamtaler, men faste foreldre- og 

kontaktmøter.  

Elever, lærere og ledelse sier også at de ikke har fast system for 

elevsamtaler, men noen lærere har brukt samtaleskjema.  

Vurdererne har sett samtaleskjema og halvårsvurderingsskjema. 

Tegn: Vurdering og elevens læring er tema i foreldresamarbeidet  

Hovedtema – Skolens praksis - Profesjonsutvikling og samarbeid  

101. På vår skole arbeider vi bevisst med hvordan foreldrene kan bidra  positivt til 
elevenes læring og utvikling  

Ståstedsanalysen 2016/2017 

- Undersøkelse høst 2016  

33,3% 50,0% 16,7%  

Foreldrene ble i foreldremøtet spurt hvordan skolen kunne gi dem 

veiledning i å følge opp leksene. Da svarte de at skolen kunne komme 

med gode råd og veiledning, de kunne tipse litt oftere om kva den 

enkelte trenger mer trening i, når det gjelder matematikk ønsker de å 

få demonstrert fremgangsmåte, de ønsker mer konkret tilbakemelding 

rundt hver enkelt elev, og de ønsker tilbakemelding om hvordan 

elevene gjør det med leksene sine.  

Tegn: Foresatte kjenner læringsmålene til elevene og får  
tilbakemelding på elevens måloppnåelse.   

Hovedtema – Skolens praksis - Kompetanse og motivasjon  

4. Foreldrene blir gjort kjent med hvilke kompetanse- og læringsmål elevene  arbeider mot  



Ståstedsanalysen 2016/2017 - 

Undersøkelse høst 2016  

50,0% 50,0% 0,0%  

Foresatte ser mål på ukeplanen og de kan se mål på halvårsplanene 

om de ønsker det. De får halvårsrapport presentert på kontaktmøtene.  
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Lærerne kan vise frem halvårsplaner på kontaktmøter, og skal legge 

dem ut på skolens hjemmeside.  

Tegn: Foresatte har kjennskap til hvordan lærere gir  
underveisvurdering.  
FU. Støtte 

fra lærerne 

Helt  enig  
Litt  enig  

Verken enig  
eller uenig  

Litt   
uenig  

Helt  uenig  
Vet  ikke  

Snitt  

Jeg har inntrykk av at lærerne  hjelper barnet 

mitt slik at han/hun  forstår det som skal læres  
12 5 0 0 0 0 4,7  

Foresatte sier de kan se underveisvurdering gjennom retting av leksa,          

de får se prøver som gjerne er sammenlignet med tidligere prøver. De            

får tekstmelding om noe må tas tak i hjemme, både faglig og sosialt.  

En lærer forteller at foreldre ikke uttrykker faglige forventninger og 

ikke stiller så mange krav. Det er ikke snakket med foresatte om 

hvordan lærerne gir underveisvurdering.  

Kvalitetsmål: Skolen er en lærende organisasjon  
Tegn: Skolens personale og ledelse har en felles forståelse av hva som  er god 
vurderingspraksis (begrepsforståelse).  

Hovedtema – Skolens praksis - Tilpasset opplæring og vurdering 30. På skolen har vi en 

felles forståelse av hva som er god vurderingspraksis  

Ståstedsanalysen 2016/2017 - 

Undersøkelse høst 2016  

0,0% 66,7% 33,3%  

Hovedtema – Skolens praksis - Kultur for læring 63. 

Skolen setter av tid til endringsarbeid  



Ståstedsanalysen 2016/2017 - 

Undersøkelse høst 2016  

0,0% 33,3% 66,7%  

Hovedtema – Skolens praksis - Profesjonsutvikling og samarbeid 93. Skolen 

har en klar plan for bruk av felles tid for de ansatte  

Ståstedsanalysen 2016/2017 - 

Undersøkelse høst 2016  

0,0% 66,7% 33,3%  
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Assistentene sier de ikke har vært med på møter der vurdering har 

vært diskutert. De ytrer ønske om å ha flere møtepunkt i løpet av året 

der de kan være med og diskutere ting, som f.eks felles mål, visjon, 

klare rutiner, samkjøre seg med lærerne og hverandre.  Assistentene 

forteller de ønsker seg en sakliste eller plan for møtene  rektor står for. 

Noen ganger byttes det også om på tid rektor styrer (kl  8-8.45 tirsdag 

og onsdag) på kort varsel, og det kan komplisere  avtaler om 

samarbeid som lærer og assistent har.  

Både ledelsen og lærerne ønsker seg en felles forståelse. De bekrefter i 

intervju det de sier i ståstedsanalysen om at de ikke har det, ennå. 

Lærerne sier de ikke drøfter vurderingspraksis så mye, men at de har 

snakket om lav og høy måloppnåelse, og at det ikke er drøftet fram en 

felles forståelse for hvilke begrep de skal bruke. Lærerne savner en 

plan for hva som skal foregå i fellestid, for om man har en plan er det 

større sjanse for å bli ferdig med noe.  

Vurdererne har inntrykk av at det er stor vilje og ønske om få en felles 

forståelse på vurdering, og å bedre egen kompetanse på 

vurderingsarbeid. Flere nevner det som et utviklingsområde.  

Tegn: Skolen har systematisk erfaringsutveksling og refleksjon rundt  egen 
vurderingspraksis.  

Hovedtema – Skolens praksis - Tilpasset opplæring og vurdering 31. 

Vurderingspraksisen på vår skole bidrar til å fremme elevenes læring  

Ståstedsanalysen 2016/2017 - 

Undersøkelse høst 2016  

0,0% 83,3% 16,7%  

35. Skolen gjennomfører skolebasert vurdering basert på nasjonale og lokale  data  

Ståstedsanalysen 2016/2017 - 

Undersøkelse høst 2016  

16,7% 66,7% 16,7%  



Hovedtema – Skolens praksis - Profesjonsutvikling og samarbeid 94. Skolen 

har arenaer for felles refleksjon og læring  

Ståstedsanalysen 2016/2017 - 

Undersøkelse høst 2016  

33,3% 50,0% 16,7%  

Lærerne forteller de både vil og er pålagt å skrive vurdering inn mot             

kontaktmøter, men de har ikke vært med på å bestemme formen på            

den skriftlige vurderingen. Det brukes et felles kommunalt skjema som  
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oppleves å passe best for ungdomstrinn. Lærerne ønsker seg mer 

snakk om vurdering på egen skole, og mer deling både av erfaringer og 

opplegg.  

Ledelsen sier at dette området har vi jobbet for lite med fram til nå. 

Ønsker å bruke denne ekstern vurderinga i utviklingsarbeidet videre.  

Vurdererne oppfatter at her er det veldig samstemt både fra 

assistenter, lærere og ledelse at skolen ikke er god nok på systematisk 

erfaringsutveksling og refleksjon rundt egen vurderingspraksis.  

Tegn: Skolen har system for oppfølging av resultater fra 
kartleggingsprøver, nasjonale prøver og elevundersøkelsen.   

Hovedtema – Skolens praksis - Tilpasset opplæring og vurdering  

35. Skolen gjennomfører skolebasert vurdering basert på nasjonale og lokale  data  

Ståstedsanalysen 2016/2017 - 

Undersøkelse høst 2016  

16,7% 66,7% 16,7%  

Lærerne sier de sammen ser på resultater på elevundersøkelsen, og så 

gjøres ikke mer med det. Trivselsundersøkelser gjennomgås i 

fellesskap og så brukes info fra denne gjennomgangen inn mot 

kontaktmøtene.  

Ledelsen forteller at resultater fra Nasjonale prøver og 

kartleggingsprøver fra U-dir beregnet på 1.-4.trinn tas som en 

konstatering av at sånn er det og sånn ble det. Resultatene brukes ikke 

framoverrettet.  



Tegn: Beslutninger som er fattet blir lojalt fulgt opp.  

Hovedtema – Skolens praksis - Kultur for læring  

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

Ståstedsanalysen 2016/2017 - 

Undersøkelse høst 2016  

60,0% 40,0% 0,0%  

Vurdererne har sett en skole som har stor enighet om hvilke oppgaver 

de skal gjøre og hvilket tilbud av aktiviteter elevene skal få, jfr 

Virksomhetsplanen pkt 9, Aktivitetsplan.  
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VI. Praksis som kan bli bedre  

Vi vil anbefale skolen å fokusere på følgende punkter:  

- Personalet bruker tid på å sette seg godt inn i vurderingsforskriften 

og øvrig lovverk  

- Arbeide med felles begrepsforståelse  

- Arbeide med felles og egen vurderingspraksis  

- Arbeide med hvordan man gjennomfører en time, med utgangspunkt          

i mål, arbeidsoppgaver og oppsummering av timen. Øke fokus på          

elevens egenvurdering.  

- Lokale læreplaner bør si noe om mål og vurdering (didaktisk 

relasjonsmodell)  

- Bruke egne data (f.eks kartlggingsprøver og Foreldreundersøkelsen) 

mer bevisst mot å bedre skolens praksis  

- Utarbeide plan for bruken av Rektors tid (inkl. tidspunkt og tema) 
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Vedlegg A. Deltakere i ekstern vurdering  

∙ Interne: Elever, lærere, assistenter, foreldre, ledelsen ved skolen ∙ Eksterne: 

Sigrun Eikrem, lærer fra Årlivoll skole i Orkdal kommune Ann Oline Vuttudal, 

inspektør ved Grøtte skole i Orkdal kommune  

Vedlegg B. Tidsplan og aktiviteter  

Framdriftsplan ekstern skolevurdering  

Dato Uke Tema Ansvar Før sommeren Avklare hvem som skal vurdere hvilken 

skole 26.8 34 Halvdag Orkdal Rådhus, rektor og vurderere møtes 5.9.-16 36 

Drøfting i kollegiet Rektor 12.9.-16 37 Ståstedsanalysen gjennomføres Rektor 

26.9.-16 39 Analyserer funnene i kollegiet Rektor  

Senest 27.9 39 Sender oppsummering til 

vurdererne. Valg av tema.  Sender også 

annen relevant informasjon, planer og  

undersøkelser.   

Senest 7.10 40 Framtidsbilde + PP, info til 

personalet om  vurderinga sendes til skolen  

17.10 42 Gjennomgang av framtidsbilde i 

personalet Gjennomgang av PP fra 



vurdererne  

Rektor  

Vurdererne Rektor  

21.10 42 Lage samtaleguide til intervjuene Vurdererne 24.-27.10 43 Vurderingsuke  

Etter  

vurderingsuka  

Prioritere/ta eierskap/velge 

framgangsmåte/ rydde 

plass/følge opp – slik at 

ønsket utvikling skjer  

Rektor  

Rektors tid: Mandager 14.30-16.00, tirsdag 8-8.45, torsdag 8-8.45 (kan være etter 

behov). Teammøte onsdag 8-8.45 (alle lærerne, Annlaug teamleder) Inger Synnøve 

tillitsvalgt.  

Møteplan for ekstern vurdering - uke 43 - Vinjeøra skole  

MANDAG 24.10.16  

8.50 – 9.35 Observasjon Ann Oline 

6/7 kl  

Sigrun 1/2 kl  

9.35 . 10.00 Observasjon 6/7 kl 1/2 kl  

10.00 – 10.30  

10.20 - 10.40  

10.40 – 11.25  

Rektor  

PAUSE  

Observasjon 3 kl 1/2 kl  

11.25 – PAUSE 
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11.55  

11.55 – 12.40  

12.40 – 13.25  

13.25 – 13.45  

13.45 – 14.30  

Intervju Elever 1-3 kl Elever 1-3 Intervju 

Assistenter Assistenter PAUSE  

Intervju Elever 4 -7 kl Elever 4 – 7 kl  

14.30 – 15.15  

15.15 – 16.00  

Intervju Lærere 1 – 3  kl  

Intervju Lærere 4 – 7  kl  

Lærere 1 – 3  kl  

Lærere 4 – 7  kl  

16.00-17.00 Oppsummering av dagen, med  rektor  

17.00 – 

19.30  

Forberedelse 

og avvikling av  

foreldremøte  

TIRSDAG 25.10.16  

8.50 - 9.35 Observasjon Ann Oline 1/2 

kl  

Sigrun 4/5 kl  



9.35 - 10.20 Observasjon 1/2 kl 4/5 kl 10.20-10.40 PAUSE  

10.40 - 11.25  

11.25 - 11.55  

11.55 - 12.40  

12.40 - 14.30  

14.45 – 15.45  

Observasjon 4/5 kl 3 kl PAUSE  

Observasjon 4/5 kl 6/7 kl  

Vurderere sammenfatter funn, samler data 

og starter på  rapportskriving.  

Intervju rektor  

ONSDAG 26.10.16  

8.00 - 11.25 Rapportskriving  
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11.25 - 11.55 PAUSE  

11.55 - 14.30 Rapportskriving og eventuelt samle inn flere opplysninger. 

Gjøre flere observasjoner om nødvendig.  

14.30 - ? Rapportskriving  

TORSDAG 27.10.16  

8.00 - 11.30 Rapportskriving - forberede til presentasjon av rapport. 

12.00 - 13.00 Presentere rapporten for rektor og ATV  

14.30- 15.30 Presentere rapporten for personalet. 
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Vedlegg C. Metoder  
I prosessen på denne skolen er følgende metoder benyttet:  

Ståstedsanalyse  
Lærerne og rektor har vært med på å svare på ståstedsanalysen, og de har gått 

gjennom den og diskutert den.  

Dokumentanalyse  
I tillegg til ståstedsanalyse sender skolen diverse relevante dokument til vurderer, for            

eksempel virksomhetsplan, arbeidsplaner, lokale læreplaner, resultater av       

undersøkelser på skolen osv.  



Samtaleguider  
For å fange lik tematikk, har vurderere 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.  

Møter  

Vurdererne har deltatt på et teammøte. Vurdererne har hatt intervju med grupper fra 

både elever, assistenter, lærere, rektor og foreldre.  

Observasjon  
Begge vurdererne har vært minst en time inn i hver klasse.  
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Vedlegg D. Tomme samtaleguider 
INTERVJUGUIDE ELEVER  

TEGN PÅ GOD PRAKSIS SPØRSMÅL  

Eleven har tydelige læringsmål i arbeid      

og planer, og kjenner kriteriene for      

måloppnåelse  



Elevene får underveisvurdering som 

hjelper dem videre i læringsarbeidet  

Elevene får selv være med og vurdere       

egen læring gjennom ulike verktøy for      

egenvurdering  

Elevene opplever mestring, motivasjon    

og utfordring gjennom ulike    

arbeidsmåter  

Vet du hva som menes med en 

læreplan? Har du sett en sånn plan?  

Har noen fortalt deg at det finnes mål for 

hva dere skal lære i løpet av et år?  

Snakker lærerne ofte med deg om hvordan 

det går med deg i fagene?  

Når bruker dere å snakke om det?  

Bruker lærerne å si hvilke mål det er for         

undervisningen for hver time eller kanskje      

for hver uke?  

Vet du hva du må gjøre for å nå målene 

som er satt opp i fagene?  

Snakker du ofte med lærerne om hvordan 

det går med deg i hvert fag?  

Forteller lærerne deg hvordan du skal bli 

bedre?  

På hvilken måte gjør de det?  

Gjør de det i alle fag?  

Får du tilbakemelding på det du er flink til, 

eller på det du er dårlig på?  

Har du noen gode råd til hvordan du kan 

gjøre det for å utvikle deg i fagene?  

Har du tenkt på hva andre kan gjøre for at 

du skal bli bedre i et fag?  

Har du noen gang tenkt på at du lærer på 

forskjellige måter?  

Har du noen gang vært med på å vurdere 

ditt eget arbeid?  

Hvordan gjorde dere det?  

Har dere et navn for dette?  

Føler du at det er nyttig å tenke over hva 

du er flink til?  

Mener du at det er godt å være i 

klasserommet når dere jobber?  

Har du lærere som gir deg lyst til å 

jobbe? Hva gjør disse lærerne?  

Trenger du ofte hjelp til å få forklart 

oppgavene? 
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Elevene opplever at de har forskjellige 

arbeidsmåter i skolehverdagen.  

Skolen har en felles forståelse av hva 

som er god vurderingspraksis  

Skolen arbeider systematisk i forhold til 

elever og tilpasset opplæring  



INTERVJUGUIDE FORESATTE  

Kjenner du at du mestrer 

oppgavene? Vet du hvordan du 

lærer best?  

Kan du nevne forskjellige arbeidsmåter i et 

klasserom?  

Vet du når det er elevsamtaler og 

foreldresamtaler?  

Hvordan foregår elevsamtalene?  

Bruker du å delta på foreldresamtaler?  

Når du/dere i klassen opplever at noe er        

vanskelig i et fag, får du den hjelpa du         

trenger?  

Når du/dere i klassen opplever at noe er        

veldig lett i et fag, får du da oppgaver som          

er mer tilpasset deg?  

TEGN PÅ GOD PRAKSIS SPØRSMÅL/PÅSTAND  

Foresatte er klar over skolen sine 

forventninger for samarbeid.  

På foreldremøter blir det informert  om 

planer og hvordan skolen jobber  med 

vurdering.  

Foresatte kjenner læringsmålene og  får 

tilbakemelding på måloppnåelse.  

Skolen og foresatte drøfter jevnlig  hvordan 

de kan bidra/stimulere til  utvikling i alle 

fag.  

Foreldre vet at skolen jobber  systematisk 

med   

Hvilke forventninger mener du skolen har 

til  deg som foresatt, når det gjelder 

elevens  utvikling og læring?  

På hvilken måte presenterer skolen sine 

planer  på foreldremøte?  

På hvilken måte oppfatter du at skolen 

jobber  med vurdering?  

Hvordan blir du som foresatt kjent med 

læringsmålene?  

Hvordan får du tilbakemelding om elevens 

kompetanse/måloppnåelse?  

Vi har foreldresamtaler en gang i halvåret, 

ja  eller nei.  

Jeg vet når eleven min har elevsamtaler og 

jeg  får vite hva de har snakket om der.  

Kan du gi eksempler på hvordan lærere gir  
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skole  

underveisvurdering. underveisvurdering?  

Foreldremøte  

1. Velkommen. Presentasjon. Max 10 min på pkt 1  

a. Kommentere Foreldreundersøkelsen, veldig høye gode tall, noen litt lavere b. 

Avklare begrepet underveisvurdering  

c. Vi omtaler deres barn som eleven i spørsmålene  

2. Gruppearbeid. Max 40 min  

Skrive ned svar på påstander/spørsmål, vi må ha en sekretær på hver gruppe. 

2 min på å snakke og skrive ned samtidig. Plenum etter hvert spørsmål.  

3. Gallery Walk. Maks 9 min  

Utg.pkt i sp.m i foreldreundersøkelsen med fokus på skolens vurderingspraksis 

a. Dette er skolen flink til.  

b. Dette kan skolen bli bedre til.  

c. Slik kan vi som foreldre bidra til arbeidsro i klassene.  

d. Slik kan vi som foreldre få veiledning på leksearbeidet.  

4. Avslutning. 1min  

Takk for i kveld. Takk for hjelpa ☺ 
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INTERVJUGUIDE LÆRERE, justeres til bruk i møte med assistenter  

TEGN PÅ GOD 

PRAKSIS  

SPØRSMÅL  

Elev Har elevene tydelige læringsmål i arbeid og planer? Kjenner de  kriterier for 

måloppnåelse  

Hvordan gir du underveisvurdering som hjelper dem videre i  

læringsarbeidet?  

Hvordan får elevene være med og vurdere egen læring? Hvilke  

verktøy bruker dere for egenvurdering?  

Hvilke ulike arbeidsmåter bruker dere? Opplever elevene mestring, 

motivasjon og utfordring gjennom dem?   

Lærer Hvordan har dere som kollegium jobbet med opplæringsmålene i 

Kunnskapsløftet? Dere har sagt i SSA sp.30 at det er liten felles  forståelse. Hva 

mener du bør gjøres for å bedre skolens praksis?  

Hattie/forskning sier at både egenvurdering og vurdering fra lærer 

hjelper eleven i sin læringsprosess. Hvilke verktøy bruker dere for 

vurdering (f.eks årshjul, kartleggings-prøver og  

brukerundersøkelser) som du vet om?  

Når drøfter dere egen vurderingspraksis på Vinjeøra skole?  

Når fikk du sist tilbakemeldinger på utført arbeid? Når ga du sist 

tilbakemelding til noen andre voksne?   

Foresatt Har du snakket med foresatte om forventninger til vurdering?  

Fortell hvordan du praktiserer elev- og foresattsamtaler. Snakker 

dere om vurdering og elevens læring i foresattsamarbeidet? Gi  

eksempler  

Hvordan vet du at foresatte kjenner læringsmålene til elevene?  

Hvordan gir du tilbakemelding på elevens måloppnåelse til  

foresatte?  

Vet de foresatte hvordan lærere gir underveisvurdering?   

Skole/  

Organisasjon  

Hvordan vet du at skolens personale og 

ledelse har en felles  forståelse av hva som 

er god vurderingspraksis 

(begrepsforståelse)?  

Hvordan er du med på systematisk 

erfaringsutveksling og refleksjon  rundt 

egen vurderingspraksis (§13.10 oll)?  

Hvordan følger du opp resultater fra 

kartleggingsprøver, nasjonale  prøver og 

elevundersøkelsen?  

Har du noen eksempler på beslutninger 

som er fattet (ang  vurdering) som blir 

lojalt fulgt opp? Ikke fulgt opp?  
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Rapport fra ekstern vurdering ved Vinjeøra 

skole  

INTERVJUGUIDE SKOLE/ORGANISASJON  

TEGN PÅ GOD 

PRAKSIS  

SPØRSMÅL  

Elev Har dere føringer når det gjelder elevens kjennskap til mål for 

læringsarbeidet? Hva med kriterier for måloppnåelse?  

Hvordan gis underveisvurdering som hjelper dem videre i  

læringsarbeidet? Har du noen eksempler?  

Hvordan sikres egenvurdering etter §3-12 i Forskrift til oll.? Eks på 

verktøy som brukes på skolen?  

Hvilke ulike arbeidsmåter bruker dere? Opplever elevene mestring, 

motivasjon og utfordring gjennom dem? Eksempel?   

Lærer Hvordan har dere som kollegium jobbet med opplæringsmålene i 

Kunnskapsløftet? Dere har sagt i SSA sp.30 at det er liten felles  forståelse. Hva 

mener du bør gjøres for å bedre skolens praksis?  

Hattie/forskning sier at både egenvurdering og vurdering fra lærer 

hjelper eleven i sin læringsprosess. Hvilke verktøy bruker dere for 

vurdering (f.eks årshjul, kartleggings-prøver og  

brukerundersøkelser)?  

Når drøfter dere egen vurderingspraksis på Vinjeøra skole?  

Når ga du du sist tilbakemeldinger på utført arbeid? Når fikk du?  

Foresatt Hvordan sikrer du at forventninger til vurdering er avklart mellom  hjem og 

skole?  

Hvilket system har skolen for elev- og foresattsamtaler? Hvilke  

føringer er gitt på innhold, spes vurdering og elevens læring i  

foresattsamarbeidet? Gi eksempler  

Hvordan vet du at foresatte kjenner læringsmålene til elevene?  

Hvordan vet du at det gis tilbakemelding på elevens måloppnåelse 

til foresatte?  

Vet de foresatte hvordan lærere gir underveisvurdering?   

Skole/  

Organisasjon  

Hvordan vet du at skolens personale og 

ledelse har en felles  forståelse av hva 

som er god vurderingspraksis  

(begrepsforståelse)?  

Hvordan sikrer du systematisk 

erfaringsutveksling og refleksjon  rundt 

egen vurderingspraksis (§13.10 oll)?  

Hvordan følger dere som skole opp 

resultater fra  kartleggingsprøver, 

nasjonale prøver og elevundersøkelsen?  

Har du noen eksempler på beslutninger 

som er fattet (ang  vurdering) som blir 

lojalt fulgt opp? Ikke fulgt opp?  
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Rapport fra ekstern vurdering ved Vinjeøra 

skole  

Observasjonguide  

Tema: Felles forståelse for god vurderingspraksis  

Klasse: Tidspunkt og dag: Lærer: Observert av:  

Dette observerte vi + - Hva ser vi.  Kommentar  
Klasserommet  
Tydelige læringsmål (på trykk på ukeplan?  

Gjennomgås muntlig?  

Kjenne kriterier for måloppnåelse  

Oppfølging av resultater  

Elev  
Eleven får muntlig underveisvurdering  

Eleven får skriftlig underveisvurdering  

Eleven foretar egenvurdering  

Bruker ulike verktøy for egenvurdering, eks?  

Arbeidsmåte mtp mestring, motivasjon og utfordring  

Lærer  
De voksne får tilbakemelding på utført arbeid  

Bruker ulike verktøy for underveisvurdering, eks?  

Hvordan gis underveisvurdering?  
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