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Slik når vi målene våre: _______________________________________________________________________________ 7 

TydelIge og ambisiøse mål og forventninger ____________________________________________________________ 7 

Tidlig innsats _________________________________________________________________________________________________ 7 

Tydelige tilbakemeldinger til rette instans ______________________________________________________________ 7 

Helhetlig læringsløp _________________________________________________________________________________________ 7 

SystematisK oppfølging, måling og forbedring __________________________________________________________ 7 

Involvering og videre samarbeid __________________________________________________________________________ 8 

Hvilken medisin TROR VI hjelper? ________________________________________________________________________ 8 

Veien videre ____________________________________________________________________________________________ 9 

Gradvis implementering ____________________________________________________________________________________ 9 

Årshjul _________________________________________________________________________________________________________ 9 

Årlige rapporteringer _______________________________________________________________________________________ 9 

Budsjett, økonomiplan og foreslåtte tiltak _______________________________________________________________ 9 

Ansvar for implementering og videre drift _______________________________________________________________ 9 

Tidsperspektiv________________________________________________________________________________________________ 9 

Barnehagene ________________________________________________________________________________________________ 10 

Felles satsing i Knutepunkt Sørlandet __________________________________________________________________ 10 

Begrepsavklaringer __________________________________________________________________________________ 12 

indikatorer for måloppnåelse ____________________________________________________________________________ 12 

Indekser _____________________________________________________________________________________________________ 12 

Kvalitetskjennetegn ________________________________________________________________________________________ 12 
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Forord 

 

Satsingen «Kvalifisert for framtida» ble opprettet av kommunestyret i juni 2012.    

Oppgaven gikk ut på å lage en plan for hvordan barn og unge i Iveland skal bli bedre kvalifisert for 
videre utdanning og et selvstendig liv. Bakgrunnen for prosjektet ligger i erkjennelsen av at Iveland over 
tid har hatt svake skoleresultater samt store utfordringer knyttet til levekår. 

Satsingen setter blant annet fokus på inkluderende læringsmiljø, læringsutbytte og økt 
foreldreengasjement. 

Satsingen har allerede gitt store og gode resultater. 

Kvalifisert for framtida er et samarbeidsprosjekt der mange parter bidrar: Politikere, kommuneledelsen, 
ansatte, tillitsvalgte, foreldre og elever er sammen om å løfte fram skoler og barnehager. Vi skal sammen 
gjøre den god, snakke den god og på den måten sikre at våre barn og unge får et trygt og utviklende 
oppvekstmiljø. Vår felles drivkraft er at alle barn og unge som vokser opp i Iveland skal få mulighet til å 
bli den beste utgaven av seg selv gjennom tydelige forventninger og positive mestringsopplevelser. 

Prosjektrapport ble overlevert kommunestyret 17. juni 2013, og tilnærmingen beskrevet i rapporten ble 
enstemmig vedtatt med årlig rapportering til kommunestyret.  

Rapporten skal fra og med 2016 legges fram for kommunestyret på første møte etter sommeren, og på 
sikt oppsummere indikatorer og tiltak/aktiviteter de siste tre-fem år. Rapporten skal også tilfredsstille 
kravene fra Utdanningsdirektoratet til Tilstandsrapporten. 

Rapporten er utarbeidet i samarbeid med ansatte i enhetene og oppvekstkontoret.  

Rammeverket for Knutepunkt Sørlandets satsing inkluderende læringsmiljø er en del av Kvalifisert for 
framtida. I tillegg foreligger en rekke andre vedlegg som fås på forespørsel: Plan mot krenkende atferd, 
kompetansehevingsplan for skoler og barnehager mv. 

Vi tror at rapporten med sine tydelige satsningsområder, mål og tiltak legger et godt grunnlag for en 
systematisk og langsiktig satsing på barn og unge i Iveland. Tidlig og tverrfaglig innsats på tvers av 
enheter og fagområder, samt koordinert og sømløst samarbeid vil være avgjørende. 

I denne rapporten har vi også synliggjort indikatorer og tiltak som per i dag (sommeren 2016) så langt 
ikke er implementert. 

Vi skal gjøre det som står i vår makt slik at barna og elevene kan bli den beste utgaven av seg selv. 

 

Det er med glede vi ser at flere piler og trender nå peker oppover for Iveland. Innsats gir gevinst. 

 

Iveland, 22. august 2016. 

 
På vegne av alle ansatte innen oppvekstsektoren, 
 
 
 
 
 
Lars-Ivar Gjørv         
Kommunalsjef        
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Innledning 

Forskning har i lengre tid vist oss at Agder har særlige utfordringer knyttet til levekår 
og likestilling, og at denne situasjonen har vart over tid (Eklund Nilsen, Wærdahl, 
Kvamme, & Bakke, 2012, s. ix). Skoleresultatene har også vært relativt svake i mange av 
disse kommunene sammenlignet med nasjonalt nivå, Iveland kommune intet unntak. 

Nyere kunnskap viser oss at det imidlertid er noen kommuner og skoler som lykkes, 
tross utfordrende utgangspunkt (Nordahl T. , 2012, s. 195). 

 «Kvalifisert for framtida” har vært en tilnærming med bred sammensetning med 
mandat fra kommunestyrets møte i juni 2012: 

1. Kommunestyret oppretter prosjektet Kvalifisert for framtida.   
Mandat: Prosjektet skal definere verifiserbare og målbare mål og tiltak som gjør barn og 
ungdom bedre kvalifisert for videre utdanning og et selvstendig liv gjennom bl.a. økt 
læringsutbytte, forbedring av skolens omdømme og økt foreldreengasjement. 
2. Prosjektgruppen består av ordfører (leder), leder av levekårsutvalget, leder ved Vatnestrøm 
Oppvekstsenter, leder ved Iveland skole, styrer i Skaiå barnehage, foreldrerepresentanter ved 
Vatnestrøm Oppvekstsenter, Iveland skole og Skaiå barnehage samt skolefaglig rådgiver, 
hovedtillitsvalgt og kommunalsjef (sekretær). 
3.Kommunestyret er styringsgruppe for prosjektet. Det skal rapporteres fra prosjektet til 
kommunestyret i desember, med sluttrapport i juni 2013. 
4. Prosjektet vil kunne avdekke behov for økte ressurser på ulike nivå som evt. vil behandles 
på ordinær måte i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2013 og økonomiplan 2013-
2016. 

Prosjektgruppa rapporterte til kommunestyret som var styringsgruppe, og avla i juni 
2013 endelig rapport.  

Dette dokumentet er tredje årsrapport til kommunestyret.  

I de påfølgende år vil rapporteringen skje på første kommunestyremøte etter 
sommeren for å få med alle data fra Utdanningsdirektoratet. 
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Faglig utgangspunkt 

I Iveland får alle barn og unge muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv. De 
mestrer grunnleggende ferdigheter og er kompetente for videre utdanning og 
arbeidsliv. 
 
Satsingen kvalifisert for framtida startet med er et politisk initiativ for å styrke 
oppvekstsektoren i Iveland. Etter en prosjektperiode i skole-barnehageåret 2012-13 er 
vi nå inne i fjerde skole-barnehageår med kvalifisert for framtida som overbygning i all 
kommunal virksomhet som retter seg mot barn og unge. 
 
Det er etablert 6 satsingsområder:  
 

Foreldresamarbeid 
Læringsutbytte 
Læringsmiljø 
Kompetanse og ledelse 
Eierengasjement 
Overgang og gjennomføring 

 
Vi velger å ha fokus på ulike områder hvert år, ut fra sentrale og regionale satsinger og 
vurdering av behov.  
 
Vi opplever at satsingsområdene griper over i hverandre, og supplerer hverandre. 
Kvalifisert for framtida blir en fellesnevner og en hjelp til å se sammenhengene i 
utviklingsarbeidet, og dermed gjøre det mer håndterbart. 
 
Både skoler og barnehager deltar i satsingen Inkluderende Læringsmiljø, som er en 
felles satsing i Knutepunkt Sørlandet. Det overordnede ambisjonsnivå er inkluderende 
læringsmiljø, med inkludering som ideal og grunnlag for praksis. 
 
I satsingen er det fire kjernekomponenter som er sentrale prinsipper, teorier og 
handlinger og det viktigste innholdet som det skal settes fokus på for å nå målene i 
satsingen. 
 

1. Et profesjonelt lærende fellesskap med fokus på inkludering 
2. Ledelse av endring 
3. Relasjon og kommunikasjon 
4. System for pedagogisk refleksjon 

 
Denne satsingen er i tråd med 
anbefalingene i NOU 2015:2, AÅ  høre til:  
 
AÅ  legge til rette for en stor statlig 
satsing på Inkluderende skole som blant 
annet inneholder skolebasert 
kompetanseutvikling. Utvalget 
presiserer sammenhengen mellom 
faglig og sosial læring:  
 

 

Utviklingsarbeid må følges opp av skoleeier, 
skoleledere, lærere og pedagoger over tid på 
en systematisk måte. Først da vil alle kunne 
nå målet om å utvikle en skole preget av et 

godt læringsmiljø med et godt faglig og 
sosialt læringsutbytte for alle elever 

(Sunnevåg & Andersen, 2012, s. 40).  
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Det å arbeide med fag må ikke skilles fra det å arbeide med sosial læring. God 
opplæring skaper trygge psykososiale skolemiljøer, som preges av sosial tilhørighet og 
inkludering. Faglig læring må kobles og integreres med sosial læring, de er ikke 
motsetninger.  
 
Videre anbefaler utvalget tydeligere ansvarliggjøring av skoleeieren og skolen og økt 
kapasitet/kompetanse til å arbeide langsiktig og systematisk med skolemiljøet. 
 
Utvalgets mandat gjaldt i utgangspunktet skole, men det er nå føringer på at de 
foreslåtte virkemidlene også skal anvendes i barnehagen. 
 
Med dette som bakteppe, har vi i Iveland kommune tatt dette til etterretning på denne 
måten: 
 

RVTS: Når skoler og barnehager i Iveland deltar i kompetanseheving med RVTS 
(regionalt senter mot vold og traumatisk stress), er dette en konkretisering og 
videreføring av satsingen Inkluderende læringsmiljø. RVTS tar utgangspunkt i 
erkjennelsen av at varig forståelse som vises i praksis, skapes når personale og 
ledelse har en felles forståelse. Refleksjon over egen praksis sett i lys av ny 
kunnskap er en del av undervisningsopplegget. 
 
Skoler og barnehager har et felles ønske om å gi ALLE barn og unge muligheten 
til å bli den beste utgaven av seg selv. Da er det nødvendig at alle blir sett og 
fulgt opp av gode, tilstedeværende voksne. Ikke bare i skoler og barnehager, 
men også i hjemmene. AÅ  skape et godt klima for samarbeid er grunnleggende i 
hele løpet. Da er tverrfaglig samarbeid og støtte også en nødvendighet.  
 
Trygg Tidlig: Iveland satser på systematisk tidlig innsats helt i fra svangerskapet 
gjennom vårt eget opplegg for foreldreveiledning: Tygg Tidlig. Opplegget er 
bygd på et nært samarbeid mellom helsestasjon, foreldre og barnehage. COS-
P/trygghetssirkelen er gjennomgått for alle av helsesøster. Den ligger også til 
grunn for Kvellomodellen, som med sitt tverrfaglige veilederkorps legger opp til 
tidlig hjelp, før utfordringene rekker å bli problemer. 
 
Språk: God språklig kompetanse er det beste utgangspunktet for å bli den beste 
utgaven av seg selv. Et godt språk er grunnlaget for å lykkes, sosialt og faglig. 
Barnehagene i Iveland satser derfor på å utvikle kompetanse på dette området, 
og hjelp til språklige utfordringer vil ofte være et tiltak i forbindelse med 
Kvellomodellen. 
 
Kjærlighet og grenser: Skolene i Iveland har foreldresamarbeid som 
satsingsområde. Foreldreveiledningsprogrammet «Kjærlighet og grenser» 
gjennomføres hvert år i  
7. klasse.  
 
Elevtjenesten er et tverrfaglig møtepunkt, der en tar tak i mulige utfordringer 
for enkeltelever og grupper av elever for å finne gode løsninger. Vi ser likevel at 
trygghetssirkelen og begrepene fra Trygg Tidlig også kan være verktøy i skolen, 
og i opplegget med RVTS er en innføring for skoleansatte lagt inn som 
«workshop». Dette vil skape en mer sømløs overgang fra barnehage til skole, 
både for barn og foreldre. 
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Fellessatsing KnPS: Prinsippene fra Inkluderende Læringsmiljø er også med inn i 
skolens satsing på vurdering for læring. Personalet jobber sammen for å finne 
fram til felles forståelse av læreplan og vurderingspraksis.  Satsingsområdene er 
de samme som for Inkluderende Læringsmiljø: Elevinvolvering og 
foreldresamarbeid. 
 
NUBAS: Administrativ skoleeier må ha forståelse og innblikk i kommunale, 
regionale og nasjonale føringer. I samarbeid med enhetene må en finne gode 
løsninger for oppvekst i Iveland. Kommunikasjon, både med politikere og 
ansatte, er den viktigste arbeidsmåten. Gjennom satsingen NUBAS etableres 
forståelse og gode verktøy som samtidig er i tråd med kommunens øvrige 
satsinger. Samtlige kommuner i Aust-Agder er med i programmet. 
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Overordnet målsetting: 
I Iveland får alle barn og unge muligheten til å bli den 

beste utgaven av seg selv.  

De mestrer grunnleggende ferdigheter og er kompetente 
for videre utdanning og arbeidsliv. 

Målsetting 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

«Alle skoler og skoleeiere setter 
konkrete målsettinger innenfor de 

målområdene som er satt opp. Årlig 
måling, analyse og vurdering av 

måloppnåelse presenteres i 
skoleeiers årlige tilstandsrapport». 

(Regionplan Agder 2020, 2013). 
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Slik når vi målene våre: 
TYDELIGE OG AMBISIØSE MÅL OG FORVENTNINGER 
Vi vet nå at tydelige og høye forventninger skaper gode prestasjoner og resultater. 
Tydelige mål bidrar til å sette fokus på det viktigste. Vi forventer mer både av ansatte, 
foreldre, skole- og barnehageeier og elever for å nå målene. Vi forventer mer av oss 
selv! «En effektiv undervisning i skolen inviterer ikke elevene til å delta, den krever at 
elevene skal delta, også om de skulle trenge noe mer tid og støtte» (Nordahl T. , 2012, s. 
203). 

TIDLIG INNSATS 
Begrepet «tidlig innsats» innebærer at man tar tak i og forebygger problemer tidlig. 
Dette kan bl.a. medføre at man forskyver ressurser til spesielle tiltak for barn tidligere 
i læringsløpet, mindre spesialundervisning på ungdomsskolen, og mer individuell 
oppfølging i barnehage/1-4. trinn. 

Dette krever mer tilpasset undervisning og inkluderende læringsmiljø. Her vil PP-
tjenesten ha en viktig rolle sammen med barnevernet. Kvello-modellen er innført i 
barnehagene, og handler om bl.a. å se utfordringer tidlig (Kvello, 2012). 
Fellessatsingen Inkluderende læringsmiljø i KnPS vil bidra vesentlig til at vi blir enda 
bedre på tidlig innsats. 

TYDELIGE TILBAKEMELDINGER TIL RETTE INSTANS 
Vi har alle et ansvar for å framsnakke våre skoler og barnehager. Vi ønsker tydelige 
tilbakemeldinger, positive som utfordrende, dette gjør at vi kan bli bedre. Det vi 
snakker positivt om og fokuserer på blir det mer av. Har vi kritiske kommentarer, gode 
råd eller spørsmål til driften, skal disse i første omgang rettes slik: 

Foreldre/foresatt: Ta det opp med rektor i skolen eller styrer i barnehagen, 
evt. FAU eller foreldreutvalg. 

Ansatt: Ta det opp med nærmeste leder. Hvis du ikke kan det, går 
du til nivået over, se organisasjonskartet for Iveland 
kommune. 

Politiker: Politikere henviser innbyggerne til rette instans, se over.  

HELHETLIG LÆRINGSLØP 
Kunnskap om det enkelte barn følger barnet gjennom hele læringsløpet og 
videreformidles mellom nivåene. Vi vil se tiltakene i sammenheng, og ha et felles fokus 
og felles mål for hva vi skal oppnå sammen, på tvers av nivåene.  

SYSTEMATISK OPPFØLGING, MÅLING OG FORBEDRING 
Vi er opptatt av å systematisk måle og følge opp effekten av det vi gjør, iverksette tiltak 
basert på hva som virker, og deretter evt. justere tiltakene. Resultatledelse handler om 
nettopp dette: Hva virker, og hva virker ikke. Hva kan vi gjøre for å forbedre oss? 
Tilbakemeldinger gir alle mulighet til å bli bedre (Nordahl T. , Vurderingspraksis, 2012, 
s. 24) 
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INVOLVERING OG VIDERE SAMARBEID 
Vi tror som sagt at vi sammen som oftest blir bedre. Vi tror på åpenhet, forutsigbarhet 
og involvering.  
 
Kvalifisert for framtida er et samarbeidsprosjekt der mange aktører sammen skal 
videreutvikle en god skole og barnehage: Politikere, samarbeidsutvalg, enhetsledere, 
foreldre, elever mv., til daglig ledet av kommunalsjef/tjenesteleder for oppvekst. 
 
Indikatorer og resultatet fra arbeidet rundt kvalitetskjennetegnene vil bli rapportert til 
kommunestyret ifm. det årlige budsjettarbeidet og forankret hos ansatte og foreldre. 
 
Kvalifisert for framtida vil fortsatt være avhengig av godt samarbeid mellom alle 
aktører i årene framover. 
 
Kvalifisert for framtida er også avhengig av at de tilstrekkelige ressurser til enhver tid 
er tilgjengelige. 

HVILKEN MEDISIN TROR VI HJELPER? 
Vi vet nå iflg. forskning at redusert klassestørrelse og åpne skoler ikke har særlig effekt 
på læringsutbyttet.  

Vi vet videre at gode sosiale relasjoner elevene imellom, og en elevkultur som støtter 
læring, samt støttende foreldre med realistiske forventninger til hva barna kan 
prestere, har stor betydning. Det er derfor foreldresamarbeid er ett av seks 
satsingsområder i Kvalifisert for framtida. 

Men den aller beste medisinen, det som betyr 
aller mest, er:  

Skoleledelse, læreren, relasjon mellom lærer 
og elev. 

(Hattie 2009).  

 

 

«I 2020 har det regionale 
kunnskapsløftet gitt betydelige 

resultater. Gjennom målrettet arbeid 
på tvers av kommunegrenser og 

forvaltningsnivåer har Agder lyktes 
med å heve kvaliteten på alle 

utdanningsnivåer – fra barnehager 
til universitetet. Alle som trenger 

barnehageplass får det, grunnskole-
resultatene er over 

landsgjennomsnittet, frafallet i 
videregående skole er vesentlig 

redusert og universitetet gjør seg 
bemerket både nasjonalt og 

internasjonalt. Satsingen på økt 
kompetanse og samarbeid har 

bidratt til framvekst av en rekke nye 
gründerbedrifter og et næringsliv 

som hevder seg i tøff internasjonal 
konkurranse». (Regionplan Agder 

2020, 2013). 

 

Politisk vilje til tydelig 
prioritering.  

Administrativ evne til ledelse.  

Betydelig innsats av den enkelte 
medarbeider som er involvert.  

God struktur og lojalitet til 
landsdelens overordnede mål på 

vei mot 2020. (Regionplan Agder 
2020, 2013). 
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Veien videre 

GRADVIS IMPLEMENTERING  
De seks satsingsområdene, indikatorene og tilhørende tiltak er ambisiøse og 
omfattende. Ikke alle satsingsområder med tilhørende indikatorer og tiltak vil være 
like høyt prioritert til enhver tid. Det er nødvendig å fokusere på utvalgte 
satsingsområder for hvert skole- og barnehageår.  

Høsten 2013 vektla vi foreldresamarbeid og læringsmiljø, i tillegg til læringsutbytte 
som skolene allerede var tungt inne i ifm. satsingen skolebasert kompetanseutvikling 
med eksterne samarbeidspartnere. I den årlige rapporten til kommunestyret vil det 
redegjøres for hvilke prioriteringer som er gjort i siste periode, og hvilke vektlegginger 
som vil gjøres inneværende og kommende periode (ROALD, 2012).  

I 2014 fikk læringsmiljø et forsterket fokus gjennom den felles satsingen i KnPS 
(vedlagt). Nå i 2016 ser vi bl.a. at forsterket samarbeid med foreldre og FAU-leder er 
nødvendig. Foreldrestyrte arrangement bør i større grad finne sted, slik planen 
opprinnelig var. 

ÅRSHJUL 
Det er viktig at Kvalifisert for framtida tilpasses alle andre satsinger og tiltak, bl.a.  de 
som kommer fra Utdanningsdirektoratet.  Felles årshjul for oppvekst og kultur vil bli 
etablert. 

ÅRLIGE RAPPORTERINGER 
Kommunestyret får hver høst presentert en rapport fra Kvalifisert for framtida. 
Rapporteringen svarer også opp Utdanningsdirektoratets krav til Tilstandsrapport for 
skolen. 

BUDSJETT, ØKONOMIPLAN OG FORESLÅTTE TILTAK 
Den årlige rapporten har mange forslag til tiltak og aktiviteter. Noen er lite 
kostnadskrevende, noen kostnader vil enhetene ta inn i sine budsjetter, mens andre 
forslag ift. tiltak vil kreve økte budsjetter. Uansett vil all foreslått aktivitet og alle tiltak 
være en del av normal budsjettbehandling, og dermed en del av Rådmannens forslag til 
budsjett og økonomiplan i årene framover.  

ANSVAR FOR IMPLEMENTERING OG VIDERE DRIFT 
Rådmannen ved kommunalsjef oppvekst vil sammen med aktuelle enhetsledere ha 
ansvaret for implementering og videre drift.  

TIDSPERSPEKTIV 
Kvalifisert for framtida ble implementert høsten 2013 med årlige rapporteringer til 
Kommunestyret (rapport vil foreligge etter sommeren). Satsingen evalueres løpende, 
og forutsettes videreført inntil videre, til Kommunestyret har bestemt noe annet. 
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BARNEHAGENE 
Det har vært en utfordring å få barnehagene godt forankret i Kvalifisert for framtida, 
det blir lett mye fokus på skole og skoleresultater. 

Rammeplan for barnehagen og Barnehageloven har imidlertid klare relasjoner til våre 
satsingsområder: 

I forhold til læringsutbytte, Barnehageloven § 2 : 

Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle 
områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og 
gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. 

Barnehagen skal bidra til at barn og unge får en god start i livet. Alle barn skal få 
mulighet til å utfolde sin skaperglede og utforskertrang i trygge omgivelser, sammen 
med andre barn og voksne (Halvorsen 2013). 

I barnehagene er det jobbet med skjema for foreldresamtaler, plan over 
foreldrekonferanser med invitasjon til flere samtaler, egne hjemmesider for 
barnehagene der aktuelt stoff og materiale legges ut, brukerundersøkelsene analyseres 
og diskuteres med foresatte og ansatte, tiltak vurderes og iverksettes.  

Utvikling av kvalitetsindikatorer, overganger, relasjon til foresatte mv. i barnehagene er 
fokusert i større grad enn før, slik at barnehagene per i dag er en fullverdig del av 
satsingen Kvalifisert for framtida. En egen undersøkelse ifm. inkludering er også 
gjennomført blant foresatte. 

FELLES SATSING I KNUTEPUNKT SØRLANDET 
I Knutepunkt Sørlandet etablerte vi i 2013 en felles satsing vi har kalt inkluderende 
læringsmiljø. Denne satsingen går inn som en naturlig del i ett av våre egne 
satsingsområder: Læringsmiljø. Rammeverket for denne felles satsingen er en del av 
denne rapporten, se eget vedlegg. Sluttrapport kommer høsten 2016. 

 
Satsingen består av fire sentrale kjerneelementer: 

1. Et profesjonelt læringsfellesskap; utvikling av en kollektivt orientert barnehage 
og skole. Vi vil bort fra «enkeltpersonforetak» og «privatpraksis» i klasserom på 
skolen og avdeling i barnehagen over til fokus på arbeidsfellesskapet med felles og 
delt ansvar for læringsmiljøet. Begge skolene og barnehagene i Iveland er godt i 
gang med opplæringen der alle ansatte deltar. Opplæringen består av både 
fellessamlinger med de andre kommunene, individuelt- og gruppearbeid på den 
enkelte enhet, samt lesing og diskusjon av utvalgte artikler. 

2. Systemisk tenkning; Satsingen er basert på systemteoretisk tenkning. Dette 
innebærer at vi flytter fokus fra individet til miljøet/sammenhengen barnet lever i. I 
stedet for et ensidig fokus på utfordringen og «vanskelighetene» rundt og med barnet 
og eleven, blir fokuset felleskapet, omstendigheter og kontekst og ikke minst 
fellesskapet av voksne rundt eleven og barnet. For å si det litt folkelig og enkelt: I 
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stedet for å sende Per ut av klasserommet til spesialundervisning med én voksen, vil 
man ha fokus på fellesskapet og anstrenge seg mye for å tilpasse den ordinære 
undervisningen i større grad enn før. 

3. Ledelse av endring: For å endre praksis på grasrota og blant ansatte kreves 
opplæring av ledere. Satsingen har et spesielt program for kapasitetsbygging for 
styrere og rektorer og deres nestledere. Kapasitetsbygging handler om kunnskap, 
ferdigheter, holdning og motivasjon for å implementere og gjøre en endring. 
Kapasitetsbygging er et overordnet prinsipp for å få til en endring, og ledelse er en 
avgjørende faktor i endringer. Enkle endringer er lettere å implementere, men har 
ofte mindre påvirkning, og motsatt 

4. System for pedagogisk refleksjon: Med denne satsingen vil det bli etablert 
(2015) et system, praksis og rutiner rundt pedagogisk refleksjon: Alle ansatte i skoler 
og barnehager skal ha jevnlige møtepunkt der de setter av tid til kollektiv, 
pedagogisk refleksjon. Vi har valgt to modeller og verktøy som alle ansatte gis 
innføring i: 

SMTTE-modellen (vedlagt) og den såkalte IGP-modellen. 

  

I tegningen over vises på en enkel måte hva målet er: A og B symboliserer to personer 
(voksne, ansatte eller barn, elever) og grensene for egen kunnskap, kompetanse og 
forståelse. C er det området de to har felles. Målet er å gjøre C størst mulig slik at en i størst 
mulig grad ser og forstår den andres perspektiv. På den måten kan inkludering med økt 
trygghet og tillit oppnås; forutsetninger for et godt læringsmiljø og et barnevennlig 
læringstrykk. 

Samarbeidet «Inkluderende læringsmiljø og pedagogisk refleksjon» er en oppfølging av 
regionplan Agder 2020 innenfor fagfeltet utdanning i forhold til: 

1. at det utvikles et felles rammeverk for fremragende undervisning og ledelse. 
2. mer tilpasset opplæring og redusert bruk av spesialundervisning. 
3. analyse og refleksjon over egen praksis som basismodell for utvikling av god 
undervisning. 

Et langsiktig mål er at det som blir innført av endringer skal kunne overføres til hele Agder. 
Det forventes at Knutepunktkommunene utarbeider og bidrar til spredning av metodikk og 
erfaringer til andre kommuner og fylkeskommunene på Agder. 

 



- Kvalifisert for framtida: «…den beste utgaven av seg selv». 

Side 12: Utkast rapport til kommunestyret: Kvalifisert for framtida 2016.  Versjon: 22.08.16. 

Begrepsavklaringer 

INDIKATORER FOR MÅLOPPNÅELSE 
Ordet «indikator» kommer fra verbet «indikere» som betyr "å anvise, angi". Vi bruker 
indikatorer for å anvise eller angi forhold som er for kompliserte eller for kostbare å 
måle direkte. En indikator skal kvantifisere forhold: den skal altså angis i målbare 
størrelser. Ved å forenkle kompliserte forhold skal en indikator gi et tydelig signal om 
en tilstand eller endring i tilstand.  

I Kvalifisert for framtida har vi foreslått en rekke indikatorer som vi tror sammen kan 
hjelpe oss til vite om vi er på riktig vei: Kvalifisere for framtida, gi barna muligheten til 
å bli den beste utgaven av seg selv. 

Det vil etter hvert bli utarbeidet konkrete mål for utvalgte indikatorer, som gir uttrykk 
for et ambisjonsnivå – hvor gode resultater vi skal oppnå innenfor en gitt tidsramme. 

INDEKSER 
En indeks i denne rapporten er en sammenfatning av flere variabler/spørsmål; 
eksempel: 

Spm. 1: Jeg liker grønnsaker. 
Spm. 2: Jeg liker sjømat. 
Spm. 2: Jeg liker kjøtt. 
Indeks: Jeg liker mange typer mat. 

 

Undersøkelsene vi har gjennomført har flere hundre spørsmål/variabler. I denne første 
rapporten har vi gjort et utvalg av variabler som i ettertid vil evalueres i det utvidete 
oppvekstledermøtet (oppvekstkontorets møte med alle enhetsledere). 

Utvalg av variabler vil bli justert underveis. Målet er å etablere et univers der 
variablene/spørsmålene/indeksene sees i et tre- til fem-års tilbakeskuende perspektiv.  

KVALITETSKJENNETEGN 

Kvantitative målinger fokuserer på tall – det som kan telles. Det er viktig å supplere 
disse med kvalitative vurderinger, for å fange om andre og viktige sider av en ønsket 
forbedring. Økt tilgang på resultatinformasjon kan bidra til målrettet skoleutvikling. 
Men, ifølge Knut Roald (2012), kan kvalitetsvurdering også fungere som 
meningstomme ritual når vurderingsresultatene ikke blir bearbeidet på måter som gir 
kollektiv innsikt og engasjement. Dette har vi forsøkt å unngå i denne satsingen. 

Hovedpoenget kan dermed summeres i to korte spørsmål: Hvor er vi, og hva skal vi bli 
bedre på? 

Vår ambisjon med denne rapporten er at kan skolene, barnehagene og 
kommuneadministrasjon og kommunestyre kan gjøre en egenvurdering av kvalitet, 
analysere kvaliteten opp mot resultatindikatorer samt vurdere progresjonen på sitt 
eget endringsarbeid (Skandsen, Wærness, & Lindvig, 2011). 

Kvalitetskjennetegnene har alle fire definerte nivå der man selv skal drøfte seg fram til 
hvor man befinner seg: 
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Nivå 4 Kvaliteten er i overensstemmelse med våre standarder. Arbeidet nå er å klare å 
vedlikeholde denne kvaliteten. 

Nivå 3 Vi har en viss kvalitet på noen av handlingene knyttet til kvalitetsområdet, men vi er 
ikke på det nivået vi ønsker å være 

Nivå 2 Vi har etablert felles begreper, gjerne nedfelt i en plan, men vi klarer ikke å omsette 
dette i praksis. 

Nivå 1 Vi mangler et felles begrepsapparat og arbeidet er usystematisk 
 

Pedagogisk rådgiver/koordinator for oppvekst har sammen med enhetene utviklet 
noen av kvalitetsindikatorene, og de vil etter hvert implementeres i skoler og 
barnehager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Lærerens væremåte er det 
aller viktigste for atferd og 

læring» (Berger, 2000, s. 89) 

 

Alle elever og lærlinger som er 
i stand til det, skal 

gjennomføre videregående 
opplæring med 

kompetansebevis som 
anerkjennes for videre studier 

eller arbeidslivet». 
(Regionplan Agder 2020, 

2013). 

 

«En bredt anlagt internasjonal studie 
om sammenhengen mellom ledelse og 

elevens læringsresultater viser at jo 
mer ledere fokuserer på sine 

relasjoner, sitt pedagogiske arbeid og 
sin egen læring om skolens 

kjernevirksomhet, desto større er deres 
innflytelse på elevenes 

læringsresultater.» (Robinson, 2008). 
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Ivelands seks satsingsområder 

INNLEDNING 
Tilnærmingen er uttrykt gjennom seks satsingsområder. Ikke alle områdene vil ha 
samme fokus til enhver tid. 

FORELDRESAMARBEID 
Et godt samarbeid mellom hjem og skole/barnehage er en viktig forutsetning for at 
barn og unge skal få et godt læringsmiljø og læringsutbytte.  Samarbeidet bidrar til å 
øke tryggheten og styrke motivasjonen til barnet1. 

Hjem og skole/barnehager i Iveland har felles nytte av hverandre, og enhetene vil 
betrakte foreldrene som jevnbyrdige samarbeidspartnere i utdanningen og 
oppdragelsen av barna. Både skolene, barnehagene og hjemmene har et gjensidig 
ansvar for å engasjere seg. Skolene og barnehagene har et særlig ansvar for å legge til 
rette for og aktivt invitere til et godt samarbeid med hjemmene. 

Prosjektgruppa hadde mange innspill i forhold til samarbeid med foresatte. Personalet 
har tatt dette på alvor, og ønsker å løfte fram viktigheten av dette. For å illustrere 
tankegangen har vi brukt en modell der oppvekstsektoren framstilles som et tog:  

Skoler og barnehager er vognene, men foreldrene er lokomotivet, selve drivkraften. 

Toget trenger service, og PPT, helsestasjon, barnevern osv. er våre «servicestasjoner».  

 

 
Samarbeid med foresatte er viktig i alt vi foretar oss. I tillegg til å satse på samarbeid 
med foresatte har vi også ønsket å utvikle læringsmiljøet som er grunnleggende faktor 
i barnehager og skoler. Dette kan illustreres slik: 

 

: 

                                                                    
1 http://www.udir.no/Laringsmiljo/Foreldresamarbeid/ 

http://www.udir.no/Laringsmiljo/Foreldresamarbeid/


- Kvalifisert for framtida: «…den beste utgaven av seg selv». 

Side 15: Utkast rapport til kommunestyret: Kvalifisert for framtida 2016.  Versjon: 22.08.16. 

 
Kvellomodellen, familieteamet, elevtjeneste og kjernegruppe er alle eksempler på 
«servicestasjoner» - en hjelp i arbeidet med å tilrettelegge for et inkluderende 
læringsmiljø der alle blir sett.  

Trygg tidlig er vårt eget program for foreldreveiledning. Det er mitt valg er et program 
for å utvikle sosial kompetanse, som er tatt i bruk i alle enheter. Kjærlighet og grenser 
er et forebyggende program som inkluderer elever i 7. klasse og deres foreldre. 

Enhetene har også arbeidet med å forbedre språk- og leseopplæring. En har fokusert 
ulikt på dette. Mens barnehagene fortsatt er i startfasen, har skolen hatt støtte fra UIA 
gjennom satsingen skolebasert kompetanseutvikling. 

LÆRINGSUTBYTTE 
Læringsutbytte er mer enn bare læringsresultater/karakterer.  Læringsutbytte handler 
ikke bare om hvor godt elevene presterer, men hvor mye de har lært med 
utgangspunkt i sitt individuelle utgangspunkt. Kvalifisert for framtida ønsker et fokus 
på læringsutbytte også innen barnehagene. Vi tror følgende faktorer er av de viktigste 
når det gjelder utvikling av et godt læringsutbytte2: 

Læreren er den viktigste aktøren i skolen for å oppnå læringsutbytte, vi heier på 
en tydelig lærer som ser og tilpasser undervisningen til den enkelte (Nordahl & 
Hansen, Klasseledelse, 2012). 

Vi ønsker i større grad systematisk å utnytte barnas læring av hverandre og 
bygge opp under relasjonene dem imellom. 

Vi vil jobbe tett sammen i hele tjenesteområdet oppvekst. Vi tror skole- og 
barnehageledelsen har stor betydning, og vi vil vektlegge pedagogisk lederskap 
i enda større grad.  

Vi vil også i enda større grad tørre å stille krav til barna slik at de kan strekke 
seg lengst mulig. 

Tilbakemeldinger til barn og elever og foresatte skal bli enda mer systematiske 
og målrettet. 

 

LÆRINGSMILJØ 
Alle barn og elever har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø (Nordahl & 
Hansen, Anerkjennelse, ros og regler i klasserommet, 2012).  Med ”læringsmiljø” 
                                                                    
2 http://www.udir.no/upload/Laringsmiljo/Materiell/Bedre_laringsmiljo_materiell.pdf 

http://www.udir.no/upload/Laringsmiljo/Materiell/Bedre_laringsmiljo_materiell.pdf
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mener vi de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene på skolen som har 
betydning for barns læring, helse og trivsel3 (Kunnskapsdepartementet, s. 76) 

Plan for godt psykososialt miljø er oppdatert og gjøres lett tilgjengelig for alle parter.  

Programmet «Det er mitt valg» 4og KnPS’s felles satsing Inkluderende læringsmiljø og 
pedagogisk refleksjon (vedlagt) er gjeldende for alle enheter. 

LEDELSE OG KOMPETANSE 
En bredt anlagt internasjonal studie om sammenhengen mellom ledelse og elevens 
læringsresultater viser at jo mer ledere fokuserer på sine relasjoner, sitt pedagogiske 
arbeid og sin egen læring om skolens kjernevirksomhet, desto større er deres 
innflytelse på elevenes læringsresultater5.   

Rektor og styrer har det faglige, det pedagogiske og det administrative ansvaret for 
skole og barnehage, og utgjør sammen med resten av lederteamet den formelle 
ledelsen. Ledelse som aktivitet utøves også av medarbeidere uten at de innehar 
formelle lederroller. Lærerne/ped.-lederne er ledere, først og fremst gjennom ledelse 
av gruppen av barn og elever, men også som ledere i faglige samarbeidsfora og overfor 
foreldre (Nordahl & Hansen, Pedagogisk analyse, 2012).  

Skolelederes arbeidsoppgaver, hvordan tidsressursen for mange rektorer går med til 
administrativt arbeid framfor pedagogisk ledelse, er godt dokumentert gjennom 
skolelederundersøkelser og ulike internasjonale og norske studier. Kvalifisert for 
framtida vil vektlegge ledelse, kompetanse og profesjonsutvikling i skoler og 
barnehager. 

EIERENGASJEMENT 
Skoleeiere som bevisst satser på skoleledernes og lærernes profesjonsutvikling, synes 
å nå lengst i å utvikle skoler med et godt læringsmiljø og gode læringsresultater6. Vi 
antar det samme gjelder barnehager. 

For å nå høye faglige resultater, øke gjennomføringsgraden og bidra til sosial utjevning, 
er mobilisering av lokalt engasjement og utviklingskraft grunnleggende viktig. 
Iveland kommune vil legge trykk på hvordan skolene og barnehagene fungerer som 
kunnskapsorganisasjoner, og at enhetene selv er den viktigste arena for kontinuerlig 
forbedring og profesjonsutvikling (Nordahl & Hansen, Utviklingsarbeid og 
endringsprosesser, 2012). Skole og barnehageeier i Iveland vil ha tydelige 
forventninger og interessert følge med på resultatene i årene framover. Nødvendige 
ressurser vil stilles til rådighet. 

OVERGANG OG GJENNOMFØRING 
Overgangene mellom barnehage og skole, mellom hovedtrinnene og mellom 
skoleslagene er viktige faser i barns opplæringsløp. Overgangene kan innebære større 
eller mindre endringer, avhengig av om de må skifte skole, om den nye skolen er langt 
unna og større enn den de forlater, og om overgangen også medfører at venneflokken 
splittes. For mange barn kan slike overganger oppleves positive og spennende, for 

                                                                    
3 http://www.udir.no/Laringsmiljo/ 
4 http://www.determittvalg.no/  
5 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2009-2010/Meld-St-19-
20092010/2/2/1.html?id=608029 
6 http://www.adlibris.com/no/product.aspx?isbn=8244621214 

http://www.udir.no/Laringsmiljo/
http://www.determittvalg.no/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2009-2010/Meld-St-19-20092010/2/2/1.html?id=608029
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2009-2010/Meld-St-19-20092010/2/2/1.html?id=608029
http://www.adlibris.com/no/product.aspx?isbn=8244621214
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andre kan de føre til usikkerhet og utrygghet. Foreldre kan også føle seg utrygg ved 
slike overganger. 

Overgangsfasen kjennetegnes ved å kunne oppleves som både spennende og skummel, 
dette kan bli et følelsesmessig paradoks. Barn kan vise engstelse for endringene, men 
at de også har en positiv forventning om nye sjanser. Støtte hjemmefra synes ekstra 
viktig i denne perioden, og elever med lite støtte hjemmefra har større risiko for å 
møte problemer i overgangsfasen.  

Det er uansett et mål å gjøre overgangene mellom barnehage og skole, mellom 
barnetrinn og ungdomstrinn og mellom ungdomstrinn og videregående opplæring så 
gode som mulig. Også overgang mellom ulike avdelinger i barnehagen og bytte av 
kontaktlærer på skolen er en form for «overgang» som kan være utfordrende og vil ha 
fokus. 

Forskning viser at elever som har gode grunnleggende ferdigheter fra barnetrinnet, 
har størst muligheter for å få gode karakterer på ungdomstrinnet. I tillegg viser 
forskning at karakterene fra ungdomsskolen har stor betydning for gjennomføringen 
av videregående opplæring.  

Gjennomføringen av videregående opplæring har vært stabil på nasjonalt nivå de siste 
årene, men varierer stort mellom fylkeskommuner og kommuner og mellom 
utdanningsprogrammene (Kunnskapsdepartementet, s. 42). 

Samarbeidet med Nav og oppfølgingstjenesten er utviklet videre, og det rus- og 
kriminalitetsforebyggende arbeidet (SLT) fortsetter og har en viktig rolle i det videre 
arbeidet. 

 
  

 

«Alle elever og lærlinger som går ut 
av grunnopplæringen, skal ha 

holdninger, kunnskaper og 
ferdigheter som gjør dem i stand til å 

mestre livet, videre utdanning og 
arbeidsliv». (Regionplan Agder 

2020, 2013) 

 
«Uansett hvilke krav som rettes mot 

læreren, forutsettes evnen til å 
kommunisere godt (Trøhaugen, 

2011, s. 20) 
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Oppsummering/kommentar: 

Vi har gjennom Kvalifisert for framtida 
det siste året fokusert spesielt på tre av 
seks områder: Foreldresamarbeid, 
læringsutbytte og læringsmiljøet. 

Vi ser at foreldrerelasjonen til skolen 
per i dag er god, og at foreldre er godt 
fornøyd med barnehagetilbudet. 

Trygghet, trivsel og tillit er en 
forutsetning for læringsutbytte. Men 
disse faktorene er ikke tilstrekkelig: 
Læringstrykket må økes slik at elevene 
får enda bedre læringsutbytte og -
resultater. 

FORELDRESAMARBEID 
 

 Utdypning/kommentar: 

Indikatorer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A: Foreldre-
undersøkelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skoler: Undersøkelsen er utarbeidet av 
Utdanningsdirektoratet og er rettet mot elevenes foresatte, 
og oppfordrer dem til å gi en vurdering av elevenes 
læringsmiljø og samarbeidet mellom hjem og skole.  
Resultatene fra alle undersøkelser diskuteres med 
foreldre, internt blant ansatte og tillitsvalgte og med 
oppvekstkontoret, som en del av årshjulet.  
 
Grafen under viser at foresatte i Iveland tar relasjonen til 
skolen på alvor, og er godt fornøyd med samarbeidet: 
 

 
Barnehager: Iveland kommune har inntil videre utviklet 
en egen undersøkelse for foreldre i barnehagene.  
 
Undersøkelsen ble fra og med 2014/2015 gjort anonymt. 
Besvarelsene blir gitt på nett.  
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Oppsummering/kommentar: 

Skolene oppgir at de kan bli enda bedre 
på informasjon til foresatte, bl.a. om 
hvordan de jobber med fag og 
grunnleggende ferdigheter. En enda 
tettere dialog mellom skolens ledelse og 
FAU-leder bør tilstrebes.  

Foreldrestyrte arrangement har en ikke 
lyktes så godt med, og dette vil man 
arbeide mer med videre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B: Frammøteprosent på 
klasse-foreldremøter. 
 
 

Frammøteprosent føres for alle foreldremøter, og 
presenteres som et gjennomsnitt siste år. Vi opererer med 
to kategorier: Møtt eller ikke møtt, uavhengig av antall 
foresatte som møtte for den enkelte elev; gjeldende for 
både barnehager og skoler: 
 
Frammøteprosenten beregnes som en middelverdi for alle 
foreldremøter både i skoler og barnehager fom. 2013. 
 
Oppsummering: Vi opplever et betydelig større oppmøte 
fra foresatte i 2016 jfr tidligere år, men må ta forbehold om 
at dette ikke tidligere er målt.  

FRAMMØTEPROSENT FORELDREMØTER 
  2013 2014 2015 
Skoler Iveland 75 %   
 VOPS 79 % 73 % 100 % 
Bhg. Skaiå 64 % 67 %  
 VOPS  87 % 80 % 

 C: Ungdata 2016.  
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 D: Kvalitets-
kjennetegn. 

 
Kvalitetskjennetegn for samarbeid med foresatte i 
barnehagen er under kontinuerlig forbedring. 
 

Tiltak/aktiviteter 1. AÅ rshjul Et felles og koordinert årshjul for skoler og barnehager er 
under utarbeidelse. Dette årshjulet vil ikke være likt for 
skoler og barnehager, men koordinert og utarbeidet i 
samarbeid med oppvekstkontoret og representanter for 
foreldre. Under utarbeidelse og i arbeid. 

 2. Samordnet plan for 
foreldrekontakt i alle 
enheter. 

Eksempler: Informasjonshefter, forventningsavklaringer 
mv. oppdateres årlig. Virkemidlene vil variere mellom 
skoler og barnehager og enheter, men det kvalitative 
innhold og fokuset vil være likt.  
 
Informasjonsflyt: 

- Mobil skole: blir brukt jevnlig, god erfaring på 
dette.  Får direkte kontakt med foreldre med 
informasjon som er nødvendig at de skal få. 
Foreldre kan sende melding om fravær osv. Bare 
positivt for alle parter. 

- Info hefte: Ligger på skolens hjemmeside og er lett 
å få tak i. Bør være på vakt at denne til enhver tid 
blir oppdatert. 

- Nettside: skolen har sin egen hjemmeside, 
elevavis. Ligger inne med info folk har behov for å 
tå tak i. Jobber aktivt for at denne skal være 
oppdatert. 

- Føler det er en god dialog/kommunikasjon 
mellom skole, foreldre osv. 

Foreldrestyrte sosiale arrangement’ 
- Positive signaler på å få gjennomført dette. Vi er 

usikker på hvor mange som er gjennomført og 
hvor mye initiativ foreldrene har tatt i forhold til 
dette. Her må foreldre svare mer opp. 
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Velkomst og integrering: 

- Nye elever på skolen: innhenter/får informasjon 
angående elev. Alle er velkomne.  

- Overgang fra VOPS. Jevnlig dialog med skolen. 
Deling av papirer/informasjon. Egne sosiale 
happenings for elevene, slik at de blir bedre kjent 
med hverandre: f.eks tur til Songvaar fyr.  

Tydelige forventninger: 
- Dette er nedskrevet i infoheftet. Dette blir tatt opp 

på foreldremøtene og alle kjenner til 
forventningene til hverandre. Foreldre har vært 
med på å lage/sette opp hva som forventes av den 
enkelte. 

 
 3. Foreldresamtaler Plan, innhold og form oppdateres årlig i dialog med 

samarbeidsutvalgene, FAU-leder og styringsgruppen.  
 4. Klasse-foreldremøter Det skal jobbes aktivt med å forbedre formen på møtene 

med målsetting om mer dialogbaserte møter. Plan og 
innhold koordineres og oppdateres årlig i dialog med 
samarbeidsutvalgene. Vi tilstreber mer dialog på 
foreldremøtene, ikke bare enveis informasjon fra ansatte.  
 
Dette er lettere å få til i mindre grupper. Vi vil prøve ut et 
mer åpent foreldremøte på våren uten en fastspikret 
agenda, der man kan snakke sammen og ha dialog om 
saker som opptar oss som skole/barnehage og foreldre. 
For klasseforeldremøter skal prosentvis oppmøte føres, de 
skal være mer dialogbaserte, starte med fellesmøte for alle 
på f.eks mellomtrinn med tema. Foreldremøtene er nå lagt 
opp slik at foreldre blir mer involvert. De inneholder ikke 
bare informasjon.  

 5. God informasjonsflyt Vi vil forbedre den skriftlige, muntlige og nettbaserte 
informasjonen og dialogen med alle hjem. Vi vil i større 
grad vektlegge tydelige ambisjoner og forventninger til 
alle parter, i alle kanaler: Mobil skole, infohefte, nettsider 
mv.  
 
Oppdateres jevnlig i samarbeid med samarbeidsutvalgene. 
Informasjonsheftet deles ut ved begynnelsen av hvert år i 
skoler og barnehager. Viktig at foreldrene tør å si fra til 
skolen/barnehagen direkte når de ikke er fornøyd. 
Foreldrene må bli møtt på en god måte og opplevd å bli 
lyttet til. Foreldrene må ansvarliggjøres på hva de 
kommuniserer med hvem, ting må tas i de rette fora og 
kanaler. Samarbeid og kommunikasjon bør være eget tema 
i personalmøter, foreldremøter og i konferansetimer. Det 
bør være direkte og tydelig kommunikasjon og 
tilbakemelding om det som gjelder eget barn. 
 
Ny nettside er etablert ved Skaiå barnehage. Det er et mål 
å kommunisere med alle foreldre på epost. Felles årsplan 
ligger på hjemmesidene til Iveland kommune og 
Vatnestrøm Oppvekstsenter. 

 6. Foreldrestyrte 
sosiale arrangement 

Det bør stilles krav om at alle klasser skal ha minst ett 
sosialt arrangement hvert skoleår som foreldre tar initiativ 
til og arrangerer, og der de ansatte inviteres med. Ikke 
gjennomført. 

 7. Velkomst og 
integrering 

Eksempler: Nye elever i klassen, overgang fra VOPS til 
Iveland skole, nytt barn i barnehagen mv.  Skaiå barnehage 
har styrket mottaket med egen timeplan i 
innkjøringsperioden i høst. 
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 8. Tydelige 
forventninger 

Skolene og barnehagene skal ha tydelige og forutsigbare 
forventninger til foreldre, og vice versa. Disse 
forventningene kommuniseres skriftlig og muntlig, og 
følges opp i foreldremøter og i foreldresamtaler.  

 9. Felles ledelse Felles ledelse er etablert for de to skolene våre, og vi tror 
dette er et godt tiltak når det gjelder felles reglement, 
rutiner og samordning skolene mellom. Ikke minst styrkes 
også fagmiljøene. 
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LÆRINGSUTBYTTE 
 Utdypning/ 

Kommentar og resultater: 
Indikatorer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A: Grunnskolepoeng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede 
læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med 
karakterer. Karakterene brukes som kriterium for 
opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er 
beregnet som summen av elevenes avsluttende 
karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. 
 
Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av 
fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. 
 
Grunnskolepoeng presenteres som 
karaktergjennomsnitt med én desimal: 
 

 

30
34
38
42

Grunnskolepoeng begge kjønn.
2009-2016.

Iveland Nasjonalt

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

Grunnskolepoeng vs. kjønn.
2009-2016.

Iveland gutter Iveland jenter

AA gutter AA jenter

Nasjonalt gutter Nasjonalt jenter

Oppsummering/kommentar: 

Grunnskolepoengene er avgjørende for 
videre opptak og utdanning: Alle 
tallkarakterer summeres, både eksamen og 
standpunkt. Summen deles deretter på 
antall karakterer.  

Denne indeksen vil ha særskilt fokus i 
årene framover. 

Ivelands jenter slo alle i 2014/15, og 
fortsatte i 2016. Guttene har nådd Aust-
Agders- og nasjonalt nivå. 
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2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

Standpunktkarakterer 10. trinn
2008-2014.

Iveland norsk Nasjonalt norsk

Iveland matematikk Nasjonalt matematikk

Iveland engelsk Nasjonalt engelsk
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 B. Kvalitets-
kjennetegn 

 
 C: Nasjonale prøver 

5. og 8. trinn: 
 
 
 
 
 
 
  Oppsummering/kommentar: 

Vi har i de følgende grafene sett på 
andelen elever som scorer lavest på de 
nasjonale prøvene; vi også kunne ha 
fokusert på andelen som scorer høyest. 

Eksempel: I grafen til høyre ser vi på 
femte trinn; de kategoriseres i tre 
mestringsnivå. I Iveland ligger 30-50  
prosent av elevene på laveste 
mestringsnivå i lesing, sammenlignet 
med nasjonalt og Aust-Agder der under 
tre av ti ligger på laveste nivå.  
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D. 
Eksamenskarakterer. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

E. Spesial-
undervisning. 

Vi ønsker med denne indikatoren å se om vi klarer å 
sette inn tidligere innsats: Mer tilpasset undervisning, 
relativt sett mer spesialundervisning tidlig og relativt 
sett mindre spesialundervisning i ungdomsskolen, 
målt og sammenlignet over tre år. Dette er en sentral 
del av satsingen inkluderende læringsmiljø i KnPS: 
 
 

 
 

 
 
Andelen elever med enkeltvedtak om 
spesialundervisning øker med økende trinn, både 

Oppsummering/kommentar: 

I vår felles satsing i KnPS inkluderende 
læringsmiljø har vi lagt en femårig plan 
for inkludering, se vedlegg. 

I grafen på neste side ser vi at andelen 
elever med spesialundervisning har falt 
vesentlig fra 2009 og fram til i dag. 
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nasjonalt og for Iveland. Målet er å sette inn mer 
ressurser tridlig i utdanningsløpet. Det er usikkerhet 
rundt 7. trinn; dette må vi ser mer på. 
 

 
 
Andelen elever med spesialundervisning har økt 
nasjonalt fra 2008, men falt i Iveland. Dette er gledelig. 
 

 F: Tilstands-
rapporten 

Utdanningsdirektoratet/Fylkesmannen pålegger alle 
kommuner hvert år å utarbeide en «Tilstandsrapport» 
for grunnskolen. Fom. 2014 vil kravene i 
Tilstandsrapporten bli svart opp i den årlige 
rapporten «Kvalifisert for framtida» (denne 
rapporten). 
 

Tiltak/aktiviteter 1: Videreutdanning Vi ønsket i 2013 én lærer kontinuerlig i et 
videreutdanningsløp. Ny satsing til dette fra 
Utdanningsdirektoratet er nå lansert, og flere lærere 
tar videreutdanning. Egenandelen tas fra budsjetterte 
kompetansehevingsmidler.  

 2: Etterutdanning Oppvekstkontoret ønsket opprinnelig å forvalte årlig 
en budsjettpost til etterutdanning for ansatte både 
innen skole og barnehage. Det skulle være en løpende, 
skjønnsmessig vurdering; alle yrkesgrupper inkludert. 
Det ble ikke rom for dette i årets budsjett. Ulike 
internkurs er gjennomført, Kvellomodellen mv. Det er 
utviklet felles kompetanseutviklingsplan for skoler og 
barnehager. 

 3: Eksternt 
samarbeid/nettverk: 

Fortsatt tett og aktivt samarbeid med KnPS, UiA og 
FMAA når det gjelder nettverk, kompetanseheving, 
samarbeidsprosjekt mv. Eget samarbeid med andre 
kommuner ifm. økt læringsutbytte. 

 4: Systematisk 
kartlegging og 
oppfølging av den 
enkelte elev/barn 

Vi vil forsterke den systematiske kartleggingen og 
oppfølgingen av den enkelte elev i forhold til 
kompetansemålene, individuelle læringsmål og 
tilpasset undervisning. Vi vil motivere for læring 
gjennom å synliggjøre viktigheten av utdanning og 
kompetanse, bl.a. besøk av ulike yrkesgrupper, yrke- 
og utdanningsvalg, vise konsekvenser ved å ikke 
fullføre vgs osv). Egen kartleggingsportal vurderes. 
Det arbeides med tilpasset opplæring iht. kommunal 
plan. 
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 5: Foreldreveiledning Det er ønskelig å etablere et pedagogisk 
veiledningsprogram for foreldre som omhandler 
tematikken: Hvordan lærer barn? Ikke igangsatt. 

 6. Barnehagene. Barnehageloven § 2 er tydelig ift. denne tematikken: 
 
«Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på 
sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte 
barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi 
utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, 
kunnskaper og ferdigheter». 
 
Enhetene har arbeidet med å forbedre språk- og 
leseopplæring, det er fokusert ulikt på dette: Mens 
barnehagene fortsatt er i startfasen, har skolene hatt 
støtte fra UIA gjennom satsingen skolebasert 
kompetanseutvikling. 
 
Kompetansehevingsprogrammet i samarbeid med 
RVTS har omfattet alle ansatte også i barnehagene. 
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LÆRINGSMILJØ 
 Utdypning/kommentar: 

Indikatorer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A: Elev-
undersøkelsen 

Utvalgte resultater fra Elevundersøkelsen viser at 
elevene trives på skolen i samme grad som nasjonal 
score: 

 
 
Elevene har i gjennomsnitt minst like mange å være 
sammen med i friminuttene som elevene på nasjonal 
basis: 

 
 
Noen færre gleder seg imidlertid til å gå på skolen, 
sammenliknet nasjonalt: 

 
 
Omtrent dobbelt så mange, relativt sett, opplever at de 
blir mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere siste 
skoleår: 

 
 
Elevgruppen samlet oppgir ikke mer mobbing enn 
nasjonale tall: 
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 B: Foreldre-
undersøkelsen 

Grafen under viser en rekke variabler ifm elevmiljøet, 
sammenliknet med nasjonale tall: 
 

 
Også foreldreundersøkelsen bekrefter 
elkevundersøkelsen ifm mobbing/krenkelser: Det er 
noe høyere tall i Iveland sammenliknet med landet 
ellers: 
 

 
 

 C: Lærer-
undersøkelsen 
 
 
 
 

De ansatte opplever og erfarer noe mindre mobbing 
og krenkelser sammenliknet med sine kolleger 
nasjonalt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle er kjent med og følger retningslinjene ifm. 
mobbing: 
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 D: Ungdata-
undersøkelsen 

 
 
Som sist scorer kommunen nokså lavt på fornøydhet 
med lokalmiljøet. 
 
Elevene er imidlertid godt fornøyd både med foreldre 
og medelever. 
 
 

 E: Fravær elever Vi ønsker å etablere en indikator for fravær blant 
elever; tre-fem år bakover.  
 

 F: Viktige indekser 
som vi følger nøye 
når det gjelder 
læringsmiljø: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve 
mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å 
gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. 
trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i 
Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som 
ligger i www.skoleporten.no. 

Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes 
opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. 

Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes 
opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for 
læring. 

Læringskultur: Indeksen viser om elevene 
opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og 
om det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. 

Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av 
mestring i forbindelse med undervisning, lekser 
og arbeid på skolen. 

Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser 
elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i 
arbeidet med fagene, og om de får bli være med å 
bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid. 

Mobbing på skolen: Gjennomsnittsverdien for 
indikatoren Mobbing på skolen er beregnet ut fra 

http://www.skoleporten.no/
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Trinn 7: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trinn 10: 
 
 
 
 

hvor mange som opplever at de blir mobbet og 
hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall 
elever som i snitt mobbes. En og samme verdi kan 
enten indikere at mange krysser av at de mobbes 
sjelden eller at færre krysser av at de mobbes 
hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned 
mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. 

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. 
Unntakene er mobbing på skolen hvor lav verdi er 
positivt og andel som er i prosent. 
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 G: Førkartlegging, 
inkluderende 
læringsmiljø, ansatte 
i barnehagene: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Område 1: Bygge inkluderende fellesskap 
Område 2: Etablere inkluderende verdier 
Område 3: Utvikle en barnehage der alle finner sin 
plass 
Område 4: Til rette for mangfoldet 
Område 5: Tilrettelegge for læring 
Område 6: Mobilisere ressurser 
 
 

 H: Det er under utarbeidelse flere kvalitetskjennetegn for 
dette området, både for barnehager og skoler: 
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Tiltak/aktiviteter 1: Elevundersøkelsen Gjennomført på begge skoler. Utvalgte resultater 
presenteres og følges opp. 

 2: Foreldre-
undersøkelsen 

Gjennomføres på begge skoler. Utvalgte resultater 
presenteres og følges opp (ikke årlig). 

 3: Lærer-
undersøkelsen 

Gjennomføres på begge skoler. Utvalgte resultater 
presenteres og følges opp. 

 4: Ungdoms-
undersøkelsen 

Gjennomføres på ungdomstrinnet annethvert år. 
Overgang til «Ungdata» fom 2013/2014. 

 5: Utviklingsprogram 
for sosial 
kompetanse 

Trygg tidlig er vårt eget program for 
foreldreveiledning. Kjærlighet og grenser er et 
forebyggende program som inkluderer elever i 7. 
klasse og deres foreldre. 

 2: Foreldre-
undersøkelsen 

Gjennomføres på begge skoler. Utvalgte resultater 
presenteres og følges opp. 

 6: Plan for trygghet 
og inkludering. 

Denne planen ble etablert i 2009 og oppdatert i 2015 
og da i større grad samordnet mellom skolene.  
 
Planen inneholder bl.a. forebyggende tiltak mot 
mobbing, samt planer, prosedyrer og tiltak når dette 
blir varslet, bl.a. klageskjema til Fylkesmannen mv. 
Felles plan for skoler og barnehager. Ved tilsyn 
skoleåret 2014/15 fikk kommunen ingen avvik. 
 

 7: Inkluderende 
læringsmiljø – KnPS-
prosjekt 

Seks kommuner i KnPS etablerte i 2013 en felles 
satsing med egen koordinator og framdriftsgruppe i 
hver kommune. Oppvekstnettverket i KnPS er 
styringsgruppe, og rapporterer til rådmannsutvalget. 
Satsingen ble implementert høsten 2014 (vedlegg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

«Min grunnleggende antakelse er at 
uansett hvilken pedagogisk eller didaktisk 

teori en lærer benytter seg av, vil 
kommunikasjon og personlige relasjoner 

være avgjørende faktorer i undervisningen 
(Trøhaugen, 2011, s. 12).  

 

«Alle elever og lærlinger skal 
inkluderes, trives, oppleve mestring og 

få faglige utfordringer.» (Regionplan 
Agder 2020, 2013). 
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LEDELSE OG KOMPETANSE PÅ ALLE NIVÅ 
 

 Utdypning/kommentar: 

Indikatorer A: Medarbeider-
undersøkelsen Utvalgte indikatorer.  

 B: Lærer-
undersøkelsen Utvalgte indikatorer. 

 C: Ståsteds-analysen Utvalgte indikatorer. Ståstedsanalysen er et 
refleksjons- og prosessverktøy for å sette i gang 
utvikling og forbedring ved den enkelte skole. 
Analysen sammenstiller data fra Skoleporten, blant 
annet resultater fra Elevundersøkelsen og 
karakterstatistikk, med de ansattes vurdering av 
skolens praksis. Dette skal gi skolen et utgangspunkt 
for å velge ut og prioritere noen innsatsområder i sitt 
utviklingsarbeid.  

 D. Kompetansenivå 
og voksentetthet 
blant ansatte. 
Lærertetthet i 
ordinær 
undervisning: 

Andel oppfylt pedagogkrav; andel voksentetthet, 
pedagogtetthet, styrerressurs, gruppestørrelser mv. 
Indekser og indikatorer er under utarbeidelse.  
 
I grafen under viser vi lærertetthet: En indikasjon på 
antall elever per lærer i ordinær undervisning, hvor 
ressurser til spesialundervisning og undervisning i 
særskilt språkopplæring ikke regnes med. 
 

 
 
Tallene viser antall elever per pedagog; jo lavere tall, 
jo bedre er det. Samtidig betyr lave tall naturlig nok 
høye kostnader. 
 
 
 
 
 
 
 

Tiltak/aktiviteter 1: Kvalifisert for 
framtida:  

Alle ledere og nestledere i skoler og barnehager er 
sammen i et løpende utviklingsprogram der 
hovedtema er vedlikehold, revidering og rapportering 
på «Kvalifisert for framtida». Ansvar: Kommunalsjef. 
Ikke minst mellomlederleddet bør styrkes og 
kompetanseheves. 
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 2: Avsatt mer tid til 
ledelse for ledere: 

Lederne i skoler og barnehager vil bli tilgodesett med 
noe mer tid til å kunne utøve ledelse hvis 
budsjettsituasjonen i årene framover tillater det. 

 3. Utviklingsprogram 
profesjonsutvikling:  

Det iverksettes et utviklingsprogram med fokus på 
gruppe-, skole- og klasseledelse; kommunikasjon med 
foreldre, profesjonsutvikling, pedagogisk analyse og 
refleksjon og kollegaveiledning. Skolene er en del av 
skolebasert kompetanseutvikling i samarbeid med 
UiA, og et eget program i regi av KnPS. 
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EIERENGASJEMENT 
 Utdypning/kommentar: 
Indikatorer 

A: Skoleeieranalysen 

Analysen er laget slik at politikere og administrativt 
ansatte sammen kan reflektere over de ulike 
aktørenes rolle, sammenhengen mellom kommunes 
resultater og skoleeiers oppfølging av skolene. 
Erfaring viser et behov for at politisk og administrativt 
nivå avklarer oppgaver, roller og ansvar knyttet til et 
forsvarlig kvalitetssikringssystem. Det kan i tillegg 
være nyttig å drøfte kommunens ulike roller som 
pådriver, støttespiller og tilrettelegger for skolenes 
arbeid. Det arbeides med alternativer til verktøyet 
skoleeieranalysen, og samtlige kommuner i Aust-
Agder er dessuten med i et kompetansehevingsløft for 
skoleeiere. Oppfølging følger. 

Tiltak/aktiviteter 

1: AÅ rlig rapportering 

AÅ rlig rapportering til kommunestyret (denne 
rapporten, samt muntlig framlegg i kommunestyrets 
første møte etter sommeren). 

 

2: Skolevurdering 
 

Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner til å søke 
om bistand til å opprette nye lokale 
skolevurderingsnettverk i ekstern skolevurdering. 
Bistanden forutsetter at kommuner samarbeider om 
etableringen av nye nettverk. Det er ikke avsatt midler 
til dette i Iveland så langt. 

 
3: Aktivt 
Tjenesteutvalg 

Tjenesteutvalget besøker årlig en av enhetene og 
diskuterer utkast til rapport for Kvalifisert for 
framtida før den legges fram for kommunestyret. 
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OVERGANG OG GJENNOMFØRING 
 Utdypning/kommentar: 

Indikatorer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A: Fullført/bestått 
vgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denne tabellen viser fullført vgo etter fem år 
(ungdomsretten). Ungdommene har enten fått 
vitnemål eller kompetansebevis. 
 
Ungdomskullet som gikk ut av Iveland skole våren 
2008 til 2011 (markert bakgrunn) har alle hatt 
minimum fem år på seg til å fullføre vgs. 
(ungdomsretten): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÅ rskull ut fra 
ungdomsskolen 

Fullført/bestått/kompetansebevis 
Iveland Nasjonalt 

2011/2012 39 % 59 % 
2010/2011 57 % 68 % 
2009/2010 88 % 71 % 
2008/2009 70 % 70 % 
2007/2008 53 % 71 % 

 B: Elevundersøkelsen Indeks for rådgivning ifm. videre skolegang og 
yrkesvalg: Skoleåret 2015/16 scoret Iveland 
kommune over nasjonalt nivå ift. yrkesvalg: 
 

 
 

 C: Foreldre-
undersøkelsen 

 

 
 
Foreldre i Iveland gir skolen en høyere score enn 
foreldre nasjonalt: 
 
Det ser ut til at ansatte i skolen i minst samme grad 
som ansatte nasjonalt veileder godt ifm. videre skole- 
og yrkesvalg, ifølge foreldre. 
 

Oppsummering/kommentar: 

Denne indikatoren er den aller viktigste 
som vi følger tett i årene framover: 

Fullført/bestått vgs med eksamen 
og/eller kompetansebevis etter fem år 
(ungdomsretten). 

Iveland ligger ti prosentpoeng bak 
nasjonalt nivå..  
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 D: 
Kvalitetskjennetegn 

Kvalitetskjennetegn for overganger er under 
utarbeidelse. 

Tiltak/ 
Aktiviteter: 

1: Plan: Overgang 
barnehage til skole 

Plan utarbeides og evalueres årlig i SU/FAU. Foreldre 
informeres om overganger i god tid. Revidering 
planlagt. 

 2: Plan: Overgang fra 
småtrinnet til 
mellomtrinnet 

Plan utarbeides og evalueres årlig i SU/FAU. Foreldre 
informeres om overganger i god tid. Ikke ferdigstilt. 

 3: Plan: Overgang fra 
mellomtrinnet til 
ungdomstrinnet 

Plan utarbeides og evalueres årlig i SU/FAU. Foreldre 
informeres om overganger i god tid. Ikke ferdigstilt. 

 4. Plan: Fra 
ungdomstrinn til vgs. 

8. trinn: Elevene starter arbeidet med «Min framtidi». 
Dette er et opplegg hvor eleven skal bli mer bevisst på 
egne interesser og egenskaper og blir bedre kjent med 
ulike yrkesområder. Rådgiver er inne og presenterer 
de ulike videregående studieretningene. 
 
9. trinn: Elevene jobber videre med «Min framtid», 
hvor målet er at de blir mer bevisst på egne 
ferdigheter, evner og egenskaper. Likestilling er et 
viktig tema. Undervisningen legger også vekt på at 
elevene skal få øvelser i å gjøre valg og å våge å 
drømme og sette seg mål for hva de ønsker å oppnå i 
livet sitt. Rådgiver veileder elevene om de ulike linjene 
de kan velge og om mulighetene etter videregående 
opplæring. Elevene i 9. trinn hospiterer 1 dag på 
videregående skole og får prøvd ut den 
studieretningen de vil undersøke nærmere. 
 
10. trinn: Elevene jobber videre med «Min framtid» 
hvor fokuset er mest på de ulike studieretningene og 
hva de fører frem til. Elevene skal få god informasjon 
og kunnskap, slik at de kan ta et valg i forhold til egne 
forutsetninger og framtidige jobbmuligheter. 
Rådgiver har individuelle veiledningssamtaler med 
elevene på høsten og enkelte elever som er usikre på 
valget sitt får flere samtaler. Foreldrene får 
informasjon om videregående opplæring på 
foreldremøte på høsten. Elevene er 3 dager i 
arbeidspraksis på høsten, hvor det er et mål at de skal 
prøve ut et yrke de er interessert i. Elevene hospiterer 
også 1 dag på videregående skole. Rådgiver søker med 
den enkelte elev før 1. mars. De elevene som har rett 
til spesialundervisning har rådgiver og PPT møte med 
i forkant av innsøking. 

 Gjelder alle 
overganger: 

Alle nye elever og foreldre blir integrert godt på alle 
trinn gjennom oppstartsamtale, informasjonspakke, 
evt. oppfølgingssamtale etter et par måneder mv. 
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«Aktive skoleeiere er en forutsetning 
for utviklingsarbeidet i skolen, blant 

annet for å sikre at utviklingsarbeidet 
understøtter lokale behov og mål, og 
nasjonale mål. Dette stiller krav til at 

skoleeiere prioriterer 
satsingsområdene i sitt plan- og 

utviklingsarbeid, og legger til rette for 
at politiske, administrative og faglige 

aktører kan ha dialog og samarbeid 
om skolenes arbeid med å forbedre 

kvaliteten i opplæringen 
(Utdanningsdirektoratet). 

http://salg.lex.no/artikkel/mf13/min-framtid/
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