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I. Forord 

 

Ekstern skolevurdering – et verktøy for skoleutvikling 
 
Veilederkorps 
Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner, fylkeskommuner og skoler 
til å delta i et samarbeid for kvalitetsutvikling i skolen. Målet er at flere 
elever skal lære og mestre mer og fullføre utdanningsløpet. 
Veilederkorpset gir støtte til skoleeiere og skoler som trenger 
veiledning for å bedre læreprosessene i skolen. I starten av 
veilederperioden gjennomføres «Ståstedsanalysen,» og skolen kan få 
tilbud om «Ekstern skolevurdering.» Denne rapporten er et resultat av 
den eksterne skolevurderingen av (sett inn navn på skolen) skole, og 
er ment som hjelp til å sette fart i skolens utviklingsarbeid. 
 
Hva er ekstern skolevurdering?  
Ekstern skolevurdering er et verktøy for skoleutvikling. I 
Veilederkorpset blir ekstern skolevurdering brukt for å starte eller sette 
fart i skolens utviklingsarbeid.  
 
Forskrift til opplæringsloven, kapittel 2, §2-1 om skolebasert vurdering, 
sier at alle skoleeiere er pålagt å ha et system for vurdering av skolens 
virksomhet, internt eller eksternt. I forskriften nevnes det ikke hvordan 
den skolebaserte vurderingen skal gjennomføres, men en av måtene er 
ekstern vurdering. Dette verktøyet blir brukt i mange kommuner og 
regioner for å forsterke utviklingsarbeidet på skolene.  
 
Utdanningsdirektoratet bygger denne vurderingsmodellen på en 
tilpasset versjon av Hardanger/Voss-regionen sin 
skolevurderingsmetodikk.  
 
Modellen består av fem trinn: 

 
 
Ståstedsanalysen 
Før den eksterne skolevurderingen har skolen gjennomført 
ståstedsanalysen, et analyseverktøy som hjelper skoleeiere og skolene 
med å kartlegge hvilke områder som bør utvikles. Dette verktøyet tar 
utgangspunkt i kvalitetsindikatorer som nasjonale prøver, 
elevundersøkelsen og andre undersøkelser som brukes lokalt. Ut fra 
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analysen av disse resultatene og eventuelt andre undersøkelser, valgte 
skolen tema for den eksterne skolevurderingen: Skolemiljø og 
relasjoner 
 
Vurderingsrapporten 
Rapporten gjenspeiler det eksterne vurdererteamets konklusjoner om 
det valgte temaet for vurdering av skolen. I tillegg til målformuleringer, 
er det satt opp konkrete utsagn om hva som kjennetegner god praksis. 
Disse tegnene er basert på lov- og regelverk og god pedagogisk 
praksis, samt at det er selve kjernen i vurderingsprosessen og viser 
idealbildet for skolens ønskede praksis innenfor vurderingstemaet. 
Tegnene settes inn i et skjema som kalles «Fremtidsbilde.»  
 
Et bredt spekter av interessenter har uttalt seg om skolens nåværende 
praksis i forhold til tegnene på god praksis. Det er gjennomført 
observasjoner i klassene og i skolemiljøet og vurdererparet har hatt 
tilgang til dokumenter av betydning for den vurderinga som er 
gjennomført. I tillegg har vurdererne innhentet informasjon fra 
skoleledelsen, lærere, elever, foreldre og eventuelt annet personale.  
 
Selve vurderingsuka har vart i tre til fire dager, og siste dag av 
vurderinga ble denne rapporten lagt fram med funnene for skolen. 
Rapporten trekker fram tegn på god praksis og tegn på praksis som 
kan bli bedre for skolen. Konklusjonene i rapporten skal være til hjelp i 
det videre arbeidet med det valgte temaet. Veilederkorpset vil bistå 
skoleledelsen i det videre utviklingsarbeidet.  
 
Det viktigste utviklingsarbeidet skjer på skolen når skolen sammen skal 
følge opp funnene og refleksjonene fra vurderingsuka og sammen 
jobbe med å bli en bedre skole. 
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II. Fakta om skolen 
 

Tanabru skole er en 1-10 skole og har 118 elever og 31 ansatte derav 
16 lærere. 

Skolen er i bruk på tredje året. Den er godt utstyrt og har stor idrettshall 
og ny svømmehall  
 

III. Valg av hovedutfordring 
 

Som følge av resultatene i Ståstedsanalysen og samarbeidet med 
Veilederkorpset har skolen valgt som hovedutfordring temaet: 
Skolemiljø og relasjoner 
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IV. Fremtidsbilde 
Å vurdere vil her si å måle en nå-situasjon opp mot en 
idealtilstand. Her blir en slik idealtilstand kalt et framtidsbilde. Et 
framtidsbilde belyser temaet fra ulike sider og er knyttet til 
aktivitet. Framtidsbildet gjøres konkret ved å dele det inn i 
kvalitetsmål med tegn på god praksis. Skolens nåværende 
praksis blir vurdert opp mot dette bildet. Kvalitetsmål og tegn på 
god praksis på framtidsbildet skal henge nøye sammen med 
påstandene i Utdanningsdirektoratet sin ståstedsanalyse og 
elevundersøkelse,. Framtidsbildet er utformet av vurderere, men 
skolen er involvert i arbeidet i forkant av vurderingsprosessen.  

 

Skolen har godkjent at følgende skal være kvalitetsmål og tegn på god 
praksis på nettopp deres skole:  
 

Kvalitets-mål Tegn på god praksis  
 
Alle elever opplever 
et trygt og godt 
skolemiljø 
 

• Elevene trives på skolen 
• Alle elever opplever at de har venner og noen å være 

sammen med skolen.  
• Elevene opplever at lærerne bryr seg.  
• Elevene løser konflikter på en konstruktiv måte 

 
  

Ansatte i skolen 
fremstår som 
tydelige og 
samstemte voksne i 
arbeidet for et trygt 
og godt skolemiljø 

• Ansatte har en positiv relasjon til hver enkelt elev. 
• Ansatte tar ansvar for alle elevene 
• Ansatte har sammen med elevene innarbeidet tydelige 

regler med konsekvenser og rutiner for elevgruppen. 
• Ansatte samarbeider om å utvikle skolemiljøet 

 
  

 
Foreldre og FAU er 
involvert i arbeidet 
med et godt skole- 
og klassemiljø. 

• Forventingene mellom skole og foreldre er avklart.  
• Kommunikasjonen mellom hjem og skole er god 
• Foreldre har reell medvirkning. 
• Foreldrene er med på å skape et skolemiljø som fremmer 

helse, trivsel og læring. 

 
  

 
Skolen er en 
lærende 
organisasjon som 
forbedrer seg 
gjennom kollektive 
prosesser. 

• Skolen har en god praksis for å sikre et trygt og godt 
skolemiljø 

• Skolen har en felles plattform for det pedagogiske 
arbeidet. 

• Beslutninger som er fattet følges lojalt opp av alle 
ansatte. 

• Skolen får tydelige styringssignal og blir fulgt av skoleeier 
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V. Tegn på god praksis og praksis som kan bli bedre 
Sammenstille og se mønster 
Når alle data er samlet inn ved hjelp av ulike metoder, 
sammenstilles disse dataene. Vurdererne analyserer og vurderer 
informasjonen ved å speile den mot framtidsbildet (tegnene på 
god praksis).  

Ut fra denne vurderingen trekkes konklusjoner. Man finner fram 
til skolens sterke sider innen skolens valgte område og til sider 
som bør utvikles for å bli bedre. 

 

Tegn på god praksis 
 
Kvalitetsmål (1): Alle elever opplever et trygt og godt 
skolemiljø 
• Tegn Elevene trives på skolen 

• Tegn: Alle elever opplever at de har venner og noen å være 
sammen med skolen 

Det store flertallet av elevene vi har intervjuet, gir uttrykk for at de 
trives på skolen. Dette knyttes særlig til det at de har venner og noen å 
være sammen med. Dette støttes også av utsagn i vårt møte med 
foreldrene. Våre klasseroms- og friminuttsobservasjoner bekrefter 
dette inntrykket. 

• Tegn: Elevene opplever at lærerne bryr seg.  
De fleste elever opplever at lærerne bryr seg om dem og griper inn når 
det er konflikter mellom elever. Men andre elever hevder at det er 
forskjell mellom lærerne på dette punktet, og de skulle ønske at flere 
lærere kunne bry seg mer. 

 
Kvalitetsmål (2): Ansatte i skolen fremstår som tydelige og 
samstemte voksne i arbeidet for et trygt og godt skolemiljø 
 

• Tegn: Ansatte har en positiv relasjon til hver enkelt elev. 
• Tegn Ansatte tar ansvar for alle elevene 

I intervju gir de ansatte uttrykk for at de legger vekt å ha en positiv 
relasjon til og ta ansvar for elevene, særlig på sitt trinn. I akutte 
situasjoner, forteller lærerne, griper lærerne inn uavhengig av hvilket 
trinn eleven tilhører. 
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• Tegn: Ansatte har sammen med elevene innarbeidet tydelige 
regler med konsekvenser og rutiner for elevgruppen. 

Vi har sett klasseregler i alle klasserom. Disse reglene er utviklet i den 
enkelte klasse i samarbeid mellom elevene og lærerne. Både lærere og 
elever peker på at det gjenstår et arbeid mht hvordan reglene skal 
praktiseres. 

 

FAU/foreldrene 
I møtet med FAU drøftet og uttalte foreldrene seg først om hva skolen 
er god til og hva skolen kan bli bedre til – og hva foreldrene kan bli 
bedre til. Vi nevner her de viktigste punktene med relevans for 
vurderingstemaet: 

Foreldrene er fornøyde med at 
• skolen har gode rutiner for tilbakemeldinger og beskjeder 

• skolen tar tilbakemeldinger fra foreldrene alvorlig, og den 
forsøker å endre praksis om nødvendig  

• skolen jobber bra med klassemiljø og rutiner mellom annet for å 
håndtere konflikter elevene imellom 

 
Foreldrene mener at skolen kan bli bedre til  

• tilpasset opplæring for eksempel mht lese- og skrivevansker på 
småtrinnet  

• det å sende bøker med elevene hjem slik foreldrene bedre kan 
støtte læringsarbeidet. 

• å bekjempe både åpen og skjult mobbing 

 

Foreldrene ønsker at  
• skolen får en læringsplattform med tilgang på informasjon, 

læringsressurser og samarbeidsmuligheter.  

• skolen skal arbeide for mer arbeidsro i timene. 
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Kvalitetsmål (3): Foreldre og FAU er involvert i arbeidet med et 
godt skole- og klassemiljø. 
 

• Tegn: Kommunikasjonen mellom hjem og skole er god 
FAU mener at kommunikasjonen mellom skole og heim er jevnt god, 
men ser også at kontakten er gjensidig personavhengig 
 

• Tegn: Foreldre har reell medvirkning. 
Foreldre mener at de har generell god medvirkning forutsatt at de 
bruker mulighetene dette gir og spiller på lag med skolen. 
 

• Tegn: Foreldrene er med på å skape et skolemiljø som 
fremmer helse, trivsel og læring. 

FAU formidlet en tydelig vilje til et tettere og bedre samordnet 
samarbeid mellom skole og heim. Foreldrene viste til noen aktiviteter 
som de er delaktige i og uttrykte en vilje til å forsterke denne type 
innsats (for eksempel «åpen dag» på skolen) 
 

Praksis som kan bli bedre 
 

Kvalitetsmål (1): Alle elever opplever et trygt og godt 
skolemiljø 
Tegn: Elevene løser konflikter på en konstruktiv måte 

De aller fleste elevene har det i utgangspunktet bra på skolen. Noen 
elever nevner at de gjennom skolens programmer har lært hvordan de 
kan forebygge og løse konflikter. Likevel synes det som om konflikter av 
ulike slag forekommer relativt hyppig, både lette og tunge. Dette skaper 
utrygghet for mange elever. 

Kvalitetsmål (3): Foreldre og FAU er involvert i arbeidet med et 
godt skole- og klassemiljø. 
• Tegn: Forventingene mellom skole og foreldre er avklart.  

Forventningene mellom foreldre og skole er ikke godt nok avklart og 
skrevet ned. Slike forventninger er «ferskvare» og bør fornyes med 
jevne mellomrom. 
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Kvalitetsmål (4): Skolen er en lærende organisasjon som 
forbedrer seg gjennom kollektive prosesser. 
 
Vi har merket oss at skolens møtetid i stor grad går med til 
morgenmøter. Disse møtene går med til å løse oppgaver den aktuelle 
dagen. Skolen blir omtalt som en «brannslukningsskole». Teamtid på 
ettermiddag brukes til å planlegge mellom annet kortsiktige fellestiltak. 
 
Skolen kan vise til en lang rekke prosjekter og aktiviteter, men vi har 
et absolutt inntrykk av at de ansatte har lite erfaring med arbeidsmåter 
og prosesser i kollektivt utviklingsarbeid som skaper et bedre 
læringsmiljø for elevene. 
 
Det vi nevner her, er karakteristisk for det som omtales som en løst 
koblet organisasjon der det er liten sammenheng mellom leddene, 
overordnede planer og den daglige praksis i klasserommene. 
 
Våre klasseromsobservasjoner tyder på at læringsaktivitene på skolen 
er sterkt preget av tradisjonell, lærer- og lærebokstyrt undervisning. 
Elevaktive og problemløsende metoder har vi sett lite brukt. Elevene 
sier at de trives best i fag hvor de får være aktivt deltakende. Det betyr 
at elevene i slike sammenhenger er motiverte for læring. Det er all 
grunn tro at et elevaktivt læringsmiljø vil ha positiv virkning på 
skolemiljøet 
 

• Tegn: Skolen har en god praksis for å sikre et trygt og godt 
skolemiljø 

I intervju med lærere og ledelse kommer det fram at skolen pr i dag 
ikke har en kollektiv og varig praksis for å sikre og utvikle et godt 
skolemiljø. Mange ansatte er opptatt av dette temaet og viser til 
enkelttiltak, men erkjenner samtidig at skolen som organisasjon ennå 
ikke har arbeidet med disse utfordringene i fellesskap. 

• Tegn: Skolen har en felles plattform for det pedagogiske 
arbeidet. 

Det er helt entydig at skolen pr i dag ikke har en pedagogisk 
plattform. Flere uttrykker et behov for en plattform for det 
pedagogiske arbeidet. 

• Tegn: Beslutninger som er fattet følges lojalt opp av alle 
ansatte. 

Lojalitet til fattede beslutninger i skolen som helhet varierer i stor 
grad. På teamnivå er man i større grad lojal. Flere peker på at det er 
tre skoler i skolen, og at svært ulike praksiser får utvikle seg. Det 
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blir pekt på at det er en manglende «vi-skole-tenkning», og mange 
ser på det som et problem. 

• Tegn: Skolen får tydelige styringssignal og blir fulgt av 
skoleeier 
Lærerne nevner ulike styringssignaler fra skoleeier, for eksempel 
handlingsplan for elevene sitt psykososiale skolemiljø og forskrift for 
ordensreglement i kommunen.  

Lærerne oppfatter skoleeier som usynlig og kan ikke peke på saker 
som har blitt fulgt opp av kommunenivå. 

 

Denne gode praksisen har vi også funnet på skolen: 
Skolen er preget av positiv omgangsform. Vi har opplevd en vennlighet 
og imøtekommenhet både fra elevens, de ansatte og ledelsens side. 

Skolen er preget av en positiv vilje og omtanke for elevene.  

Skolen har samlet sett et godt utgangspunkt for videre utvikling for 
elevenes og de ansatte beste. 

 

Elevrådet  
I løpet av vurderingsuken fant vi det nyttig å innkalle til en kort 
samtale med elevrådet. Vi anser at det er viktig at elevrådet tar 
medansvar for å utvikle skolemiljøet. I samtalen kom det fram at 
elevrådet spiller en beskjeden rolle i skolesamfunnet. De kunne ikke 
peke på saker de tidligere har fått gjennomslag for og kunne ikke 
nevne hvordan de i fortsettelsen kunne gjøre en forskjell for 
skolemiljøet. Elevrådet har i sitt arbeid ikke direkte kontakt med 
skolens ledelse. 
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Spørsmål til refleksjon: 
Spørsmål som skolen bør stille seg for å komme videre. Spørsmålene er 
basert på tegnene og på eventuelle andre relevante funn og 
problemstillinger som er blitt belyst i vurderingsmaterialet. 

• Mer effektiv bruk av fellestid: Lærerne forteller at de i møter 
bruker mye tid til å løse utfordringer fra dag til dag. Dersom dere i 
felleskap utarbeider felles rutiner og prosedyrer for slike utfordringer, 
hvor mye tid vil dere vinne inn til bruk for langsiktig utviklingsarbeid?  

• Mer varierte og elevaktive arbeidsmetoder: Dersom dere i større 
grad tar i bruk mer elevaktive arbeidsmetoder, i hvilken grad mener 
dere at dette vil føre til et bedre lærings-og skolemiljø?  

• Enda et prosjekt - Hvordan få utbytte av et utviklingsprosjekt: 
Skolen skal fra nyttår gå inn i det nasjonale prosjektet «Inkluderende 
barnehage og skolemiljø». Sett i lys av erfaringer som skolen har med 
tidligere prosjekter, hva bør dere gjøre for at dette prosjektet skal 
styrke skolemiljøet? Vær konkrete  

o hva må skoleledelsen gjøre? 

o hva må teamlederne gjøre?   

o hva må lærerne gjøre? 

o hva må skoleeier gjøre? 

• Drøft påstanden: Skolen har for mange utviklingsområder, nye som 
gamle (mellom annet Zero, Mitt valg, Lesson study, VfL, 
Ungdomstrinn i utvikling) I hvilken grad er disse blitt en integrert del 
av skolens pedagogiske praksis? Bør noen legges til side, og bør noen 
eventuelt videreføres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Skoleutvikling 
Rapport fra ekstern vurdering ved Tanabru skole 

 - 12 - 

Etterord 
Forskning om ekstern skolevurdering konkluderer med at en slik 
vurdering kan ha stor betydning for utvikling av skolen. Det avhenger 
imidlertid av hva skolen gjør med sin nye kunnskap etter 
vurderingsuka.  
 
Videre arbeid etter ekstern skolevurdering 
Etter at vurderingen er over og rapporten er ferdig, fortsetter skolens 
utviklingsarbeid med bakgrunn i skolens ferske utviklingsplan (2018) 
og konklusjonene i denne rapporten.  
 
Prosessen styres av skoleledelsen, støttes av veilederkorpset og følges 
opp av skoleeier. 
 
Eksempel på hvordan en slik prosess kan gjennomføres:  

• Innen to uker etter vurderingen: skoleledelsen lager en 
milepælsplan for etterarbeidet og sender i kopi til koordinator i 
veilederkorpset   
(kesni@hotmail.com) 

• Milepælsplanen bør ha mål og ansvarsfordeling 
• Personalet blir involvert i det videre arbeidet med tiltakene i 

milepælsplanen 
• Etter cirka et halvt år: Skoleeier har møte med skoleledelsen for 

å følge prosessen 
• Innen juni 2019: Skolen og skoleeier -gjerne med støtte fra 

veilederkorpset - har nytt møte for å se hva som har skjedd av 
endringer 

Veien videre 

− Hvordan kan de sterke sidene til skolen brukes i det videre arbeidet? 
 
Det er rektors oppgave å konkludere om hvordan skolen skal jobbe 
videre – etter grundige diskusjoner med de ansatte- ut fra det 
vurdererne konkluderer med i punkt 5 og 6. Dette er rektors 
“stafettpinne”, som han må si noe om når vurdererne har lagt fram 
denne rapporten.  

Tanabru 27.10.18 

 

____________________   _______________________ 
   

Svein - Erik Fjeld      Severin Roald 
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(veileder)       (vurderer)   
   

Vedlegg A.   

Deltakere i ekstern vurdering 
Det er viktig at de skolene som mottar veiledning forankrer 
prosessen hos elevene, foreldre, alle skolens medarbeidere og 
andre samarbeidsparter som er viktige for skolen. Ekstern 
vurdering sikrer at de ulike stemmene blir hørt og sett. 

− Interne: elever, lærere og assistenter, ledelsen, FAU og elevråd 
− Eksterne: ingen 

Vedlegg B. Tidsplan og aktiviteter 
Forut for vurderingsuka på skolen, har det vært kontakt mellom 
vurderere og skole, og data er innhentet. Det er utarbeidet en 
tidsplan for prosessen. Framtidsbildet er utarbeidet og diskutert 
og forandret i samspill med skolens personale. Personalet har 
gjennomført en organisasjonsundersøkelse og en 
ståstedsanalyse som veilederne har vært med på å 
oppsummere. Samtaleguider er utarbeidet og møte med 
foresatte planlagt.  

Det er avsatt inntil tre dager (fire dager på store skoler) til selve 
vurderingen. Informasjonsinnhentingen foregår gjennom 
samtaler, møter, observasjon o.l. Alle data sammenstilles, og 
vurdererne leter etter mønster i materiale og speiler det mot 
framtidsbildet. Rapport skrives og legges fram for personalet den 
fjerde dagen. 
   
Å gjennomføre ei kvalitetsvurdering på en 1-10 skole på 4 dager 
er knapp tid, og innebærer en avgrensning av temaet. 

 

 

Uke  Framdriftsplan for ekstern vurdering  
ved Tanabru skole uke 39 

Ansvar 

35 Skolen får tilsendt forslag til framtidsbilde og 
tidsplan 

Vurdererne 

35-36 Personalet drøfter framtidsbildet og kommer 
med forslag til eventuelle endringer og 
tillegg. Sendes vurderne senest torsdag  
06.09 kl 16.00 
Skolens ledelse justerer tidsplanen slik at 
den passer med skolens tidsrytme. Frist: 
06.09 kl 16.00 

Rektor 
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37 Skolen får tilsendt annet materiell om blant 
annet utvelgelse av elever til intervju og 
organisering av møte med FAU man 24.09 på 
kvelden. Tilbakemelding fra skolen: 13.09 kl 
16.00  

Vurdererne 

 38 Vurderne og rektor avtaler et tidspunkt 
tirsdag 18.09 eller onsdag 19.09 og  går 
igjennom opplegget for vurderingsuka 

Vurdererne og 
rektor 

39 Ekstern vurdering mandag 24.09 – torsdag 
27.09 

 

 07.30 Møte med ledelsen  

mandag 08.10 - 
08.25 

Kort møte med personalet  

 08.30– 
10.10 

Observasjon 5 - 7 klasse  

 10.15 – 
11.10 

Intervju med 8 elever 5-7  
klasse 

 

 11.10 – 
11.50 

Lunsj  

 12.00 – 
13.00 

Observasjon 8 – 10 klasse  

 14.30 – 
15.30 

Intervju med lærere 5-7 klasse  
 

 19.00 – 
20.30 

Møte med FAU  

tirsdag 08.00 – 
08.20 

Kort møte med rektor særlig 
mht praktisk gjennomføring 

 
 

 08.35 – 
10.10 

Observasjon 1-4 klasse  

 10.25 – 
11.10 

Intervju med 8 elever 2-4 
klasse 

 

 11.10 – 
11.50 

Lunsj  

 12.10 - 
13.30 

Intervju med ledelsen  

 14.30 -
15.30 

Intervju med lærere 1-4 klasse   

onsdag 08.00 – 
08.20 

Kort møte med rektor særlig 
mht praktisk gjennomføring 

 

 08.35 – 
10.10 

Observasjon 8-10 klasse  

 10.25 – 
11.10 

Intervju med 8 elever 8-10 
klasse 

 

 11.10 – 
11.50 

Lunsj  
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 13.30 - 
14.30 

Intervju med lærere 8-10 
klasse 

 

torsdag 11.50 – 
12.30 

Rapporten legges fram for 
rektor 

 

 14.30 – 
16.00 

Rapporten legges fram for 
personalet 

 

 

Vedlegg C. Metoder 
 

Skolen har allerede en del data gjennom ståstedsanalysen, som 
utgjør et godt grunnlag for utvelgelse av område for ekstern 
vurdering. For å sikre god forankring og at alle stemmer blir hørt, 
hentes det inn data fra flere andre kilder (kildetriangulering). For 
å få best mulig kvalitet på informanter fra elevene ber en rektor 
i samarbeid med kontaktlærere plukke ut elever som skal 
intervjues. 

Rektor får også ansvaret for å sette opp en plan for intervju med 
personalet slik at skolen kan fungere under vurderingsuka. 

Alle intervju er gruppeintervju. 

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

Ståstedsanalyse  

Skolen gjennomførte ståstedsanalysen våren 2017 

Dokumentanalyse 
I tillegg til ståstedsanalyse sender skolen diverse relevante dokument til 
vurderer, for eksempel virksomhetsplan, arbeidsplaner, resultater av 
undersøkelser på skolen osv. 

Samtaleguider 
For å fange lik tematikk, har vurdererne i forkant utarbeidet ulike 
samtaleguider til hjelp for samtaler med henholdsvis elevgrupper, 
foreldre og ulike grupper medarbeidere på skolen. Spørsmålene i disse 
samtaleguidene er alle hentet fra framtidsbildets tegn på god praksis. 

Intervjuer: 8 gruppeintervjuer. 3 gruppeintervjuer med 26 elever. 3 
gruppeintervjuer med lærere fra alle trinn. Samtale med ledelsen, 
elevrådet og FAU. 

Observasjon. Observasjon på alle klassetrinn. 
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Vedlegg D. Tomme samtaleguider 
 
Samtaleguide for elevene ved Tanabru skole 
 

• Trives dere på skolen? 
• Har dere venner og noen å være sammen med på skolen? 
• Opplever dere at lærerne bryr seg om dere ?  
• Når det oppstår en konflikt mellom dere, hvordan løser dere den? 
     (2-4 kl bruke begrep som uenighet eller krangel) 
• Har dere sammen med lærerne laget tydelige regler for skolen eller   
      klassen ? 

 
Samtaleguide for lærerne ved Tanabru skole 
 
 
Alle elever opplever et trygt og godt skolemiljø 
 
• Løser elevene konflikter på en konstruktiv måte? 
 
 
Ansatte i skolen fremstår som tydelige og samstemte voksne i arbeidet for et 
trygt og godt skolemiljø 

 
• Har ansatte en positiv relasjon til hver enkelt elev? 
• Tar ansatte ansvar for alle elevene? 
• Har ansatte sammen med elevene innarbeidet tydelige regler med 

konsekvenser og rutiner for elevgruppen? 
• Samarbeider ansatte om å utvikle skolemiljøet? 

Skolen er en lærende organisasjon som forbedrer seg gjennom kollektive 
prosesser. 
 
• Har skolen en god praksis for å sikre et trygt og godt skolemiljø? 
• Har skolen en felles plattform for det pedagogiske arbeidet? 
• Følges beslutninger som er fattet lojalt opp av alle ansatte? 
• Får skolen tydelige styringssignal og blir fulgt opp av skoleeier? 
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Samtaleguide for ledelsen ved Tanabru skole 

 
Alle elever opplever et trygt og godt skolemiljø 
 
• Trives elevene? 
• Løser elevene konflikter på en konstruktiv måte? 
 
Ansatte i skolen fremstår som tydelige og samstemte voksne i arbeidet for et 
trygt og godt skolemiljø 

 
• Har ansatte en positiv relasjon til hver enkelt elev? 
• Tar ansatte ansvar for alle elevene? 
• Har ansatte sammen med elevene innarbeidet tydelige regler med 

konsekvenser og rutiner for elevgruppen? 
• Samarbeider ansatte om å utvikle skolemiljøet? 

Skolen er en lærende organisasjon som forbedrer seg gjennom kollektive 
prosesser. 
 
• Har skolen en god praksis for å sikre et trygt og godt skolemiljø? 
• Har skolen en felles plattform for det pedagogiske arbeidet? 
• Følges beslutninger som er fattet lojalt opp av alle ansatte? 
• Får skolen tydelige styringssignal og blir fulgt opp av skoleeier? 

 
Referat fra møte med FAU 
   
Hva er skolen god til?  
Hva kan skolen bli bedre til?   
Hva kan foreldrene bli bedre til?   
 
Kvalitetsmål: Foreldre og FAU er involvert i arbeidet med et godt skole- og 
klassemiljø.   
Tegn på god praksis:   
   
Er forventingene mellom skole og foreldre avklart?    
Er kommunikasjonen mellom hjem og skole god?   
Har foreldrene reell medvirkning?   
Er foreldrene med på å skape et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring?   
 
 

 


	I. Forord
	Ekstern skolevurdering – et verktøy for skoleutvikling
	II. Fakta om skolen
	III. Valg av hovedutfordring
	IV. Fremtidsbilde
	V. Tegn på god praksis og praksis som kan bli bedre
	Etterord
	Vedlegg A.
	Deltakere i ekstern vurdering
	Vedlegg B. Tidsplan og aktiviteter
	Ståstedsanalyse
	Skolen gjennomførte ståstedsanalysen våren 2017
	Dokumentanalyse
	Samtaleguider
	Intervjuer: 8 gruppeintervjuer. 3 gruppeintervjuer med 26 elever. 3 gruppeintervjuer med lærere fra alle trinn. Samtale med ledelsen, elevrådet og FAU.
	Observasjon. Observasjon på alle klassetrinn.


