
 

 

Oppsummering av gruppearbeidet  

Kvalitet i skolen A 

 
Gruppen samlet seg om følgende hovedkategorier og kjennetegn på kvalitet. Vi 
så at flere av kjennetegnene hørte hjemme under ulike hovedkategorier. 
LEDELSE 
 
Det utøves god ledelse på alle nivåer, elever, foreldre, assistenter, lærere, rektor, 
skolefaglige i kommunen. 
Skolens ledelse tør å lede. 
Rektor er målrettet, fokusert, stiller krav og er tydelig. 
 
INKLUDERENDE SKOLE 
 
Alle må bli sett 
Det er plass for alle 
 
SKOLENS PLANER 
 
Planene har tydelige mål 
Det er beskrevet rutiner 
Det er god og tydelig struktur som er kjent for alle 
Det er tydelige læringsmål i skolens planer 
 
ET GODT HJEM – SKOLESAMARBEID 
 
Gjensidig tillit 
Åpenhet mot elever og foreldre 
Åpenhet for et samarbeid mellom hjemmene og skolen 
 
LÆRINGSMILJØ 
 
Klasseledelse med struktur 
Tydelig klasseledelse 
Et trygt læringsmiljø 

 



 

Variasjon i undervisning 
Læringsmiljøet preges av toleranse, inkludering, fritt for krenkelser 
Trygge voksne 
Elevene gleder seg til skolen 
 
ELEVVURDERING 
Fortløpende vurdering 
Konstruktive tilbakemeldinger med fokus på mestring og videre læringsarbeid 
 
SKOLEN SOM LÆRENDE ORGANISASJON 
 
Vilje til å gjøre hverandre gode – felles strategi 
En skole med utpreget delekultur 
 
KOMPETANSE 
 
Høy kompetanse hos alle ansatte faglig og pedagogisk. 
Ledelseskompetanse 
Relasjonell kompetanse 
 
LÆRINGSUTBYTTE 



 

Tilpasset opplæring 
Tydelig progresjon 
Tidlig innsats 
Høye forventninger 
 
Så valgte gruppen et hovedområde ET GODT HJEM – SKOLESAMARBEID 
 
Gruppen kom frem til følgende de kunne arbeid for når de var tilbake på egen 
skole.  
 
De ville arbeide for å etablere gjensidig tillit 
 
De ville at skolen skulle ta foreldrene på alvor som reelle bidragsytere i skolen. 
 
De ville gi anerkjennelse til skolen og ønsker selv anerkjennelse.  
 
De ville arbeid for at terskelen skulle være lav for å ta kontakt 
 
Samarbeidet skulle være godt organisert, tydelig stryktur – årshjul.  
 
De ville vektlegge samarbeid med ledelsen - de måtte spille på lag med ledelsen. 
 
De ville slå fast at hjemmene og skolen hadde en allianse, et felles mål.  
 
De ville arbeide for bedre foreldremøter preget av dialog og konstruktive og 
sentrale tema.  
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