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Forord 
 

Utdanningsdirektoratet har følgende forventninger til skoleeier: 

Skoleeier har ansvar for at elevene får opplæring som er i tråd med  
lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplærings- 
lova) og gjeldende læreplanverk. Skoleeier skal stille nødvendige  
ressurser til disposisjon, og sørge for rammebetingelser som gir  
skolene riktig kompetanse og mulighet til å sette seg inn i og ta  
læreplanverket i bruk på en god måte.  

Skoleeierne har ansvar for å støtte, utvikle og styrke profesjons- 
fellesskapene i og på tvers av skoler. Et profesjonsfelleskap preget  
av aktiv deltakelse, delingskultur, endringsvilje og kontinuerlig  
praksisutvikling, er nødvendig for å lykkes med innføringen av nytt  
læreplanverk. Samarbeid med de tillitsvalgte er viktig i dette  
arbeidet. Medvirkning fra elevene kan også være en viktig verdi  
i arbeidet med profesjonsfellesskapet, slik det er i skolen forøvrig.   

Strategiplanen er en del av det arbeidet som gjøres i  
Vestbyskolen for å imøtekomme direktoratets forventninger.  
Utvikling av Vestbyskolen må skje i samarbeid,  
der alle som jobber med barn og unge gjør en innsats.  
Dette gjelder ikke bare i møte med elever og foresatte, men også  
i møtene ansatte i mellom, der vi fokuserer på kvalitet og  
utvikling – sammen! 

 

Lykke til i dette viktige arbeidet!  

Vestby, november 2019 

Cathrine Grinna Skjeltorp 

Skolesjef 
RO skole, Vestby kommune 
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1. Innledning 
Det stilles store krav til kvalitet i skolen, både når det 
gjelder samfunnsoppdraget, læringsprosessene og 
resultatene for elevene våre. Strategiplanen tar for seg 
grunnskolen i Vestby kommune og bruker begrepet 
ansatte. I dette ligger ingen underkjennelse av lærerne 
eller pedagogikkens betydning, men heller en 
erkjennelse av at alle som arbeider i skolen er 
betydningsfulle – både lærere, skoleassistenter, 
fagarbeidere, ledere og andre som til sammen utgjør 
personalgruppene i Vestbyskolen.   

I Vestbyskolen ønsker vi å utvikle en best mulig praksis 
på en målrettet og langsiktig måte. Utdanningsforskning 
viser at for å skape en god utvikling i skolen, må politikk, 
administrasjon og profesjon samarbeide godt. 
«Kollektivt orienterte personalgrupper og en god 
skoleorganisasjon understøtter god undervisning og et 
godt sosialt miljø, noe som igjen understøtter god 
læring hos elevene» (Irgens, 2011). «Endringer som 
fører til høyere læringsutbytte for elever ser ut til å 
være avhengig av kollektiv samarbeidskapasitet» 
(Fullan, 2014). Planen bygger på følgende verdiord: 

 

Vi løfter Vestbyskolen – SAMMEN 

 

1.1 Oppbygning 
Planen er bygget opp av fire kapitler, hvor innledningen 
utgjør det første. Deretter følger et fremtidsbilde i 
kapittel 2, som beskriver ønsket kompetanse på alle 
nivåer, fra elever til ansatte, fra ledere til skoleeier. 

Kapittel 3 beskriver faglige og sosiale utviklingsområder, 
og vektlegger profesjonelle fagfellesskap som en 
nødvendig ramme for arbeidet med kvalitet og utvikling.  

Kapittel 4 er et sentralt kapittel i strategiplanen og tar 
for seg implementering.  

 

1.2 Aktuelle styringsdokumenter 
Strategiplanen kjennetegnes av systematikk og 
langsiktighet. Vestbyskolen skal preges av en praksis 
som er datainformert, forskningsbasert og som bygger 
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på grunnlags og styringsdokumenter som lov om 
grunnskolen og den videregående opplæringa (heretter 
kalt opplæringsloven), nasjonale føringer som 
stortingsmeldinger og NOU-er, samt overordnet mål i 
kommunal handlingsplan. 

Vestbyskolen skal være en inkluderende skole som 
sikrer god faglig og sosial kompetanse, slik at elevene 
utvikler seg til velfungerende og robuste 
samfunnsborgere. 

Arbeidet med læreplanforståelse prioriteres og utgjør 
en sentral del av planen. Arbeid i profesjonelle 
fagfellesskap skal bidra til god sosial og faglig læring 

1.3 Hvorfor utarbeide en strategiplan 
Med bakgrunn i overordnet målsetning i 
kommuneplanen vurderes en strategiplan som 
formålstjenlig. Planen gir konkrete forslag til 
møtepunkter, strategi og metodikk for Vestbyskolen. 

Strategiplanen vil gjelde fra januar 2020. I august 
samme år trer Fagfornyelsen1 i kraft med ny overordnet 
del og nye læreplaner i fagene. Dette vil representere 
endring og skoleeier i Vestby kommune skal:  

• Sikre en god beredskap og endringskompetanse når 
nye forskrifter, NOU-er, stortingsmeldinger og 
læreplaner skal innarbeides og implementeres. 
  

• Sikre en god standard i Vestbyskolen i tråd med 
føringer fra Storting, direktorat og kommunestyret. 

   
• Sikre et langsiktig og kvalitativt perspektiv på 

utvikling og kvalitetsheving generelt. I dette ligger 
både analysekompetanse og en tett og god dialog 
mellom skoleeier og hver skole, basert på den 
enkelte skoles resultater, styrker og utfordringer. 

 
 
 

 

                                                        
1 Fagfornyelsen innebærer at Utdanningsdirektoratet 
fornyer alle læreplaner i skolen, med oppstart gjeldende 
fra august 2020. Endringen skal gjøre elevene bedre 
rustet for fremtiden.  
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1.4 Hvordan bruke planen 
Planen er et overordnet dokument, som skal omsettes og konkretiseres på den enkelte 
skole, gjennom lokale utviklingsplaner. Planen vektlegger bruk av metoder som gir læring. 
Godt forberedte møter er veiledende i seg selv og gir metodikker som kan oppleves som 
praktiske, relevante og nyttige og som igjen kan brukes på andre nivåer. For eksempel fra 
rektormøte til personalmøte, eller fra personalmøte til klasseromspraksis.  

Andre sentrale prinsipper er; skolebasert kompetanseheving, kunnskapsdeling, påminnelser 
og små drypp. Strategiplanen skal være en støtte slik at Vestbyskolens ledergrupper og 
ansatte prioriterer lange tanker, utvikling og gode prosesser.  

 

2. Fremtidsbilde 
Fremtidens Vestbyskole forblir utviklings- og endringsorientert, der vi sammen arbeider mot 
felles mål. Den møter nye krav med et kompetent personell, og samarbeider tett gjennom et 
helhetlig utdanningsløp. Tverrfaglig samarbeid og samarbeid med foreldre er vesentlig for å 
møte fremtidens krav. Elevene tar vare på sin egen og andres fysiske og mentale helse, og 
uttrykker stolthet over egen identitet og kultur. Vestbyskolen verdsetter variasjon, og er 
arena for forebygging, inkludering og sosial utjevning. 

For å nå dette fremtidsbildet er det utarbeidet noen hovedmål med kompetanser som er 
nødvendige for både elever, ansatte, ledere og skoleeier.  
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2.1 Elevene 
Under følger fremtidsbildet som beskriver de kompetansene som Vestbyskolen skal gi 
kommunens elever i løpet av årene i grunnskolen: 

Elevene i Vestbyskolen mester livene sine 
 
Det betyr at elevene: 

• er sosialt kompetente 
• er trygge og robuste  
• tar ansvar og bidrar til skolens fellesskap og miljø 
• søker relevant hjelp hvis og når det er nødvendig 

Elevene i Vestbyskolen har et godt grunnlag for videre utdanning og arbeid 
 
Dette betyr at elevene: 

• har gode grunnleggende ferdigheter 
• kan uttrykke seg godt muntlig og skriftlig 
• bruker ulike læringsstrategier  
• er aktive og samarbeidende i egne læringsprosesser 
• er digitalt kompetente og bruker relevante digitale verktøy 

Elevene i Vestbyskolen er aktive og medskapende 
 
Dette betyr at elevene: 

• kan vurdere ulik type informasjon 
• kan gjøre selvstendige og kloke valg 
• er utforskende, nysgjerrige og engasjerte i læringsprosessene 
• oppnår dypere læring og ser sammenhenger mellom ulike temaer, emner og fag 

Elevene i Vestbyskolen er gode samfunnsborgere 
 
Dette betyr at elevene: 

• er etisk bevisste  
• har god demokratiforståelse 
• er engasjert i samfunnsspørsmål  
• imøtekommer prinsippene om bærekraftig utvikling 
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2.2 Ansatte  
Under følger fremtidsbildet som beskriver de kompetansene som Vestbyskolens ansatte skal 
besitte og videreutvikle: 

Ansatte i Vestbyskolen skaper trygge og inkluderende fellesskap 
 
Det betyr at våre ansatte: 

• er gode rollemodeller og bevisst på egen påvirkningskraft 
• ser og bidrar til å utvikle hele eleven og fremme lærelyst, nysgjerrighet, kreativitet og 

engasjement 
• tar ansvar for å etablere gode relasjoner med elever og foresatte 

Ansatte i Vestbyskolen etablerer og vedlikeholder gode læringsmiljøer 
 
Det betyr at våre ansatte: 

• utøver god læringsledelse 
• lærer bort ulike læringsstrategier 
• lar elevene være aktive i egen læringssituasjon 
• arbeider etter prinsippene om vurdering for læring 
• bruker og behersker ulike digitale læringsressurser 

Ansatte i Vestbyskolen er deltagende og aktive i både elevenes, sin egen og skolenes utvikling 
 
Det betyr at våre ansatte: 

• er aktive deltagere i lærende profesjonsfellesskap 
• bygger profesjonelle kulturer 
• er løsningsorienterte, innovative, utviklingsorienterte 
• er samarbeidende og faglig oppdaterte 

Ansatte i Vestbyskolen er engasjerte og ansvarlige 
 
Det betyr at våre ansatte er: 

• etisk bevisste 
• forholder seg til ledere og hverandre på en ryddig og profesjonell måte 
• tror på positiv forsterkning og at alle elever kan utvikle seg og oppleve mestring 
• utfordrer og støtter alle elever i læringsarbeidet 
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2.3 Lederne 
Under følger fremtidsbildet som beskriver de kompetansene som Vestbyskolens ledere skal 
besitte og videreutvikle: 

Lederne i Vestbyskolen har tydelige forventningene til sine ansatte 
 
 
Det betyr at lederne: 

• etablerer mål og forventninger til sine ansatte, foresatte og skolens elever 
• følger opp skolens praksis, veileder og kvalitetssikrer skolens undervisning 

Lederne i Vestbyskolen sørger for god drift 
 
 
Dette betyr at lederne: 

• sørger for et godt arbeidsmiljø 
• fordeler skolens ressurser på en strategisk og formålstjenlig måte 
• rekruttere god kompetanse og bygger gode team 
• etablerer gode rutiner og systemer, for å sikre god oppfølging av den enkelte elev 

Lederne i Vestbyskolen tar ansvaret for egen, de ansattes og skolenes pedagogiske utvikling 
 
Det betyr at lederne: 

• er synlige på egen skole 
• observerer elevenes opplæring  
• diskuterer pedagogiske utfordringer  
• inspirer til og utvikler lærende fellesskap, og deltar selv i de ansattes læring 
• er gode rollemodeller, involverer og skaper eierskap  
• bygger funksjonelle delingskulturer 
• støtter og veileder de ansatte i deres profesjonalitet  
• er løsningsorienterte, innovative og utviklingsorienterte 

Lederne i Vestbyskolen er ansvarlige, profesjonelle og etisk bevisste 
 
 
Det betyr at lederne: 

• møter elever, foresatte og ansatte med respekt og tar henvendelser på alvor  
• har tro på at alle i organisasjonen kan utvikle seg og oppleve mestring 
• utøver anerkjennende og relasjonsbasert kommunikasjon 
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2.4 Skoleeier 
Under følger fremtidsbildet som beskriver de  
kompetansene som skoleeier skal besitte og videreutvikle: 

 
Skoleeier har et overordnet ansvar for elevenes opplæring 
 
 
Dette betyr at skoleeier: 

• etablerer mål og forventninger til sin stab og sine 
ledere 

• sikrer kvaliteten på elevenes læringsutbytte og 
læringsmiljø  

• støtter og veileder skolelederne i deres 
profesjonalitet 

Skoleeier sørger for god drift i Vestbyskolen 
 
 
Dette betyr at skoleeier: 

• fordeler resultatområde (heretter: RO) skole sine 
ressurser på en strategisk og formålstjenlig måte 

• rekrutterer og utvikler god lederkompetanse  
• etablerer gode rutiner og systemer på RO-nivå 

Skoleeier sørger for god kvalitetsutvikling i Vestbyskolen 
 
 
Dette betyr at skoleeier: 

• inspirerer til og tilrettelegger for lærende fellesskap  
• er aktivt deltagende i lærende møter på ulike 

arenaer  
• involverer og skaper eierskap  
• analyserer data om Vestbyskolen 
• definerer hvor det er behov for målrettet utvikling 

og vurderer om iverksatte forbedringstiltak gir 
ønsket effekt 

Skoleeier er ansvarlig, profesjonell og etisk bevisst 
 
 
Det betyr at skoleeier: 

• er løsningsorientert 
• er innovativ og faglig oppdatert 
• er utviklingsorientert 
• er synlig og diskuterer pedagogiske spørsmål, på 

skolenivå 
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3. Prioriterte områder 
Strategiplanen vektlegger både 
trivsel, trygghet, inkludering og et 
faglig fokus på elevenes læring, og 
sammenhengen mellom disse 
områdene. Planen legger til grunn 
at arbeidet med fokusområdene 
skjer innenfor rammen av lærende 
profesjonsfellesskap, noe som da vil 
utgjøre et naturlig tredje 
fokusområde. 

 

 

3.1 Sosial læring og et inkluderende læringsmiljø 
Læreplanens overordnet del inneholder prinsipper for sosial 
læring og for skolens arbeid med et inkluderende læringsmiljø. 
Sosial læring handler om at elevene skal utvikle sin identitet og 
selvbilde i samspill med andre. På denne måten vil et raust og 
støttende læringsmiljø kunne gi et godt grunnlag for at elevene 
kan lære både faglig og sosialt. 

For å sikre en bedre sammenheng mellom overordnet del og 
opplæringen i fag er det viktig at skolen jobber aktivt med å 
utvikle både elevenes læringsmiljø og elevenes sosiale læring i 
alle fag. Skolene må se faglig og sosial læring i sammenheng, 
noe som igjen må henge sammen med valg av innhold, 
vurderings- og arbeidsmåter i fag.  

 

For at elevene skal kunne oppleve mestring og tilhørighet skal 
skolene: 

• Utvikle en undervisning med vekt på elevmedvirkning og 
samarbeid 

• Vektlegge samarbeid i fagene, noe som kan bidra til at 
elevene må sette seg inn i hvordan andre tenker, føler og 
erfarer 

• La elevene øve seg på å hevde egne meninger, regulere 
følelser og ta ansvar for seg selv og andre 

• Styrke fellesskapet i klasserommet, gjennom å utvikle en 
inkluderende undervisningspraksis, der alle elever tør å 
prøve, øve og feile 
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I planleggingen av denne type undervisning skal skolen: 

• Være bevisst på hvordan elevene inndeles i grupper. 
Elevene bør få mulighet til å bli kjent på tvers av 
etablerte vennegjenger og over tid utvikle et 
inkluderende faglig og sosialt fellesskap i klassen 

• Sørge for at alle elever opplever mestring, verdsettes for 
sine bidrag og føler tilhørighet til både skolen, trinnet, 
klassen og fagene. 

 

Tydelige og omsorgsfulle voksne 

Trygge læringsmiljøer utvikles og opprettholdes av voksne, 
som er tydelige og omsorgsfulle i sitt samarbeid med 
elevene. Ledelsen på skolen har ansvar for at opplæringen 
fremmer elevenes faglige og sosiale 
læring på en langsiktig og systematisk 
måte. Samtidig er det gjennom det 
daglige møte mellom elever og lærere 
at skolens brede formål blir realisert. 
Dette forutsetter at 
profesjonsfellesskapene jevnlig 
reflekterer over, vurderer og videutvikler egen praksis, noe 
planen utdyper nærmere i kapittel 3.3. 

 

Inkluderende barnehage- og skolemiljø (IBS) 

Sosial læring og et inkluderende læringsmiljø bygger på IBS-
satsingen2 og setter elevenes læringsmiljø i en sosial 
kontekst.  

IBS-arbeidet har utarbeidet målsetning under, som er 
videreført i strategiplanen: 

Alle barn og unge i Vestby skal oppleve å være 
betydningsfulle i et trygt og inkluderende fellesskap 

  

 

                                                        
2 IBS-satsingen (inkluderende barnehage- og skolemiljø) er en 
felles nasjonal satsning i regi av Utdanningsdirektoratet, i 
perioden 2018 og 2019, som barnehagene og skolene i Vestby 
deltar i. 
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Arbeidet med trivsel, trygghet og inkludering deles inn i tre 
hovedkategorier og omhandler individrettet, generelt forebyggende og 
allmennpedagogisk arbeid (se figur): 

 

Skape trygge og robuste elever gjennom sosial læring og et 
inkluderende læringsmiljø 

Strategiplanen vil med bakgrunn i Opplæringsloven egne kommunale 
målsetninger og læreplanens overordnede del vektlegge skolenes 
arbeid med et inkluderende, trygt og godt skolemiljø for alle 
Vestbyskolens elever. Målet med dette fokusområdet er å gjøre 
elevene trygge og robuste, samt gi dem strategier for egen 
livsmestring.  

 

Generelt forebyggende 
arbeid med læringsmiljøet 

Skolene skal sikre et 
langsiktig og systematisk 
forebyggende arbeid 
gjennom gode beskrivelser 
på den enkelte skole.  

 

Skolenes varslings- og 
handlingsplikt 

Skoleeier skal sørge for en 
god beredskap i 
Vestbyskolen for å sikre elevenes lovfestede rett til å bli ivaretatt 
dersom noen observerer eller gjøres kjent med mobbing, ekskludering 
og/eller andre typer krenkelser. Dette er nedfelt i Handlingsplan for et 
trygt og godt skolemiljø ved Vestbyskolene og SFO. 

Det skal være et system på den enkelte skole for å sikre at alle ansatte 
er kjent med skolens egne rutiner, elevenes rettigheter og egen 
varslings- og handlingsplikt.  
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3.2 Faglig utvikling og læring 
Fagfornyelsen vil forutsette at skolene endrer 
eksisterende praksis, for å imøtekomme ny, revidert 
læreplan. Skolene skal i større grad enn tidligere 
vektlegge dybdelæring og arbeid med tverrfaglige 
temaer. For å lykkes med dette endringsarbeidet er det 
vesentlig at skolene har en lik forståelse av de sentrale 
begrepene dette kapittelet omhandler. 

 

Kompetansebegrepet 

Nytt kompetansebegrep definerer kompetanse som å 
tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å 
mestre utfordringer og løse oppgaver, i kjente og 
ukjente sammenhenger og situasjoner. 
Kompetansebegrepet innebærer i tillegg forståelse, 
samt evnen til refleksjon og kritisk tenkning. 

Det nye kompetansebegrepet legges til grunn i 
kapittelet om faglig fokus og elevenes læring. Dette får 
betydning for skolenes arbeid på flere områder. 
Definisjonen beskriver hvordan vi tar til oss kunnskaper 
og ferdigheter, og er på denne måten tett koplet til 
læringsstrategier og det å lære å lære.  

 

Kunnskaper og ferdigheter 

Kunnskap beskrives som å kjenne til, forstå fakta, 
teorier, ideer, begreper og kunne se sammenhenger 
innenfor ulike fagområder og temaer. Ferdigheter 
beskrives som å beherske handlinger og prosedyrer for å 
utføre oppgaver og for å løse problemer. Ferdigheter 
omfatter motoriske, praktiske, kognitive, sosiale, 
kreative og språklige ferdigheter.  

 

I ferdighetsbegrepet ligger også de grunnleggende 
ferdighetene:  

• Lesing 
• Skriving 
• Regning 
• Muntlige ferdigheter 
• Digital kompetanse 
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I framtida vil elevene i større grad måtte overføre det de har lært i en sammenheng, til nye 
og ukjente situasjoner. For å se sammenheng mellom fagområder, kan det være nyttig å 
trene på uforutsigbare oppgaver, øve på å tenke nytt og finne kreative løsninger. 

Kompetansebegrepet omfatter også forståelse, og her er koblingen til dybdelæring helt 
tydelig. Det å virkelig forstå er noe annet enn å utføre noe mekanisk og innøvd. 

 

 

Dybdelæring 

Dybdelæring er ikke et nytt begrep, og mange jobber allerede på måter som legger godt til 
rette for dybdelæring.  

Vi definerer dybdelæring som det å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, 
metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder. Det innebærer at vi reflekterer over 
egen læring og bruker det vi har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene 
eller sammen med andre.  

Strategiplanen vektlegger dybdelæringsprosesser på alle nivåer, for å utvikle holdninger og 
etiske vurderinger, samt evnen til refleksjon og kritisk tenkning. 

 

 

Sammenhengen mellom kompetansebegrepet og dybdelæring 

Dybdelæring og kompetansebegrepet har elementer som overlapper og samsvarer med 
hverandre. Begge begrepene fremhever det å forstå.  

På denne måten kan det å lære å lære, og reflektere over egen læring være med å definere 
både dybdelæring og kompetanse. Det å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter omfatter 
bruk av læringsstrategier. Bruk av læringsstrategier vil igjen forutsette refleksjon rundt egen 
læring. For å oppnå den kompetansen læreplanen beskriver vil dybdelæring være en helt 
nødvendig forutsetning. 
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Kritisk tenkning 

Refleksjon og kritisk tenkning er viktig for å forstå 
hvordan vi bruker argumenter og kommer frem til 
en konklusjon. Det er også viktig å ha en reflektert 
holdning til egne handlinger og de konsekvensene 
handlingene våre kan få. Refleksjon og kritisk 
tenkning henger derfor sammen med utvikling av 
holdninger og etisk vurderingsevne. Kritisk 
refleksjon forutsetter kunnskap, men gir samtidig rom for usikkerhet og uforutsigbarhet. 
Opplæringen må derfor balansere mellom respekt for etablert viten og den utforskende og 
kreative tenkningen som kreves for å skape ny kunnskap. 

 

3.3 Lærende profesjonsfellesskap 
Strategiplanen forutsetter at Vestbyskolen videreutvikler sin pedagogisk praksis. Dette 
arbeidet vil foregå innenfor rammen av lærende profesjonsfellesskap.  

God ledelse er avgjørende for at skolen utvikler ny praksis for å få alle med, og for å styrke 
det lærende profesjonsfellesskapet. Skoleledelsen, med rektor i spissen, har ansvaret for å 
lede utviklingsarbeidet. Et godt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte er også viktig. Det 
vil være av avgjørende betydning at alle ansatte deltar aktivt og at Vestbyskolen har gode og 
velfungerende profesjonsfellesskap.  

Det kan være krevende å utvikle ny praksis og å være innovativ. Utfordringer kan bl.a. 
knyttes til tid, kollektive prosesser og organisasjonskultur. Både skoleeier og den enkelte 
skole må finne et realistisk ambisjonsnivå for utviklingsarbeidet og tenke langsiktig.  
Et lærende profesjonsfellesskap trenger gode møteplasser, gode rutiner og former for 
samarbeid, erfaringsdeling og kunnskapsutvikling. For å endre en etablert og tradisjonell 
praksis, vil det være viktig å reflektere sammen om hva det nye rammeplanverket betyr for 
måten vi jobber på. 

Strategiplanen forutsetter samarbeid og delingskultur på den enkelte skole og mellom 
skolene. Vestbyskolen skal preges av felles kompetanseutvikling, samt formell 
kompetanseheving gjennom etter- og videreutdanning. Strategiplanen operasjonaliseres 
gjennom skolenes egne utviklingsplaner. 
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4. Implementering 
Implementeringen forutsetter arbeid på flere arenaer; ledersamlinger, skolenes eget 
utviklingsarbeid, lokale utviklingsplaner, egne og eksterne veiledere, dialogmøter på skolene 
og annen oppfølging. Aktuelle problemstillinger vil kunne være: Hvilke prosesser skaper varig 
endring? Hvordan planlegges et utviklingsarbeid med systematisk bruk av data og 
resultater? Hvilke arenaer bør vektlegges for å utvikle gode læringsmiljøer, for både elever 
og ansatte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1  Ledergruppenes pedagogiske ledelse 
Strategiplanen skal bidra til å trygge og styrke skolenes ledergrupper i prioriteringen av 
langsiktig og kvalitativ utvikling. Ledergruppene følger opp, analyserer, vurderer og veileder 
skolens ansatte i deres arbeid. Skolenes egne utviklingsplaner vil danne utgangspunktet for 
dette arbeidet på egen skole. Lederne har tydelige forventninger til sine ansatte, deltar selv 
aktivt i prosessene og holder fast ved fokusområdene over tid.  

Ledergruppene etablerer systemer for veiledning og særlig viktig er det å sette av tid til 
nyansatte. Ledergruppene gjør seg kjent med elevenes læringsmiljø og diskuterer skolens 
praksis med sine ansatte.  Rektor og ledergruppa bør se medarbeidersamtalen og 
medarbeiderundersøkelsen i sammenheng med det pedagogiske utviklingsarbeidet.  

En god kultur for tilbakemeldinger vektlegges i lærende profesjonsfellesskap. Her skapes en 
kultur der det er lov å si ifra til den det gjelder. Det bør legges til rette for metoder som 
kollegaveiledning eller andre arbeidsformer, som fremmer pedagogisk utvikling. På denne 
måten legger ledergruppene til rette for deling av erfaringer og opplevelser. Ledelsen bør 
selv prioritere både å lede, delta i og følge skolenes læringsprosesser.  

Ledergruppa modellerer ønsket praksis gjennom egen læring og utvikling. Det må være 
sammenheng mellom det lederne sier og det de gjør. Skolevandring er et verktøy for 
skoleutvikling. Ledere observerer lærernes undervisning, noe som gjør det mulig å bli kjent 
med de ansattes og elevenes hverdag. Etter skolevandringer følges skolens pedagogisk 
praksis opp av lederne, gjennom refleksjon og veiledning.  

Oasen  
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4.2 Kartlegging og analyse  
I Vestbyskolen videreutvikles analysekompetansen for å 
kunne utnytte det potensial som ligger i systematisk 
datafangst. I dette ligger både skolenes oppfølging av 
egne analyser og tiltak, samt skoleeiers oppfølging av 
den enkelte skole.  

Felles årshjul og rutiner 

Skoleeier har utarbeidet et årshjul over obligatoriske 
kartlegginger som gjennomføres i Vestbyskolen med 
rutiner for analyse og oppfølging. På denne måten 
ønsker skoleeier å sikre at hver skole har et system for 
innhenting av data, refleksjon og en kapasitet for å 
iverksette adekvate tiltak.  

 

4.3 Læring og kompetanseheving 
Det skal være et bevisst fokus på hvilke samarbeids-
arenaer skolene har og hvordan de brukes i et 
systematisk utviklingsarbeid. Det forventes at 
prinsippene med lærende møter følges, ved at 
møtedeltagere gis en reell anledning til å komme 
forberedt til møtet, der de gjennom aktiv og engasjert 
møtedeltagelse endrer og forbedrer egen praksis.  

Felles utviklingstid bør oppleves som relevant med et 
tydelig program. Faggrupper, komiteer eller 
ferdighetsgrupper kan med fordel inngå aktivt i skolens 
utviklingsarbeid. Ledergruppene bør vektlegge gode 
møtestrukturer med involvering og medskapning. 
Lederne bør tilstrebe å gi medarbeiderne en god 
mulighet for å komme forberedt til møtene. Felles 
møtepunkter skal preges av faglige innspill med høy 
kvalitet, samt ulike metodikker og systematisk 
erfaringsutveksling.  

 

4.4 De ansattes rolle i profesjonsfellesskap og 
skoleutvikling 
Vestbyskolens ledere kan kommunisere sine 
forventninger på ulike måter. Et godt grep kan for 
eksempel være å snu det på hodet og spørre: «Hva tror 
du jeg forventer av deg?».  
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Det å skape tillit i personalgruppa er viktig for i andre enden å kunne stille krav og 
tydeliggjøre forventninger.  

Holdningsskapende arbeid krever tid, raushet og samhandling. Fagfornyelsen forutsetter at 
skolens ansatte samarbeider. Dette betyr at man evaluerer og bygger gode delings- og 
evalueringskulturer sammen, både på egen skole og på tvers av skolene.  

Taus kunnskap beskriver kunnskap, erfaring og ferdigheter som ikke blir skolens felles eie. 
Det betyr at kun enkelt-lærere eller enkelt-team/fagseksjoner innehar kunnskapen. Det er et 
mål å dele denne kunnskapen, slik at skolens samlede kompetanse utvikles. 

I møte med fagfornyelsen forventes det at skolens ansatte aktivt deltar i skolenes ulike 
profesjonsfellesskap. I dette arbeidet kan skolene utvikle standarder, hvor forventninger til 
ønsket praksis defineres. Standarder som er felles utarbeidet skal følges opp av skolens 
ledergrupper. Ledergruppene bør i tillegg til å følge opp og modellere ønsket atferd. 

 

4.5 Skoleeiers deltagelse og oppfølging 
Skoleeier har et særlig ansvar for å følge opp, støtte og veilede skolene i sitt utviklings-
arbeid. Strategier for kvalitetsutvikling fordrer tett og konstruktivt samarbeid mellom 
skoleeier og skoleledelsen ved den enkelte skole. Det etableres dialogmøter mellom 
skoleeier og ledergruppene ved den enkelte skole, for å styrke de gode relasjonene og gjør 
seg kjent med skolene. 

Skoleeier etablerer, forankrer og følger opp felles mål for Vestbyskolen, planlegger 
skoleledersamlinger og organiserer opplæring av ledergruppene.  

 

4.6 Skolebasert vurdering 
Skolebasert vurdering skal være et verktøy for å utvikle og forbedre egen praksis.  

Skoleeier har et særlig ansvar for å framskaffe relevante data og etablere et årshjul for 
oppfølging av resultatene. Den enkelte skole følger opp dette arbeidet med analyser og 
evaluerer iverksatte tiltak. Skolebasert vurdering benyttes som et verktøy gjennom hele 
implementeringsprosessen.  

For å sikre god skolebasert vurdering vektlegges analysekompetanse og et langsiktig 
perspektiv. Den enkelte skole etablerer systemer som fremkommer i egne utviklingsplaner. 
Skolebasert vurdering brukes for å lære av erfaring. 
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