
UTVIKLINGSPLAN SØRLI SKOLE 2020   

Overordnet målsetting: Opplæringen i alle fag er fra høsten 2020 i tråd med Kunnskapsløftet 2020 på 1.-9.trinn 

Mål:  

 Det legges godt til rette for at lærerne jobber i profesjonelle læringsfellesskap der det er god sammenheng mellom skolens 
utviklingsarbeid og lærernes planlegging, gjennomføring og evaluering av elevenes læring.  

 Lærerne planlegger, gjennomfører og evaluerer elevenes læring med utgangspunkt i overordnet del og fagplanene i 
Kunnskapsløftet 2020  

 En større del av læringsaktivitetene er inkluderende, basert på åpne og rike oppgaver som alle kan mestre på sitt nivå  

 Lærerne bruker kunnskap om elevene i planlegging av elevenes læring og kombinerer dette med kunnskap om fag og didaktikk  

  
Strategier/tiltak- kommune Ansvarlig Hvordan vurdere 

måloppnåelse  

Alle (barne- og ungdomsskole):  
Fagfornyelsen er tema i alle lærende skoleledermøter- modellering  
 
Skoleeier følger opp og støtter skolelederne i arbeidet med å lede lærernes læring og 
sikre kvalitet i undervisningen.  
 
Følge progresjonen i kompetansepakke fra udir  
 
Samarbeid med tillitsvalgte sentralt og på hver skole  
 
Møte med skolene: Skolene rapporterer på ståsted og framdrift fagfornyelsen i 
partnerskolegrupper mars/april 2020 og okt/nov 
 
Lederseminar august 2020 med Fagfornyelsen som tema  
 
Felles planleggingsdag august 2020  
 
Etablere samarbeid med andre kommuner og UH-sektoren.  
 
Vurdere og følge opp skolenes bruk av elevresultater og data 

 
Per og Line  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vurdere at aktiviteter er 
gjennomført etter planen  
 
Deltagelse fra skolene 
 
Tilbakemeldinger fra deltagere- 
Forms 
 
 



Ungdomsskolene:  
4 fagnettverk  
Deling av opplegg i faggrupper på Teams.  
Referansegruppe  
 
Barneskolene:  
Sonevis samling- en vår og en høst  
Referansegruppe  

Strategier/tiltak- Sørli skole Ansvarlig  Hvordan vurdere 
måloppnåelse?  

Praktisere felles standard for Inkluderende læringsmiljø. Denne standeren skal være 
styrende for all opplæring. 
 
Fagfornyelsen er tema i all PU tid fra januar 2020 (Etter modellering fra 
skoleledermøtene)  
 
Følge progresjonen og ta i bruk kompetansepakke fra udir.  
 
Arbeid i faggrupper 
 
Erfaringsdeling i profesjonsfellesskapet 
 
Tett samarbeid med tillitsvalgte 
 
Gjennomføre ståstedsanalyse 
 
Delta på lederseminar i august med Fagfornyelsen som tema 
 
Planleggingsdager med Fagfornyelsen som tema august 2020 
 

Delta i sonevise samlinger vår og høst 
 
Analyserer og vurdere elevresultater og data 

Ledelse og 
lærerne 
 
Ledelse og 
tillitsvalgt 
 
Ledelsen 
 
Ledelsen og 
lærerne 
Ledelsen og 
lærerne 
Rektor 
 
Ledelsen 
 
Ledelsen  
 
Ledelsen og 
tillitsvalgt 
 
Ledelsen/lærere 

Elevsamtaler 
Samtale med elever i grupper 
Elevundersøkelsen 
Evaluering av pu-tiden 
Medarbeidersamtaler 
Brukerundersøkelser 
Samtale med trinn- og team 
 
Medarbeidersamtaler 
 
Medarbeidersamtaler 
 
Samtale med TV 
 
 
 
 
 
Evaluering av 
planleggingsdagene 
Vurdere halvårsplaner 
Resultater på NP og 
kartleggingingsprøver 

 



 

 

 


