Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal
sak 17/28 2017

2

2

System for
kvalitetsutvikling
av skolene i
Sigdal kommune
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Innledning
Arbeidet med kvalitetsutvikling har til hensikt å sikre en god utvikling av
Sigdalskolen slik at:
1. elevene opplever mestring og får et godt læringsutbytte
2. elevene opplever å være inkludert i et godt læringsmiljø.
Kvalitetsystemet for grunnskolen i Sigdal er utarbeidet for å vise
hvordan man arbeider med kvalitetsutvikling etter Opplæringsloven §
13-10 er det er fastslått at:
•

•
•
•

Kommunen etter § 2-12 har ansvaret for at krava i opplæringslova
og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til
disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal
kunne oppfyllast.
Kommunen skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i
opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte.
Kommunen skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata
frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som
departementet gjennomfører med heimel i § 14-1 fjerde ledd.
Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein
årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa knytt til
læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal
drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret.

Fra kvalitetsvurdering til kvalitetsutvikling
Sigdal kommune ønsker å bruke den informasjonen som vi har om
læringsresultatene og læringsmiljøet for å utvikle skolene våre.
Kvalitetsvurderingen vi dermed være grunnlag for
organisasjonslæringen der lærerne i et profesjonelt fellesskap og
med kunnskapsbasert tilnærming utvikler det faglige og sosiale
læringsarbeidet.

Susanne Taalesen
Skolesjef
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1. Beskrivelse av ansvar, myndighet, organisasjon
og oppgaver for skolesektoren.
1.1

Oversikt over aktuelle styringsdokumenter og ansvarsfordeling

Styringsdokumenter

Ansvarlig for etablering /
implementering

Ansvarlig for
oppfølging

Opplæringsloven med forskrifter
Kunnskapsløftet L06

Kunnskapsdepartementet

Skolesjef
Rektor
Lærere

Kommuneloven

Kommunaldepartementet

Forvaltningsloven

Justisdepartementet

Rådmann
Skolesjef
Skolesjef
Rektor

Kommuneplan

Politisk ledelse
Rådmann
Politisk ledelse
Rådmann
Politisk ledelse
Skolesjef

Skolesjef

Politisk ledelse
Rådmann
Skolesjef

Skolesjef
Rektor
Lærere

Helsedepartementet
Kommunelege
Personalsjef
Skolesjef
Skolesjef

Rektor
Lærere
Rektor
Lærere
Rektor
Lærere

Økonomiplan / budsjett
Lokale læreplaner i Sigdal
• Utdanningsvalg
• Entrepenørskapsplan
• IKT i skolen i Sigdal
• Den Kulturelle skolesekk
Utviklingsplaner for sektoren
• Strategiplan ”Den gode skole i Sigdal” IKT
strategisk plan
• Virksomhetsplan regional PPT
• Utviklingsplan - årlig
• Kompetanseutviklingsplan -årlig
Lov om miljørettet helsevern for barn og unge
Plan for HMS i sektoren
Rutiner for konkrete oppgaver i skolen
• samhandling om tilsetting
• samhandling om spesialundervisning
• samhandling om overgang barnehage skole
• samhandling overgang mellom barnetrinn –
u trinn.

Skolesjef
Rektor
Rektor
Lærere
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1.2

Organisasjonskart for skolesektoren for Sigdal kommune
Politisk ledelse
• Kommunestyret
• Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Administrativ ledelse
• Rådmann
• Skolesjef
• Barnehage - rådgiver
• Voksenopplæring
• Kulturkoordinator
Rektor
Nerstad
skole

1.3

Rektor
Prestfoss
skole

Rektor
Eggedal
skole

Rektor
Sigdal
u.skole

Delegasjonsreglement for Sigdal kommune

Reglementet vedtas hvert 4.år av kommunestyret og synliggjør
ansvarsfordeling mellom
•
•

Politisk og administrativ ledelse
Administrativ ledelse på kommunenivå til rektor som
virksomhetsleder.

2. Langsiktige utviklingsmål "Den gode skole"
Sigdal kommune som skoleeier har ansvar for å fastsette utviklingsmål
for Sigdalskolen. Målene er knyttet til følgende områder:
•
•
•
•
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Elevens læring
Medarbeidere
Foresatte
Lokalsamfunnets forventninger

Målene utvikles i en prosess hvor elever, foreldre, lærere, skoleledere,
tillitsvalgte og politikere deltar. Det arrangeres først en felles workshop,
for deretter å bearbeide innspill i de ulike interessegruppene. Målene
behandles politisk som en strategisk 4 års plan for ”Den gode skole” i
Sigdal.
Målene følges opp årlig i skolenes interne skolevurdering. Målene
inngår også som mål for sektorens budsjett og følges opp i
årsmeldingen.
”Den gode skole” evalueres hvert 4.år med systematisk tilbakemelding
fra elever, medarbeidere og foresatte. Evalueringen legges frem for
politisk behandling og danner grunnlag for ny strategiske plan.
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3. Skolebasert kvalitetsutvikling
Skolene arbeider etter et årshjul for jevnlig å innhente kunnskap
for å vurdere og utvikle elevenes læringsmiljø, læringsutbytte samt
skolen som organisasjon. Det gjennomføres et internt seminar
for å drøfte resultater og for å evaluere og planlegge tiltak for å
utvikle læringsmiljøet og læringsresultatene. Tiltakene legges inn
som del av skolens utviklingsplan. Kompetanseutviklingstiltak som
er sammenfallende for skolene legges inn som del av sektorens
kompetanseutviklingsplan.

3.1

Utvikling av elevenes læringsmiljø

Skolene gjennomfører den obligatoriske Elevundersøkelsen hvert år for
5.-10 trinn.
Kunnskap om elevenes tilbakemeldinger danner grunnlag for å drøfte
elevenes læringsmiljø i ulike fora.
• Lærer sørger for at resultatene fra eget trinn blir drøftet med
elevgruppen og foresatte.
• Rektor sørger for at resultatene blir samlet og drøftet internt på
skolen i team/personalet og sammenstilles med ståstedsanalysen.
• Rektor legger frem resultater i skolens tilstandsrapport som drøftes
i skolens felles dialogmøte med SU, FAU, rådmann, skolesjef og
politisk ledelse.
Hensikten med drøftingene er å få frem tiltak som bedrer elevenes
læringsmiljø. Aktuelle tiltak settes inn i skolens utviklingsplan Tiltak kan
for eksempel være knyttet til utvikling av elevenes sosiale kompetanse
og lærerens ferdigheter i god klasseledelse. Tiltakene i utviklingsplanen
evalueres årlig i skolens skolevurderingseminar.
For kontinuerlig utvikling av skolenes læringsmiljø gjennom skoleåret
arbeider skolene med en kollegabasert modell for utvikling av
læringsmiljø og pedagogisk analyse LP modellen. Skolene arbeider også
med MOT programmet som er trening og utvikling av sosial kompetanse
for elevene.

3.2

Utvikling av elevenes læringsutbytte

Skolene skal ha et system for jevnlig å innhente kunnskap om
• Elevenes læringsutbytte i fagene sett opp mot kompetansemålene
for gitt fag i læreplanen
• Elevenes grunnleggende ferdigheter slik disse er beskrevet i
læreplanen.
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Det gjennomføres i tillegg obligatoriske nasjonale kartleggingsprøver
i begynneropplæringen, nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn, en
sentralt gitt eksamen og en regional muntlig eksamen ved avslutning
av grunnskolen. Elevene i 8 – 10. trinn får også standpunktkarakterer i
alle fag to ganger pr semester. Registrering av resultatene legges inn i
VOKAL som gir en visuell fremstilling av den enkelte elevs resultater og
resultater for trinn og skolen under ett.
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Kunnskap om elevenes læringsresultater skal danne grunnlag for å
drøfte elevenes læringsutbytte i ulike fora.
•

•
•

Lærere drøfter resultater fra nasjonale prøver og kartleggingsprøver
med den enkelte elev og foresatte. Klassens samlede læringsresultat
med utgangspunkt i nasjonale prøver og kartleggingsprøver drøftes
som tema på foreldremøter.
Rektor sørger for at læringsresultatene fra egen skole blir
drøftet internt på skolen og at resultatene sammenstilles med
ståstedsanalysen.
Rektor legger frem resultater i skolens tilstandsrapport som drøftes
i skolens felles dialogmøte med SU, FAU, rådmann, skolesjef og
politisk ledelse.

Hensikten med drøftingen er å få frem tiltak som kan bedrer elevenes
læringsutbytte. Aktuelle tiltak settes inn i skolens utviklingsplan.
Tiltak kan for eksempel være knyttet til organisering av undervisning,
metodisk og faglig kompetanseutvikling for lærere. Utviklingsplanen
evalueres årlig i forbindelse med skolens skolevurderingsseminaret.

3.3

Utvikling av skolen som organisasjon

Skolen skal ha et system for jevnlig å innhente informasjon om:
•
•

Medarbeidernes tilfredshet med skoleorganissasjonen herunder
trivsel, samhandling, utviklingsmuligheter og ledelse.
Medarbeidernes tilfredshet med det fysiske arbeidsmiljøet.

Rektor sørger for at det gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert
år og at resultatene fra drøftes internt på skolen. Hensikten er å få frem
tiltak som kan bedre skoleorganisasjonen. Tiltak settes inn i skolens
utviklingsplan. Tiltak kan for eksempel være knyttet til bedre interne
strukturer for samhandling, utvikling av en tilbakemeldingskultur.
Utviklingsplanen evalueres årlig i skolens planseminar. Rektor legger
frem resultater som del av skolens tilstandsrapport, og presenterer de
sammen med utviklingsplan for skolen i dialogmøte på høsten.

3.4
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Utvikling av det fysiske skolemiljøet

Rektor sørger for at det gjennomføres vernerunder ved skolen som har
fokus på medarbeidernes og elevenes fysiske arbeidsmiljø. Resultater
fra vernerunden legges inn i den årlige HMS rapporteringen som
legges frem for Arbeidsmiljøutvalget i kommunen. Tiltak for å bedre det
fysiske arbeidsmiljøet legges inn som del av skolens eller kommunens
vedlikeholdsplan.

4. Skoleeiers oppfølging av Sigdalsskolen
Skoleeier har ansvaret for at kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylte, og å
stille til disposisjon de ressursene som er nødvendige for at kravene skal kunne oppfylles. Skoleeier
skal ha et forsvarlig system for å vurdere kvaliteten av opplæringen.

4.1

Dialogmøter – tilstandsrapportering

Rektor inviterer skoleeier til dialogmøte med skolens SU og ledelse hver høst. Hensikt med
møte er å få til en dialog om skolens kvalitetsutvikling. I møte legger rektor fem skolens egen
tilstandsrapport som er et resultat av interne drøftinger.
På bakgrunn av skolenes tilstandsrapporter utformes kommunens tilstandsrapport.
Skolesjef drøfter kommunens tilstandsrapport med tillitsvalgte og kommunalt foreldreutvalg (KFAU)
før tilstandsrapport legges frem for kommunestyret i oktober.
Tilstandsrapporten ved skolene og kommunen skal:
•
•
•

4.2

Beskriver læringsresultat, læringsmiljø og skoleorganisasjonen sett i lys av målene fra Den gode
skole- en skole for framtida.
Vise utviklingsmål – hvordan skolen har tenkt å utvikle seg på bakgrunn av resultater og
målsetting.
ilbakemelde håndtering av lov og forskrift med vekt på å utvikle systemer for å håndtere
lovkravene. Tilbakemeldingen bygger på en egen sjekkliste, og eventuelle forbedringstiltak
settes i utviklingsplanen.

Dialogmøte – budsjett / årsmelding

Skolesjef utformer i oktober sektorens budsjett på bakgrunn av:
•
•
•
•

En gitt økonomisk ramme.
Mål i «Den gode skole- en skole for framtida» og informasjon fra dialogmøtene ved skolene.
Skolenes behov for driftsmidler.
Skolenes behov for investeringer knyttet til utvikling/vedlikehold av fysisk arbeidsmiljø

Skolesjef drøfter budsjettforslaget med skolelederne, tillitsvalgte og kommunalt foreldreutvalg
(KFAU) før det legges frem for politisk behandling.
Skolesjef utformer en årsmelding med følgende innehold:
•
•
•

Evaluering av tiltak i utviklingsplanen som er knyttet til de langsiktige målene i ”Den gode
skole”.
GSI/Kostra rapporten som inneholder statistiske data om skolens drift og utvikling
sammenlignet med andre kommuner.
Sektorens gjennomføring av investeringsprosjekter.

Skolesjef legger frem årsmelding med ledere, tillitsvalgte og KFAU før den legges
frem for politisk ledelse.
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I juni gjennomføres et dialogmøte mellom politisk ledelse representert ved
formannskap og hovedutvalg, skolelederne og tillitsvalgte. Møtet har til hensikt
å drøfte ressursforvaltning i skolen knyttet til de utviklingsmål som er satt.
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Mars

April

Kontaktlærer drøfter klassens læringsarbeid og læringsmiljø i foreldremøter.
Lærerne gjennomfører ståstedsanalysen.
Frist: 01.03.

Februar

Skolevurderingsseminar
gjennomføres. Frist: 01.04.
Innhold i seminaret er: evaluering av
resultat fra fjorårets utviklingsarbeid,
drøfting av årets data for læringsresultat, læringsmiljø og medarbeidertilfredshet. Utkast tiltak for utviklingsplan
og kompetanseutvikling utformes.

Skolesjef rapporterer årsmelding for
oppvekst til politisk nivå. Frist: 01.05.
Vernerunde gjennomføres for å få frem
vedlikeholds- og investeringsbehov
knyttet til bygg og fysisk arbeidsmiljø.
Rektor utformer skolens bygg- og HMS-rapport.
Frist: 30.04.

Mai

Januar

Desember
Rektor drøfter resultater fra nasjonale prøver og
elevundersøkelsen i personalet. Frist: 15.12.
Budsjett vedtas. Skolesjef legger rammetimefordeling
for neste skoleår. Frist: 20.12.

Resultat av nasjonale prøver foreligger.
Kontaktlærer drøfter elevens resultater
med foresatte. Frist: 30.11.

November

Elevundersøkelsen gjennomføres,
og resultater drøftes i personalet.
Rektor gir innspill til neste års budsjett:
drift og investeringer på bakgrunn av
gitt ramme. Frist: 10.10.
Skolesjef utformer oppvekstetatens
budsjettforslag. Frist: 20.10.

Rektor legger frem skolens
tilstandsrapport sammen med
utviklingsplan/kompetanseplan
i dialogmøte med SU, ordfører,
leder av hovedutvalg, rådmann
og skolesjef. Frist: 20.09.
Skolesjef utarbeider kommunens
tilstandsrapport og legger denne
frem for politisk behandling. Frist: 01.10.
Kontaktlærer drøfter læringsarbeidet
og klassemiljø i foreldremøtene.

Oktober

September

August

Rektor utarbeider og drøfter tilstandsrapport for
sist skoleår med personalet.
Frist: 20.08.

Skolebasert vurdering Grunnlag for utvikling

ÅRSHJUL

Medarbeiderundersøkelsen
gjennomføres i personalet.
Fokus er skolen som organisasjon.
Frist: 30.01.

Rektor drøfter og utformer utviklingsplan
og kompetanseplan for skolen. Frist: 01.05.
Skolesjef legger frem en kompetanseplan for oppvekst. Frist: 10.05.

Juni

Ungdomsskolen gjennomfører
eksamen og ser på resultatene.
Barnetrinnet drøfter resultater fra
kartleggingsprøver med elever og foresatte.
Frist: 01.06.

2

Design: Buskerud Næringshage 2017

