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Bakgrunn 

Lokale styringssignaler og behov: 

Politisk vedtak på bakgrunn av behandling av Tilstandsrapport 2011/2012: 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Nannestad 2011/2012 ble behandlet i kommunestyret 
30.10.12. 
Rapporten dokumenterte at elevene på barnetrinnet trives omtrent like godt på skolen som 
elever ellers i landet, mens elevene på 10.trinn trives dårligere enn landsgjennomsnittet. 
Når det gjelder elevenes resultater m.h.t læring, ser det ut til at elever på 5.trinn er omtrent på 
nivå med landsgjennomsnitt i lesing og engelsk, mens resultatene på regning ligger under.  
Resultatene på 8.trinn i lesing og regning er på nasjonalt nivå eller over akkurat dette året, 
men tendensen over flere år er at de ligger under. 
Grunnskolepoeng og eksamenskarakterer ligger godt under nasjonalt nivå. 
Selv om resultatene sees i sammenheng med levekårsindeksen i kommunen, har vi  
ambisjoner om at elevene våre skal oppnå bedre resultater. 
Politikerne vedtok på denne bakgrunn 30.10.12 at «Det utarbeides en 4-årig strategiplan med 
mål og tiltak for mer og bedre læring i skolen i Nannestad.» 
«Strategiplan for mer og bedre læring, Nannestad kommune 2013 – 2017» ble vedtatt i 
Nannestad kommunestyre 17.09.2013. Det ble vedtatt et tilhørende handlingsprogram med 
føringer og tiltak for skoleåret 2013 – 2014. 
Strategiplan og handlingsprogram er etter dette rullert hvert år i august/september. 
 
Økonomiplanvedtak  i kommunestyret: 
Kommunestyret vedtok i sammenheng med behandling av økonomiplanen følgende: 
«Kommunestyret ønsker at det i økonomiplanperioden satses på tiltak for ytterligere å styrke 
en god skole i Nannestad. En god skole er karakterisert av godt miljø, gode resultater, rask 
inngripen og lite frafall. Lærertetthet og adekvat pp-tjeneste er viktige redskaper for å oppnå 
dette. Lærertettheten i skolen økes derfor i 2013 tilsvarende en økt årslønnskostnad på kr 
1 200 000,- (kostnad i 2013: kr 600 000,-). Beløpet forutsettes videreført i 
økonomiplanperioden. Posisjonen antar at styrkingen i første rekke bør komme i basisfagene i 
1. – 4.trinn» 
 
Behov for nye felles utviklingsmål for skolene: 
Våren 2010  ble følgende felles utviklingsmål for skolene definert på bakgrunn av nær dialog 
med Utdanningsforbundet og bred debatt på alle skolene. Målene skulle gjelde i perioden 
2010 – 2013: 
«All undervisning baseres på gode planer med tydelige mål og vurdering med fokus på 
elevenes læring» 
«Alle lærere er tydelige og kompetente ledere for elevenes faglige og personlige utvikling» 
Nye mål ble vedtatt i sammenheng med vedtak om Strategiplanen høsten 2013. 

Ytterligere styringssignaler i perioden: 
Politiske  vedtak og innspill tilknyttet Tilstandsrapporten ligger til grunn, samt vedtak i 
kommunestyret i desember 14 og februar 15 om gjennomgang av spesialundervisningen: 
Vedtak kommunestyret 09.12.14: 
« Oppvekst- og kulturutvalget sørger for at Nannestad kommune foretar en gjennomgang av 
organiseringen av spesialundervisningen. Gjennomgangen skal ha som mål å bidra til bedre 
læringsresultater og mer kostnadseffektiv organisering. «Tidlig inn» videreføres som styrende 
prinsipp. Det forutsettes at man straks tar kontakt med kommuner som kan vise frem gode 
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resultater på området. Kommunestyret informeres om framdrift i første møte i 2015 og forslag 
til endringer skal behandles i kommunestyret tidsnok til å gi effekt fra neste skoleår. De 
tillitsvalgte involveres aktivt i arbeidet.» 
 
Beskrivelse av planlagt arbeid, samt framdriftsplan ble lagt fram til politisk behandling i 
januar og februar. Kommunestyrets vedtak 03.02.15: 

1. Framdriftsplanen godkjennes som utgangspunkt for videre arbeid. 
2. «Strategiplan for mer og bedre læring 2013 – 2017» skal ved rullering i 2015, 

inkludere et særskilt fokus på spesialundervisning. 
3. Tiltak innenfor området tilpassing innen ordinær undervisning og spesialundervisning, 

synliggjøres i «Handlingsprogram for mer og bedre læring, skoleåret 2015-2016.» 
 

Sentrale styringssignaler: 

Stortingsmelding 20 (2012 – 2013) «På rett vei»: 
Meldingen henviser til målene i Stortingsmelding 31(2007 – 2008) «Kvalitet i skolen»; 

- Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter som 
gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv 

- Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående 
opplæring med kompetansebevis som anerkjennes for videre studier eller i 
arbeidslivet 

- Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring» 
 
Stortingsmeldingen har tre hovedområder; «En inkluderende fellesskole», «Grunnopplæring 
for framtidens samfunn» og «Fleksibilitet og relevans i videregående opplæring». Meldingen 
er tydelig på grunnlagstenkning om inkludering og tilpassing til den enkelte elev innenfor 
fellesskolens rammer.  Meldingen forespeiler bl.a utarbeidelse av en fornyet generell del av 
læreplanverket, fokus på elevenes kunnskap om demokrati og menneskerettigheter og 
styrking av skolens realfaglige, naturvitenskapelige og teknologiske kompetanse. Utredning 
av framtidens kompetansebehov framheves som sentralt, og meldingen signaliserer at  
kompetanse- og utviklingstiltak for skoler og skoleeiere vil bli videreført. 
Meldingen har et eget kapittel som heter «Mer og bedre læring». I dette kapittelet 
understrekes viktigheten av ledelse og av tilbakemeldinger til elevene for å få til et godt 
læringsmiljø; «Tydelig ledelse av læringsprosesser og en vurderingspraksis hvor elevene får 
konkrete tilbakemeldinger, er avgjørende for elevenes læring». 
 
Stortingsmelding 22(2010 – 2011) «Motivasjon – Mestring – Muligheter»: 
Meldingen omhandler ungdomstrinnet. Meldingens hovedbudskap er at ungdomstrinnet må 
gjøres mer variert og praktisk, blant annet gjennom innføring av valgfag. Meldingen 
understreker også  at «god klasseledelse er en forutsetning for å få en mer praktisk og variert 
opplæring i fag og for å skape et godt læringsmiljø». 
Denne stortingsmeldingen følges opp av satsingen «Motivasjon og mestring for bedre læring 
– Felles satsing på klasseledelse, regning og skriving 2013 – 2017». Det pedagogiske 
personalets felles ansvar for å utvikle og forbedre skolens praksis og elevenes resultater 
understrekes i meldingen. Alle skoler med ungdomstrinn skal være en del av denne satsingen, 
alle lærere skal involveres og arbeidet med kompetanseutvikling skal skje på den enkelte 
skole. Høyskolenes og utdanningsdirektoratets ressurser vil bli tilgjengelig for bruk inn i det 
skolebaserte utviklingsarbeidet. 
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Fra høsten 2014 er Nannestad ungdomsskole med i denne satsingen, nå kalt «Ungdomstrinn i 
utvikling». Det innebærer at skolen får bistand fra fylkets utviklingsveiledere, samt høyskolen 
på Lillehammer. 
 
NY GIV: 
NY GIV ble etablert høsten 2010 som en nasjonal dugnad for å sikre at flere elever 
gjennomfører videregående opplæring. Tiltakene i NY GIV er delt i tre;  
Gjennomføringsbarometeret, Overgangsprosjektet og Oppfølgingsprosjektet. 
Gjennomføringsbarometeret utvikler et felles statistikkgrunnlag og innhenting av informasjon  
for å kunne vurdere tilstand og måloppnåelse i arbeidet med å sikre økt gjennomføring. 
Overgangsprosjektet innebærer forsterket opplæring for utvalgte elever med svake faglige 
prestasjoner på 10.trinn. Oppfølgingsprosjektet handler om samarbeid mellom 
fylkeskommunen, NAV og andre for å stimulere til at ungdom kvalifiseres og motiveres til 
videregående opplæring. 
NY GiV-tenkingen er nå integrert med Nannestad ungdomsskoles helhetlige satsing og 
øremerking av ressurser til  å  styrke alle elevenes grunnleggende ferdigheter. 
 
NOUer fra våren 2015: 

-  «Å høre til» - virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø»  
-  «Fremtidens skole – fornyelse av fag og kompetanser 

 
Behandling og oppfølging  av disse dokumentene  blir viktige styringssignaler framover.  
 
Stortingsmelding 28 (2015-2016) «Fag – Fordyping – Forståelse»  
Meldingen skal behandles i oktober 2016. Meldingen framhever bl.a at «Nøkkelen til å 
utvikle elevenes kompetanse og læring, er det profesjonelle lagarbeidet på skolene.» 
Stortingsmeldingens føringer vil bli lagt til grunn for videre kvalitetsutvikling i skolen i 
Nannestad. 

Innspill fra forskning og teori: 

FOU-rapporten «Kom nærmere» (Jøsendal og Langfjæran 2010): 
Rapporten kom i 2010 og er resultat av et KS-initiert forsknings- og utviklingsarbeid. 
Rapporten konkluderer med at et godt skoleeierskap krever et bredt kunnskapsutviklende 
samspill mellom politikere, skoleadministrativt nivå, skoleledere, lærere og andre aktører. 
Dette samspillet er avhengig av at det utvikles arenaer for dialog om skole på tvers av 
nivåene. Hovedpunkter i rapporten er: 
Det er behov for: 

- mer synlige skoleeiere 
- endret kunnskapsgrunnlag i styringen av skolene 
- politikere med ambisjoner, engasjement og innsikt 
- administrativ kompetanse, kapasitet og evne til transformasjon og involvering 
- profesjonsutvikling og ansvarliggjøring av skoleledere og lærere 
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Ben Levin (2008); Hvordan forandre 5000 skoler: 
Originalartikkelen heter «How to change 5000 schools», og blir ofte referert til som 
suksesshistorie m.h.t skoleutvikling som lykkes i å forbedre elevenes resultater. 
Dette er en omfattende skoleutviklingsstrategi implementert i Ontario, Canada, fra 2004 og 
fram til i dag. Fokuset på praksis som nøkkel til bedre elevresultater, er sentralt i denne 
suksesshistorien, sammen med varig engasjement, sterk ledelse og kollektiv 
profesjonsutvikling.Visjoner, politisk ledelse og respektfull dialog mellom nivåene er andre 
stikkord. 
«Varig forbedring av elevresultater krever et varig engasjement i å forandre skole- og 
klasseromspraksis, ikke bare strukturer slik som styring og å stille til ansvar». Dette krever 
klare og få mål som får stå fast over flere år, slik at skoler og lærere får tid til å realisere dem 
gjennom endring av egen praksis.  
Forbedring av elevenes resultater i lesing, skriving og regning var prioriterte områder og 
tiltakene som ble satt inn var mangespektrede, men målrettede med samme hensikt. Tiltakene 
omfattet systematisk reduksjon i klassestørrelse og tilføring av flere lærerstillinger, utdanning 
av lærere med særskilt kompetanse, relevant undervisningsmateriell og bruk av data og 
forskning, veiledning til skoler og til lærere, tid til profesjonsutvikling for lærere og tid til 
pedagogisk ledelse for skolelederne. Utviklingsarbeidet var tydelig ledet fra delstatsnivå, men 
på en måte som hele tiden ga mulighet for involvering, medskaping og lokal tilpassing fra de 
involverte skoler og lærere. 
  
«Forskning viser 01 2013 – tydelig lederskap».(Artikkelsamling fra Utdanningsdirektoratet): 
Mange studier påviser sammenhengen mellom skoleledelse og elevenes læring. Felles for 
disse er at de finner at elevenes læring påvirkes av bestemte sosiale relasjoner mellom lederen 
og medarbeiderne; jo mer skolelederne fokuserer på sine relasjoner, sitt pedagogiske arbeid 
og sin egen læring om skolens kjernevirksomhet,  desto større er deres innflytelse på elevenes 
læringsresultater.  En forutsetning for kvalitetsutvikling i skolen er at elever, lærere og 
skoleledelse får tilbakemeldinger på arbeidet de utfører. Rektors/skoleledelsens evne til å 
aktivt engasjere seg i skolens pedagogiske virksomhet, til å lede læringsprosesser og til å 
veilede lærere i denne prosessen er avgjørende. 
OECD (OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Norway 2011) anbefaler 
at Norge styrker skoleledernes kompetanse når det gjelder å gi konkrete tilbakemeldinger og 
veiledning til lærerne. 
 
Hans-Åke Scherp: «Lärares lärmiljö – att leda skolan som lärande organisation» (2002) 
Denne forskeren fra Karlstad universitet har vært opptatt av at utøvelse av ledelse på ulike 
nivå  påvirker hverandre. Han bruker begrepet «parallelle prosesser» om dette. Han sier at for 
å oppnå resultater i skolen må  måten skolelederne leder lærerne på, preges av samme 
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tenkning om ledelse og tilbakemeldinger  som den måten lærerne leder og gir 
tilbakemeldinger til elevene på.  
 
Rapporten «Norsk skole i utvikling, men i ujevn takt» (2004) og Rapporten fra 
Utdanningsdirektoratet «Lærer elevene mer på lærende skoler» (2005): 
Rapportene beskriver samme parallellitet mellom ledelse på ulike nivå som i Scherps 
forskning; «Undersøkelsen fra Læringslaben tyder på at det er en sammenheng mellom 
organisasjonsutvikling, samhandling og forventninger i det voksne miljøet ved skolen, og 
elevenes læring». 
I forlengelsen av dette må også kommunalsjefens ledelse av rektorene preges av de samme 
verdier som vi ønsker skal prege skoleledernes ledelse av lærerne og lærernes ledelse av 
elevene. 
 
Sølvi Lillejord; «Målstyring, skoleutvikling og skoleledelse» (2002): 
Lillejord synliggjør i tabellen nedenfor hvordan en organisasjon som har utvikling og læring 
som hensikt, skiller seg fra en organisasjon med fokus på styring. 
   

   
 
 
Når hensikten er «mer og bedre læring» må tenkningen og lederatferden på alle nivå ha sitt 
tyngdepunkt på høyre side i denne tabellen. 
 
Hattie (2009) «Visible learning. Asynthesis of over 800 mta.analyses relating to 
achievement): 
Skoleforskning har både nasjonalt og internasjonalt forsøkt å finne svar på hvilken praksis i 
klasserommet som sannsynliggjør best mulig resultater i skolen. Hva virker? Hvorfor virker 
det?  
Forskeren John Hattie har oppsummert et stort materiale fra tilgjengelig skoleforskning. Hans 
forskning baserer seg på 800 tidligere synteser av hva som påvirker elevenes prestasjoner. I 
bunnen ligger mer enn 52000 enkeltstudier. Hattie har funnet fram til 138 enkeltfaktorer som 
påvirker læringsutbyttet og har rangert disse ut fra effekt. 
 
Faktorer som har stor effekt:  
Område     effektstørrelse  effektvurdering  
Formativ evaluering/tilbakemelding   0.90   Stor effekt 
Klare standarder for god undervisning 0.88   Stor effekt 
Håndtering av bråk og uro   0.80   Stor effekt 
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Lærerens ledelse, tydelighet og struktur 0.75   Stor effekt 
Positiv og støttende relasjon lærer/elev 0.72   Stor effekt 
Læringsmiljø med sosialt gode relasjoner 
mellom elever     0.53   Middels effekt 
Samarbeid mellom hjem og skole  
og foreldre med forventninger  0.51   Middels effekt 
Nivådifferensiering    0.12   Ingen effekt 
Selvregulert læring    0.04   Ingen effekt 
Aldersblanding    0.04   Ingen effekt 
Åpne skoler     0.01   Ingen effekt 
 
Hattie har gjort følgende konklusjoner: 

• Læreren og lærerens interaksjon med elevene har sterkest effekt på læring 
• Økt ressursinnsats alene eller bestemte organiseringsprinsipper gjør ikke i seg selv en 

forskjell 
• Vi trenger lærere som overveier og drøfter egen praksis ut fra forskningsbasert 

kunnskap 

 
Utdanningsdirektoratet (2010): «Materiell for et helhetlig arbeid med læringsmiljøet» og 
artikkelen «Et godt læringsmiljø» (2011): 
Materialet henviser til gjennomgang av forskning på læringsfeltet og definerer følgende 5 
kjennetegn på et godt læringsmiljø: 

- Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp 
- Positive relasjoner mellom elev og lærer 
- Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene 
- Godt samarbeid mellom skole og hjem 
- God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen. 
-  

Utdanningsdirektoratet uttrykker, bl.a ved henvisning til Thomas Nordahls forskning,  
lærerens arbeid som leder av klassen/gruppen er den enkeltfaktoren som har størst betydning 
for læringsmiljøet og dermed elevenes læring. 
Følgende kjennetegn ved god klasseledelse defineres: 

- Læreren har høy bevissthet om betydningen av relasjonen lærer – elev, og tar 
ansvar for kvaliteten på denne relasjonen 

- Læreren gir tydelige beskjeder og instruksjoner 
- Læreren gir direkte instruksjoner om arbeidsinnsats, læringsmål og atferd 
- Læreren har etablert et positivt klima og arbeidsro 
- Læreren bruker aktivt kognitive strategier som støttende dialog, oppsummering, 

spørsmål, klargjøring og lignende 
- Læreren legger vekt på å utvikle elevenes læringsstrategier 
- Undervisningen har en tydelig og god struktur. Læringsaktivitetene har markert 

start og avslutning 
 

Materiellet beskriver også fremgangsmåter for effektiv klasseledelse: 
- God og systematisk undervisningsplanlegging 
- Kollektiv formidling i starten av timen 
- Entydige faglige mål som formidles til elevene 
- Tydelig tilbakemelding til elevene 
- Positiv tilbakemelding på effektive læringsaktiviteter 
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- Klar avslutning og oppsummering 
 
Ledelse av skolen og skolen som organisasjon har stor betydning for forutsetningene for å 
utvikle god klasseledelse: 
«Når skolen fremstår som en lærende organisasjon, vil det ligge til rette for at den enkelte 
lærer kan dyktiggjøre seg i klasseledelse sammen med sine kolleger». 
 
Modell som synliggjør forholdet mellom tilpasset undervisning og spesialundervisning 
(Terje Ogden) 
 

 
 
Vivian Robinson; «Elevsentrert skoleledelse» (2014): 
Boka er basert på forskning om skoleledelsens betydning for elevenes læringsresultater.  
Forfatteren beskriver 5 sentrale dimensjoner i elevsentrert ledelse: 

- å fastsette mål og forventninger 
- strategisk bruk av ressurser 
- å sørge for undervisning av høy kvalitet gjennom planlegging, koordinering og 

evaluering av lærere og undervisningen de gir 
- å lede lærernes læring og utvikling 
- å sørge for et velordnet og trygt læringsmiljø for personale og elever 

 
Hovedbudskapet for hvordan ledere kan gjøre en forskjell i elevenes læring oppsummeres 
slik: 
«Jo mer ledere fokuserer sitt arbeid og sin læring på kjernevirksomheten, som handler om 
undervisning og læring, jo større påvirkning vil de ha på elevenes læringsresultater» 
 
Michael Fullan « Å dra i samme retning  - Et skolesystem som virker» (2014) 
Fullan argumenterer i boka for at utviklingskraft og utviklingsfart i skolen, er avhengig av at 
politikk, administrasjon og profesjon i fellesskap samarbeider og drar i samme retning. 
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Han beskriver en kollektivistisk tilnærmet strategi med et lederskap som fokuserer på å bygge 
og utvikle profesjonsfellesskapet. 
«Kollektiv kapasitet» er et nøkkelbegrep. 
 
 
  

Mål for Nannestadskolen 

Sentralt definerte mål: 

Opplæringsloven og læreplanverket setter mål for opplæringen i grunnskolen i Norge. 
Generell del i Læreplanen: 
«Sluttmålet for opplæringen er å anspore den enkelte til å realisere seg selv på måter som 
kommer fellesskapet til gode.» Og …… «utvikle bevisst samfunnsansvar og 
handlingskompetanse for rollen som voksen». 
 
Nasjonale ambisjoner fra siste Stortingsmeldinger: 
«Alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter» 
«Alle elever som er i stand til det skal gjennomføre videregående opplæring» 
«Alle elever skal inkluderes og oppleve mestring» 
 

Lokalt definerte mål: 

Mål for Nannestadskolen uttrykkes i dette plandokumentet gjennom følgende målhierarki: 
- Overordnet mål  
- Utviklingsmål 
- Målbare indikatorer 

 
Overordnet mål: 
Overordnet mål har preg av visjon og skal være ledestjerne for all virksomheten i skolen. 
Overordnet mål vil kunne defineres for et relativt langt tidsperspektiv. 
 
Utviklingsmål: 
Utviklingsmål defineres for å gi retning og felles fokus for arbeidet i en fireårsperiode. Det 
kan være ett eller flere utviklingsmål.  
Utviklingsmålene skal etterspørres i oppfølging og kvalitetssikring på alle nivå og være 
førende for tiltak, kompetanseutvikling, støtte og veiledning i perioden. 
 
Kjennetegn på måloppnåelse: 
Det skal utarbeides kjennetegn på måloppnåelse i tilknytning til utviklingsmålene. 
Kjennetegnene utarbeides i en involverende prosess og skal brukes som kriterier  i oppfølging 
av arbeidet, for å kunne se om en nærmer seg utviklingsmålene. 
 
Målbare indikatorer: 
Målbare indikatorer velges ut fra utviklingsmålene for å belyse om resultater fra ulike 
undersøkelser, statistikk m.m tyder på at utviklingen går i riktig retning. 
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Mål for Nannestadskolen i perioden 2013 – 2017 

Politisk vedtak om utarbeidelse av en strategiplan for mer og bedre læring, har resultert i en 
bred og involverende prosess omkring hva som kan være gode målformuleringer for 
Nannestadskolen. Følgende mål er blinket ut: 
 
Overordnet mål: 
Alle elever i Nannestadskolen opplever trivsel og mestring og lærer og utvikler seg best 
mulig ut fra sitt potensiale. 
 
Utviklingsmål 2013 – 2017: 

1. Alle elever blir møtt av tydelige og kompetente lærere som har positive 
forventninger til hver enkelt elev, og som leder og støtter elevene i deres faglige 
og personlige utvikling. 

 
2. Ledelse på alle nivå i Nannestadskolen bidrar til mer og bedre læring. 

 
Kjennetegn på måloppnåelse: 
Som del av tiltakene i det årlige handlingsprogrammet vil det bli utarbeidet kjennetegn på 
måloppnåelse. 
 
I tilknytning til utviklingsmål 1: 

- kjennetegn på god klasseledelse 
- kjennetegn på vurderingspraksis som bidrar til elevenes læring og utvikling -  
«Vurdering for læring». 

I tilknytning til utviklingsmål 2: 
-   kjennetegn på skoleledelse som bidrar til mer og bedre læring 

 
Kjennetegnene gjøres forpliktende for alle aktører i skolen i Nannestad. 
Kjennetegnene skal brukes i oppfølging og kvalitetssikring i hele planperioden. 
 
Kjennetegn for god klasseledelse i Nannestadskolen ble  ferdigstilt høsten 2014. 
 
Kjennetegn på GOD KLASSELEDELSE og sentrale elementer i VURDERING FOR LÆRING  

Støttende relasjoner 

En god klasseleder/et godt klasselederteam: 

- etablerer positive relasjoner og gjensidig respekt mellom lærer og elev 

- skaper positive relasjoner mellom elevene og et godt klassemiljø 

- viser interesse og er støttende for den enkelte elev 

- har oversikt over alle elevenes fysiske, psykiske og faglige ståsted 

Struktur og regler 

En god klasseleder/et godt klasselederteam: 

- er lojal og konsekvent overfor skolens ordensreglement og andre felles 

rutiner 

- har tydelige regler, rutiner og struktur i klasserommet 
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- utnytter tilgjengelige ressurser (utstyr, rom, personer) på en god måte 

- er forutsigbar i reaksjoner og handlinger 

Læringskultur 

En god klasseleder/et godt klasselederteam: 

- skaper gode arbeidsfellesskap 

- formidler hva elevene må gjøre for å utvikle seg faglig, sosialt og personlig 

- utvikler elevenes læringsstrategier 

- varierer undervisningen og bruker ulike arbeidsmetoder 

- tilpasser undervisningen for elevgruppa og den enkelte 

- legger til rette for elevenes trivsel og mestringsfølelse 

- framhever utvikling og læring hos den enkelte 

- har elevmedvirkning naturlig integrert i læringsarbeidet 

- reflekterer over egen praksis  

Motivasjon og forventninger 

En god klasseleder/et godt klasselederteam: 

- er godt faglig forberedt og har høye forventninger til egen undervisning 

-  skaper og beholder engasjement og motivasjon hos elevene 

- uttrykker positive forventninger til elevene og har høye ambisjoner på 

deres vegne 

Vurdering 

Kjennetegn på god vurderingspraksis kan knyttes tett opp mot god klasseledelse. 

En god klasseleder/et godt klasselederteam: 

- formidler tydelige og konkrete mål for hva som skal læres  

- kommuniserer klare kriterier for hvordan elevene skal nå målene 

- gir gode framovermeldinger som forteller om kvaliteten på prestasjonen og 

hva eleven kan gjøre for å forbedre arbeidet 

- involverer elevene i vurderingsarbeidet gjennom egenvurdering og 

hverandrevurdering 

 
 
 
 
 
 
Kjennetegn på skoleledelse som bidrar til mer og bedre læring, ble ferdigstilt våren 2015: 
 

SKOLELEDELSE for mer og bedre læring 

Ledelsesdimensjoner og lederferdigheter   Ledelse i praksis («gjør») 
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Målbare indikatorer: 

(«er/har») 

Støttende 

relasjoner 

  

Tillitsskapende 

 

Opptatt av relasjoner 

 

Positivt og inkluderende 

menneskesyn     

 

Skaper anerkjennelse, gjensidig respekt og forståelse 

Lytter og er i dialog med elever, ansatte og foreldre 

Støtter og veileder lærere og team     

Struktur  

  

Struktur og planer 

Rammer og rutiner 

 

Strategisk og effektiv bruk av 

menneskelige og materielle 

ressurser 

 

Velordnet og trygt læringsmiljø 

 

Etablerer klare rutiner som er kjent for alle 

Sørger for tydelige planer på kort og lang sikt 

Prioriterer ressurser som fremmer elevenes læring  

Setter sammen velfungerende team 

Leder utviklings- og endringsprosesser tydelig 

Sørger for gode informasjons- og kommunikasjonsrutiner 

Lærings-

kultur 

  

Elevenes læring i sentrum 

 

Fokus på lærernes og 

assistentenes læring og utvikling  

 

Delingskultur og distribuert 

ledelse 

  

 

 

Er tilstede og involvert i diskusjoner om elevenes læring  

Kjenner godt til hva som foregår i klasserommene 

Har rutiner for evaluering og oppfølging av elevenes 

læring av grunnleggende ferdigheter 

Etablerer arenaer for deling av kunnskap og erfaring 

Ser behov for endring og iverksetter 

kompetansebyggende tiltak 

Løfter blikket, og ser muligheter  

Motivasjon  

  

Engasjert 

 

Tydelige mål og forventninger   

 

Visjoner og framtidsfokus 

Har høye ambisjoner på elevenes og skolens vegne  

Er engasjert og nysgjerrig på elevenes læring 

Uttrykker positive forventninger i hjem/skole-

samarbeidet  

Kommuniserer langsiktige mål, holder «tråden» 

underveis og endrer kurs ved behov 

   

Vurdering/ 

evaluering 

  

Systematisk resultatoppfølging 

og vurdering 

 

Datainformert og 

forskningsbasert 

Etablerer og opprettholder gode evalueringsrutiner og 

iverksetter tiltak 

Sørger for veiledning og konstruktive framovermeldinger 

til de ansatte 

Legger til rette for refleksjon eget arbeid 

Forsikrer seg om kvaliteten på undervisningen     

Anvender relevant kunnskap i all vurdering (forskning, 

statistikk, lokale data) 
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Målbare indikatorer er fra 2014 justert ut fra nye spørsmål i elevundersøkelsen og for å i størst 
mulig grad gi indikasjoner på måloppnåelse i forhold til arbeidet med klasseledelse og 
vurdering for læring. 
Det legges også opp til økt vekt på å følge utviklingen hos den samme elevgruppen over tid, 
for om mulig å se om i hvilken grad skolene i Nannestad oppnår samme utvikling for sine 
elever som sammenlignbare kommuner, fylket og landet. 
 
Målbare indikatorer som skal brukes på alle skoler og i kommunen samlet: 
 
Fra elevundersøkelsen: 

- samlescoren på «trivsel»  
- score på delspørsmål i «støtte fra lærerne» 
- score på delspørsmål i «vurdering for læring» 

Fra nasjonale prøver: 
- andel elever på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver i lesing og regning. 
- sammenligning av utvikling fra 5. – 8.trinn 
- sammenligning av utvikling fra 8. – 9.trinn  
- trender i resultater, sett over tid 

Grunnskolepoeng og eksamensresultater: 
- trender sett over tid  

Gjennomføringsgrad i videregående opplæring 
Andel elever som får spesialundervisning 
 

Føringer for arbeidet 2013 – 2017 
På bakgrunn av de fastsatte målene for Nannestadskolen har alle skolene kommet med 
innspill til hva som bør være de viktigste satsingsområdene i fireårsperioden.  
I tillegg til satsingsområder for utvikling og kompetanseutviklingstiltak, definerer planen 
hvilke satsinger i drift som skal videreføres. 
Både når det gjelder satsingsområdene og områder for oppfølging i drift, står elevmedvirkning 
og foreldresamarbeid helt sentralt. 
Dette synliggjøres i plansjen nedenfor: 
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Prioriterte satsingsområder 2013 – 2017 

Det er blinket ut tre hovedsatsingsområder i perioden; Ledelse på alle nivå, Grunnleggende 
ferdigheter og vurdering for læring og Læringsmiljø på ungdomstrinnet. 

1.Ledelse på alle nivå 

De definerte utviklingsmålene for fireårsperioden impliserer at det settes fokus på ledelse. 
Det samme gjør dagens skoleforskning og sentrale styringssignaler. 
Hatties forskning konkluderer med at læreren og lærerens interaksjon med elevene er den 
enkeltfaktor som har størst innvirkning på elevenes læring. Lærerens ledelse av klasser og 
grupper av elever står spesielt sentralt. Dette fremheves også i Utdanningsdirektoratets 
rapporter og veiledningsmateriell.  
Både Stortingsmelding 20; « På rett vei» og  Stortingsmelding 22; «Motivasjon – Mestring – 
Muligheter» understreker hvor viktig ledelse på alle nivå i skolen er, for elevenes 
læringsutbytte. Dette underbygges i FOU-rapporten «Kom nærmere». Og ulike forskere har 
dokumentert at ledelse på ett nivå i skolen påvirker ledelse på andre nivå. 
Forskeren Vivian Robinson definerer i tråd med dette 5 sentrale prinsipper for det hun kaller 
«elevsentrert ledelse». 
 
Handlingsprogrammene som utarbeides med bakgrunn i Strategiplanen for det enkelte år, vil i 
tråd med dette inneholde tiltak som gjelder både klasseledelse for mer og bedre læring, 
skoleledelse for mer og bedre læring og skoleeierskap for mer og bedre læring.  
 
2014-2015: 
Hovedfokus på bruk og oppfølging av plansjen «Kjennetegn på god klasseledelse og sentrale 
elementer i vurdering for læring» både når det gjelder lærere, skoleledere og ledelse på 
kommunalt nivå. 
Det ble i tillegg utarbeidet kjennetegn på skoleledelse som bidrar til mer og bedre læring. 
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2015 – 2016: 
Fremdeles sterkt fokus på bruk og oppfølging av plansjen «Kjennetegn på god klasseledelse 
og sentrale elementer i vurdering for læring» både når det gjelder lærere, skoleledere og 
ledelse på kommunalt nivå. Tyngdepunkt i tiltakene vil fra høsten 2015 dreies mot vurdering 
for læring.  Det vil bli lagt økt vekt på involvering av elever og foreldre. 
Når det gjelder skoleledelse vil implementering og systematisk bruk av plansjen «Kjennetegn 
på skoleledelse som bidrar til mer og bedre læring»  bli etterspurt. 
 
2016 – 2017: 
Bruk og oppfølging av plansjene som angir kjennetegn for god ledelsespraksis har fortsatt 
prioritet. Elevenes læringsplakat skal henge synlig og brukes i dialog med elevene om 
hvordan de selv kan bidra til mer og bedre læring. 
Vurdering for læring og verktøykasse for tilpassing innen ordinær undervisning vil ha 
hovedfokus både på skole- og kommunenivå.  
Foreldresamarbeid skal denne perioden synliggjøres og være et integrert perspektiv i arbeid 
med alle satsingsområdene. 
 

2.Grunnleggende ferdigheter og vurdering for læring 

Læreplanverket for Kunnskapsløftet peker ut 5 grunnleggende ferdigheter som elevene skal 
tilegne seg; «å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å 
kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy». 
Ut fra resultater på nasjonale prøver og annen kartlegging av behov, er grunnleggende 
ferdigheter i regning pekt ut som satsingsområde i Nannestad. Dette innebærer en stor satsing 
på videreutdanning for utpekte lærere fra alle skolene i matematikk. Det er også satt i verk 
kompetanseutvikling på alle skoler i forhold til hvordan man kan jobbe målrettet med regning 
i alle fag. 
Vurderingspraksis i skolen må hele tiden ha som sin hensikt å fremme elevenes læring og 
videre utvikling. Sammen med klasseledelse er måten elevene får tilbakemeldinger på eget 
arbeid på, helt sentralt for elevenes læring. Elevene må få vite hva de mestrer, hva de må lære 
mer av og hvordan de best kan nå sine læringsmål. 
Forskning framhever at elever lærer best når de 
- forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem 
- får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen 
- får råd om hvordan de kan forbedre seg 
- er involvert i eget læringsarbeid blant annet ved å vurdere eget arbeid og utvikling 
Å utvikle vurderingspraksis i tråd med disse prinsippene for «Vurdering for læring» vil være 
sentralt tema for kompetanseutvikling på alle skolene i fireårs-perioden. 
Hvordan det kan jobbes med alle elevers grunnleggende ferdigheter gjennom «Tilpassing 
innen ordinær undervisning» vil også ha ekstra fokus i fireårsperioden, både på barnetrinnet 
og ungdomstrinnet. Dette skal bidra til å øke skolenes og lærernes kapasitet og repertoire, 
både når det gjelder organisering, metodikk, hjelpemidler osv. Satsingen vil være skolebasert 
og gjennomføres i nært samarbeid med PPT. 
 
2014-2015: 
Hovedfokus på matematikk og på regning som grunnleggende ferdighet . 
 
2015 – 2016: 
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Implementering av økt kompetanse fra satsingen på videreutdanning i matematikk  på alle 
skolene, samt bruk og videreutvikling av nettverkets verktøykasse for grunnleggende 
ferdigheter i regning.  
Skolebasert kompetanseutvikling i vurdering for læring forsterkes fra høsten 2015 i tråd med 
kommunens deltakelse i Utdanningsdirektoratets program på dette området i perioden 2015 – 
2017. 
Tilpassing innen ordinær undervisning skal gjennomsyre alt arbeid med grunnleggende 
ferdigheter. I høsthalvåret skal alle skolene i samarbeid med PPT utarbeide og dokumentere 
sin verktøykasse for tilpassing innen ordinær undervisning. Materialet presenteres og deles på 
skoleledersamling januar 2016 som grunnlag for felles kompetansebygging og videre arbeid 
med dette i kommunen. 
Kurs i ulike IKTverktøy til bruk i tilpassing av undervisningen blir gjennomført. 

2016 – 2017: 
Skolenes verktøykasser for tilpassing innen ordinær undervisning ble ferdigstilt våren 2016 
med føringer for dialog og samarbeid mellom skole og PPT vedr tilpasset undervisning, som 
en integrert del. 
Verktøykassene skal gjennomgåes i personalet på skolene hver høst og videreutvikles 
gjennom året. Dette arbeidet sammen med skolenes nyttiggjøring av ressursene fra 
mattenettverket vil bli etterspurt. Det skal utarbeides planer for kompetansebygging på 
skolene m.h.t tilpassing innen ordinær undervisning. 
Vurdering for læring følges opp som del av klasseledelse og skoleledelse. 
 

3.Læringsmiljø på ungdomstrinnet 

Læringsmiljø på ungdomstrinnet er utpekt som eget satsingsområde i fireårsperioden. Dette  
for å tydeliggjøre at Nannestad kommune følger opp de sterke signalene fra nasjonalt nivå om 
å satse på styrking og videreutvikling av grunnskolens ungdomstrinn.  
Kollegabasert veiledning og skolevandring blir brukt for å styrke arbeidet med god 
klasseledelse. 
Nannestad ungdomsskole har fått øremerket styrking med 5 lærerstillinger. Denne økte 
lærerressursen vil bli brukt målrettet til arbeid med tilpassing innen ordinær undervisning 
gjennom å støtte elevenes utvikling av grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. Flere lærere 
vil få delta på kursrekker i grunnleggende lese- og skriveferdigheter og grunnleggende 
regneferdigheter. 
 
2014-2015: 
Deltagelsen i «Ungdomstrinn i utvikling» blir benyttet til ytterligere fokus på klasseledelse og 
støtte til utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter innen ordinær undervisning. 
Nannestad ungdomsskole får bistand fra fylkets utviklingsveiledere samt høyskolen på 
Lillehammer til dette i hele 2015. 
 
2015 – 2016: 
«Ungdomstrinn i utvikling» videreføres og fokus dreies mot «Vurdering for læring». Tiltak 
som gir god tilpassing innen ordinær undervisning forsterkes.  
 
2016 – 2017: 
Den særskilte oppfølgingen fra Høgskolen i Lillehammer til Nannestad ungdomsskole i den 
nasjonale satsingen «Ungdomstrinn i utvikling», er avsluttet. Dette innebærer at Nannestad 
ungdomsskole følger arbeidet på kommunens satsingsområder parallelt med barneskolene. 
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Ungdomsskolen vil imidlertid fortsatt får særskilt støtte fra fylkets utviklingsveileder, noe 
som også vil bli utnyttet fra kommunalt nivå. 
Ledernettverk for ungdomstrinnet i samarbeid med Gjerdrum og Hurdal blir også videreført. 

Satsinger i drift som skal følges opp: 

Tidlig innsats:  
Tidlig innsats skal gjennomsyre arbeidet i skolen i holdning og i handling. Strategien «Tidlig 
innsats – strategi for tverrfaglig innsats for barn 0-8 år» gir forpliktende føringer for arbeidet 
med språk og språkstimulering, sosial kompetanse, tilrettelegging for minoritetsspråklige barn 
og system for overgang barnehage – skole. 
Det er et særlig lederansvar å påse at tiltakene i strategien blir fulgt opp videre framover. 
Å sette inn ressurser og ulike tiltak tidlig i skoleløpet for elever med særskilte behov for 
tilpassing får økt fokus gjennom verktøykasse-arbeidet og den tette dialogen mellom skole og 
PPT. 
Skolenektingsprosjektet på ungdomsskolen ansees også som et «Tidlig inn»-tiltak som 
videreføres dette skoleåret og med siktemål om implementering av deler av tiltakene på 
barneskolene på sikt. 
 
Begynneropplæring i lesing: 
Dette vil alltid være et helt sentralt område. De foregående årene har felles  
kompetansebyggings-tiltak dreid seg om bevisst språk- og begrepsutvikling i barnehagene, på 
de laveste trinnene og i SFO. 
Fokuset på grunnleggende ferdigheter og tilpassing innen ordinær undervisning sammen med 
Vurdering for læring vil styrke også arbeidet med elevenes leseferdigheter.   
 
IKT-ferdigheter: 
Det er etablert et nettverk for kontaktpersoner for IKT på tvers av skolene. Dette vil bli 
videreført i fireårsperioden. 
IKTverktøy til bruk for elever med særskilte behov gis økt vekt som elementer i 
verktøykassene. 
Høsten 2016 vil alle lærere og elever få grunnopplæring i Office 365. 
 
ART – aggression replacement training: 
Det er utdannet ARTinstruktører på alle skolene. Dette sammen med «Det er mitt valg», 
videreføres som arbeidsmåter vedr elevatferd og sosial kompetanse.  
 
Trivselsledere:  
Alle skolene har etablert ordning med trivselsledere. Nettverk for koordinatorer for 
trivselslederne blir videreført. 
 
Minoritetsspråklige elever: 
Skolenes kompetanse for å ivareta minoritetsspråklige elever vil bli ivaretatt bl.a gjennom at 
kompetanse opparbeidet i innføringsklassen på Preståsen skole spres til de andre skolene. 
 
Både når det gjelder arbeidet med satsingsområdene og med videreføring av tiltakene i drift, 
vil det bli lagt vekt på involvering, medskaping og å fremme utvikling av en lærende 
organisasjon. Etablering av kunnskapsutviklende dialog på tvers av nivåer står sentralt. 
Elevmedvirkning og foreldresamarbeid skal være bærende elementer. 
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I 2016 – 2017 skal foreldresamarbeid synliggjøres som integrert del av arbeidet på 
satsingsområdene og gis særlig fokus i det helhetlige arbeidet med skoleeierskapet i 
Nannestad kommune. 
 
 

   
  

Ressurser: 
Strategiplanen gir først og fremst føringer for hvordan de ressurser som er tilgjengelig til 
enhver tid bør brukes. 
Nannestad kommunestyre vedtok i sammenheng med økonomiplan desember 2012 : 
«Oppvekst og kultur styrkes med kr 100 000,- til strategiplan for mer og bedre læring i skolen 
i Nannestad. Beløpet forutsettes videreført i økonomiplanperioden. « 
Pengene blir brukt til gjennomføring av de ulike tiltakene i Handlingsprogrammet for det 
enkelte år. 
 
Tidsressurser: 
Ressurstilgang som sikrer lærertetthet vil være en sentral suksessfaktor for arbeidet med mer 
og bedre læring. Styrkingen av lærertetthet på 1. – 4. trinn og tilføringen av lærerstillinger til 
ungdomstrinnet fra nasjonalt hold er målrettede bidrag til dette. 
Det statlige tilskuddet til 5 lærerstillinger på ungdomstrinnet faller bort fra høsten 2017. Disse 
stillingene har i praksis ivaretatt store deler av tilpassingen innen ordinær undervisning på 
Nannestad ungdomsskole. Det vil innebære en stor reduksjon av kvaliteten på 
undervisningstilbudet til elevene hvis lærertettheten reduseres tilsvarende, og det vil øke 
sannsynligheten for behov for mer spesialundervisning. 
  
Ressurstilgang til administrasjon og ledelse på skolenivå, er viktig for å sikre skoleledernes 
mulighet til tett og tydelig oppfølging av strategiplan og handlingsprogram i daglig ledelse på 
skolene. 
 
Midler til kompetanseutvikling: 
Det har vært gitt øremerkede midler til kommunene til kompetanseutvikling for lærere fra 
statlig hold gjennom flere år. Disse midlene er nå gitt en annen innretning. Nannestad har 
imidlertid over år satt av deler av midlene på fond og har benyttet dette fondet til 
gjennomføring av bl.a kursrekken i matematikk. 
Kommunen budsjetterer med 100 000 kr til kompetanseutvikling for lærere av egne midler 
hvert år. For å opprettholde kompetanseutvikling på dagens nivå og å kunne gjennomføre 
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tiltakene i Strategiplanen, bør kommunens egen ressursbruk til kompetanseutvikling økes i  
størrelsesorden 350 000 pr år, når fondet er brukt opp. 
 
Videreutdanning 
Nannestad kommune utnytter systematisk de muligheter som statlige finansieringsordninger  
gir, til videreutdanning av lærere. Skoleåret 2016-2017 vil 10 lærere gjennomføre  
videreutdanning i fagene matematikk, naturfag, engelsk og spesialpedagogikk. 
 
Innkjøp av læremidler og utstyr: 
Det kreves et stort og variert mangfold av læremidler for at skolenes verktøykasser 
kontinuerlig kan videreutvikles for å møte ulike elevers behov for tilpassing. 
Det ble i 2015 innkjøpt konkretiseringsmateriell til bruk i regning på alle skolene. 
 
Økning i ressurser utover dagens nivå, vurderes i forbindelse med budsjett- og 
økonomiplanarbeidet. 

Oppfølging og rapportering: 
Strategiplanen for mer og bedre læring 2013 – 2017 forplikter alle aktører innenfor skolen i 
Nannestad. 
Planen er førende for skolenes virksomhetsplaner.  
Utviklingsmålene og tilhørende kjennetegn på måloppnåelse skal brukes systematisk på ulike 
arenaer og i oppfølgingssamtaler på alle nivå. 
 
2014-2015: 
Det ble gjennomført skriftlig rapportering fra alle skoler om hvordan handlingsprogrammets 
ulike tiltak ble fulgt opp på den enkelte skole. Hvordan plansjen «Kjennetegn på god 
klasseledelse og sentrale elementer i vurdering for læring» ble brukt hadde særlig fokus. 
 
2015 – 2016: 
Utvalgte punkter for rapportering er på arbeidet med klasseledelse, vurdering for læring , 
tilpassing innen ordinær undervisning og skoleledelse. 
Rapportering blir gjennomført dels gjennom punktene i malen for årsmelding fra driftsstyrene 
og dels gjennom rapportering i vanlig styringslinje. 
 
2016-2017: 
Rapporteringspunktene vil være de samme med tillegg av rapportering på bruken av Elevenes 
læringsplakat, samt hvordan skolene har sikret foreldresamarbeid som gjennomgående 
perspektiv. 
Tilstandsrapporten benyttes hvert år til å vurdere resultatoppnåelse for elevene ved hjelp av de 
utvalgte målbare indikatorene som Strategiplanen har definert. 
 

Rullering av strategiplanen 
Strategiplanen rulleres årlig i oppvekst- og kulturutvalget. 
Det utarbeides tilhørende handlingsprogram med datofesting av tiltak for det enkelte skoleår. 
 
2014-2015: 
Saksfremlegget om rullering inneholdt  rapportering om gjennomførte tiltak i tråd med 
strategiplan og handlingsprogram. 
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2015 – 2016: 
Saksfremlegget skal rapportere på områdene klasseledelse og vurdering for læring, 
skoleledelse, samt gjennomføring og resultater av arbeidet med skolenes verktøykasse for 
tilpassing innen ordinær undervisning. 
 
2016 – 2017: 
Rulleringen vil innebære et tilbakeblikk på tiltak og resultater i fireårsperioden, samt gi 
innspill til en ny fireårsplan. 
 
Vedlegg: 
Handlingsprogram for mer og bedre læring skoleåret 2016-2017. 


