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Rutiner for bekymringsfullt fravær i skolen 

Henvisning til lovverk: 
 
Opplæringslovens §§ 2-1, 5-1 og 13-1 
 
Vedlegg 
1 Grunnskoler i Kåfjord kommune fraværsrutine 

 

Rådmannens innstilling 
 
Rutiner for hvordan høyt skolefravær skal håndteres vedtas slik de foreligger. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Barn og unge har en rett og en plikt til grunnskoleopplæring, jf opplæringsloven § 2-1. Barn og 
unge i opplæringspliktig alder har derfor en plikt til å få grunnskoleopplæring, noe som 
innebærer en plikt til å møte til undervisning på skolen med mindre annet undervisningsopplegg 
er avtalt. Elevene har imidlertid også en rett til opplæring, herunder opplæring tilpasset deres 
evner og forutsetninger, jf. Opplæringsloven § 1-3. 
 
Det følger av opplæringsloven § 13-1 at det er kommunen som har ansvaret for å oppfylle retten 
til grunnskoleopplæring, herunder påse at eleven får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen 
og om nødvendig spesialundervisning. Kommunen/skolen har dessuten et oppfølgingsansvar for 
elever som ikke møter til skolen eller til undervisning og føring av fravær. 
Med begrepet «fravær» i grunnskolen menes fravær fra den pliktige opplæringen, og gjelder i 
utgangspunktet et hvert tilfelle der eleven ikke møter på skolen/undervisningsstedet eller til 
undervisning. 
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Vurdering 
Denne rutinen er laget med bakgrunn i at kommunen ikke har egne rutiner for håndtering av 
høyt skolefravær. En rutine skal være med å kvalitetssikre arbeid med høyt skolefravær. 
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Innledning 
Med begrepet «fravær» i grunnskolen menes fravær fra den pliktige opplæringen, og gjelder i 
utgangspunktet ethvert tilfelle der eleven ikke møter på skolen/undervisningsstedet eller til 
undervisning. 
Barn og unge har en rett og en plikt til grunnskoleopplæring, jf opplæringsloven § 2-1. Barn og unge i 
opplæringspliktig alder har derfor en plikt til å få grunnskoleopplæring, noe som innebærer en plikt 
til å møte til undervisning på skolen med mindre annet undervisningsopplegg er avtalt. Elevene har 
imidlertid også en rett til opplæring, herunder opplæring tilpasset deres evner og forutsetninger, jf. 
Opplæringsloven § 1-3. Barn som ikke har eller kan få tilstrekkelig utbytte av det ordinære 
opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning, jf opplæringsloven § 5-1. Dersom eleven har fått 
et vedtak om spesialundervisning basert på tilråding fra pp-tjenesten og i samråd med foreldre samt 
elev over 15 år, skal opplæringen organiseres i samråd med vedtaket. 

Det følger av opplæringsloven § 13-1 at det er kommunen som har ansvaret for å oppfylle retten til 
grunnskoleopplæring, herunder påse at eleven får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen og om 
nødvendig spesialundervisning. Kommunen/skolen har dessuten et oppfølgingsansvar for elever som 
ikke møter til skolen eller til undervisning og føring av fravær. Det fremgår av forskrift av til 
opplæringsloven § 3-41 første ledd at fra og med 8.trinn skal alt fravær føres på vitnemålet. 
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Opplæringsloven § 1-1 første ledd, jf forskrift til opplæringsloven § 20-1, fastslår at opplæringen i 
skole skal være i samarbeid med og i forståelse med hjemmet. Siden elever har opplæringsplikt etter 
opplæringsloven § 2-1, har også foreldre et ansvar for at eleven oppfyller sin plikt. Foreldre har også 
en omsorgsplikt for barnet etter barneloven § 30. For å ivareta denne omsorgsplikten er det viktig at 
foreldre gis informasjon dersom elever skolen har grunn til å tro at foreldre ikke er kjent med at 
eleven ikke er på skolen eller deltar på undervisningen. Skolen skal da varsle foreldre jf, forskrift til 
opplæringsloven § 20-3 første ledd bokstav a. Varslet må gis slik at foreldre har en mulighet til å gripe 
fatt i fraværet. Skolen har ansvar for å samarbeide med foreldrene om opplæringen for å skape 
forståelse for arbeidet som gjøres, og sikre nødvendig oppfølging. 
 
Søknad om skolefri/permisjoner: 

Elevene har ikke har rett til permisjon etter § 2-11 første ledd, men kommunen kan etter søknad gi 
en elev fri fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker(10 skoledager) når det er forsvarlig. Loven sier 
at skoleledelsen før permisjon innvilges skal vurdere om det er forsvarlig å la eleven være borte fra 
skolen jf. Opplæringsloven § 2- 11. I forsvarlighetsvurderingen ligger blant annet om momenter om 
hvorvidt eleven har mye fravær tidligere, om eleven trenger kontinuitet i sin opplæringssituasjon, om 
eleven mottar nødvendig spesialundervisning etter sakkyndig vurdering fra pp- tjenesten og etter 
samråd med foresatte, om skolen har vurderingsgrunnlag, om eleven har viktige prøver, eksamener i 
perioden, lengden på fraværet og andre ugunstige perioder f.eks ved skolestart. 

Skolefravær er et økende problem i norsk skole. Forskning viser at tidlig oppdagelse og rask 
igangsettelse av tiltak bedrer prognosen for denne elevgruppen. Alle barn i Norge har rett og 
plikt til grunnskoleopplæring. Det er foreldrenes plikt å sørge for at barnet oppfyller sin plikt 
til skolegang. Det er kommunen sin plikt å sørge for at alle barn i grunnskolealder får sin rett 
til opplæring. 
 
Noen ganger opplever elever at det er vanskelig å gå på skolen. For noen blir det så vanskelig 
at de ikke møter opp på skolen. Dette kan utvikle seg til å bli stort skolefravær der verken 
rett eller plikt til grunnskole blir oppfylt, hvis det ikke tas tak i problemet før det blir for stort. 
Det kan være ulike grunner til elever ikke greier å gå på skolen. Det kan være noe som er 
vanskelig på skolen, hjemme eller det kan være sykdom eller helseproblemer som gjør det 
vanskelig å være på skolen. Noen ganger greier skolen, eleven og hjemmet å finne  
ut hva som skal til for at eleven skal greie å komme på skolen. Andre ganger trenger eleven, 
familien og skolen støtte fra andre tjenester i kommunen. Disse har plikt til å samarbeide til 
beste for eleven. 
Kommunen har ulike arenaer og rutiner for samhandling og samarbeid mellom tjenester. 
For kommunen er det viktig å ha et system med gode rutiner for hvordan skolefravær skal 
håndteres. 
 

Prosess 
Denne rutinen er laget med bakgrunn i at kommunen ikke har egne rutiner for håndtering av 
høyt skolefravær. Dokumentet er laget i samarbeid med rektorene ved skolene. Dokumentet 
har vært på høring hos PPT, skolenes FAU, helsetjenesten og barneverntjenesten. De få 
bemerkningene som kom inn innen høringsfrist fra høringsrunden er tatt med i dokumentet.  

7



Hva er skolefravær? 
Skolefravær er et overordnet begrep som omfatter alle elever som av en eller annen grunn  
er borte fra skolen. Tre underbegreper som assosieres med skolefravær er skulk, 
skolevegring og skolefravær. Flere forskere mener disse begrepene bør skilles fordi de har 
forskjellig dynamikk og årsak (Fremont, 2003, Haarman, 2009, Thambirajah, Grandison & de 
-Hayes, 2008). Skulk kjennetegnes av at eleven er andre steder enn på skolen og ikke gjør 
lekser, skjuler dette for foreldrene, og har antisosial atferd. Skolefravær/skolevegring 
henspeiler mer på manglende oppmøte på skolen på grunn av vanskelige følelser, det vil si 
emosjonelt betinget fravær. 
Skolefravær kan også være permisjoner og fravær som eleven, foreldrene selv er skyld i. Selv 
korte fravær kan gi eleven et betydelig merarbeid i etterkant. Mye fravær kan føre til 
vanskeligheter for eleven til og henge med i progresjonen for den ordinære opplæringen. 
 

Mulige tegn på skolefraværsproblematikk 
Alvorlig fravær: 
Ugyldig fravær fra en enkelttimer 
Fravær i mer enn tre dager på en måned 
Høyt gyldig fravær (10 dager i halvåret) 
Kommer for sent tre ganger på en måned 
Eleven møter opp på skolen, men forlater den igjen 
Tegn hos eleven: 
Er innadvendt eller sjenert 
Er utrygg ved skolestart/etter skolebytte og ordinære tiltak for å trygge eleven hjelper ikke 
Snakker ikke høyt i klassen 
Snakker ikke med voksne/medelever eller kun med utvalgte voksne/medelever 
Er ofte alene i friminutt 
Er avhengig av at en bestemt voksen/medelev er til stede i friminuttet 
Har ofte fysiske plager, f.eks. vondt i magen eller hodet 
Viser tegn til nedstemthet eller redsel generelt eller tilknyttet spesifikke situasjoner i skolen 
Trekker seg tilbake fra sosiale situasjoner og/eller skolerelaterte aktiviteter 
Viser utagerende atferd, f.eks. sinne, i situasjoner som stiller krav til eleven 
Viser motstand mot å delta eller forsøker å unngå enkelte fag, situasjoner eller aktiviteter  
på skolen 
Ringer ofte hjem i skoletiden eller ønsker å gå hjem i løpet av skoledagen 
 
Bekymring hos foresatte: 
Foresatte er bekymret for om eleven har det bra på skolen 
Tar kontakt med skolen fordi eleven gir uttrykk for å ikke ville gå på skolen 
Blir værende lenge i leveringssituasjonen, eller vil være med inn i klasserommet utover det  
som er det ordinært 
Ringer eleven i skoletiden gjentatte ganger for å sjekke at eleven har det bra 
 
 
Bekymring hos skolen. 
Skolen er bekymret for at fraværet medfører vansker for eleven til å tilgodegjøre seg den 
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ordinære opplæringen eller ikke får tilgodegjort seg tildelte ekstraressurser i form av 
spesialundervisning etter § 5-1 etter sakkyndig vurdering fra pp – tjenesten og etter søknad 
fra foreldre eller etter henvisning fra skolen i samråd med foreldre/elev, da eleven allerede 
ikke har tilstrekkelig utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.  
Foreldre har lav terskel for å la eleven være hjemme. 
Skolen ser et mønster i fraværet hos eleven knyttet til dager eller aktiviteter. 
 

Utvikling av skolefravær 
Det er økt risiko for utvikling av skolefravær i forbindelse med skolestart og overganger, slik  
som ved overgangen til ungdomsskolen, skolebytte, ferier, eller etter sykdom (Ingul, 2005).  
Noen ganger kan man se «selvkorrigerende skolefravær atferd», dvs. at en elev har 
skolefravær og innen to uker er tilbake på skolen uten iverksatte tiltak. Generelt er  
prognosen bedre jo tidligere man setter inn tiltak.  
 
En felles problemforståelse er nødvendig grunnlag for å lykkes i å forebygge og snu langvarig 
alvorlig skolefravær. Det er av stor betydning at både eleven, skolen, familien og  
hjelpeapparatet er bevisst sine holdninger til problematikken. Vi vet at felles holdning er  
avgjørende for å lykke. Nedenfor beskrives noen holdninger som må etableres for å lykkes 
med å få eleven tilbake på skolen. Et helhetlig perspektiv fremhever at årsaken til et alvorlig 
skolefravær ofte er sammensatt. I arbeidet med problematikken er det avgjørende at de 
involverte parter deler en felles forståelse av at det viktigste for eleven er å komme på 
skolen. Begrepet «ta hverdagen tilbake» er beskrivende for dette. For både elev, foresatte, 
kontaktlærer, skoleledelsen og andre involverte er en situasjon med alvorlig skolefravær en 
belastning som kan virke uoverkommelig. Det kan være utfordrende å holde holdningen om 
at det beste for barnet er å raskets mulig komme seg tilbake på skolen. Samtidig vet vi at 
dette er den viktigste faktoren for å lykkes med å hjelpe eleven til å «ta hverdagen tilbake». 
Det er viktig å presisere at dette gjelder uavhengig av om det foreligger sterke individuelle 
faktorer som f.eks. angst eller depresjon, som del av problematikken. Å gå på skolen er 
behandling i seg selv (Holden og Sållman, 2010) både når det gjelder skolefravær, depresjon 
og angst.  

Tillit mellom de involverte partene er et viktig signal til eleven om at alle ønsker å hjelpe.  
Dette skjer i samarbeid mellom eleven, skolen, foresatte og hjelpeapparatet. Som foresatte  
til et barn med langvarig alvorlig skolefravær kan det i enkelte situasjoner være vanskelig å  
ha tillit til skolen når eleven viser så stor motvilje mot å dra dit. Da er det viktig å ha en åpen  
dialog med skolen om dette, slik at det ikke blir til hinder for elevens tilbakeføring til skolen.  
Skolen må vise seg tilliten verdig ved å gjennomføre de avtaler om oppfølging som inngås.  
Dette gjelder for øvrig samtlige involverte. For eksempel må foreldre, elev og andre 
hjelpeinstanser gjennomføre avtaler som gjøres for å skape gjensidig tillit. 
 

Når en elev har et alvorlig skolefravær er det avgjørende at alle de berørte parter bidrar til å  
finne løsninger. Barn har ofte gode forslag og innspill til hvordan fastlåste situasjoner kan  
løses. Barn har rett til å bli hørt når deres skolesituasjon skal diskuteres og det er viktig at 
man forsikrer seg om at elevens stemme er hørt. Når det er sagt, vil denne typen 
problemstillinger kreve voksenmedvirkning og myndighet. Det kan være vanskelig for eleven 
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å se konsekvensene av valg som tas, og dermed kan ansvaret for gode beslutninger ikke 
overlates til eleven alene. 
 

Forebygging 
De aller fleste elever har i løpet av grunnskolen fravær fra undervisningen. For noen elever  
vil fraværet på et tidspunkt gå fra å være naturlig, til å bli problematisk. Her beskrives 
kommunens retningslinjer for føring av fravær og hvordan god fraværsregistrering kan 
hindre at fravær får utvikle seg i negativ retning.  
 

Fraværsrutiner 
Begge skolene i Kåfjord kommune har de samme rutinene for fraværsføring.  
Skolene registrerer fravær i læringsplattformen Skooler. 
Fravær følges opp som beskrevet i denne veilederen. 
Ved skoleårets begynnelse gis alle lærere informasjon om rutinene for oppfølging av  
Fravær. Rutinene for fraværsoppfølging gjøres tilgjengelig på skolens nettsider og på  
læringsplattformen. Det informeres om rutinene på foreldremøter og FAU og SU-møte. 
Alt fravær på ungdomsskolen skal føres på vitnemålet. 
Prosedyrene for føring og omgjøring av fravær gjøres tilgjengelig på skolens nettsider, samt 
på foreldremøter, jfr. § 3-41 
 
Føring av fravær 
Kontaktlærer er ansvarlig for at fraværet i Skooler er oppdatert hver uke.  
Kodene er: fravær skyldes helsegrunner (S), innvilget permisjon etter Opplæringsloven § 2-
11 (P), eller ugyldig fravær (U). 
Timelærere må daglig føre fravær. Ledelsen må umiddelbart gi en navngitt person ansvar for 
fraværs føring når kontaktlærer er syk.  
 
Dere skal føre fravær for 8., 9. og 10. årstrinn på vitnemålet. Dere skal føre fraværet i dager 
og timer. Enkelttimene regnes i 60-minutters enheter. Enkelttimer skal ikke slås sammen til 
dager. Fravær skal føres med tall, ikke stiplet linje, når eleven ikke har fravær. 
 
For inntil sammenlagt 10 dager i et opplæringsår kan en elev kreve at fravær ikke blir ført på 
vitnemålet dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes helsegrunner eller innvilget 
permisjon etter opplæringsloven § 2-11. For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal 
føres på vitnemålet, må eleven legge frem en legeerklæring som dokumenterer det. Fravær 
som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med 
fjerde dagen som kan strykes. 
 
Eleven eller foreldrene kan kreve at dere fører årsaken til fraværet på et vedlegg til 
vitnemålet. Det vil da være foreldrene eller eleven som har ansvaret for å dokumentere 
årsaken til fraværet og kreve at dette føres på vedlegget. Dere skal bruke VMM16 «Årsak til 
fravær dokumentert i vedlegg». 
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Melding om fravær 
Ved fravær skal foresatte skrive melding i meldingsbok, SMS eller mail. 
 
Kontakt mellom skole og hjem 
Foresatte skal ringe skolen om fravær fra første fraværsdag. 
Dersom foresatte ikke tar kontakt, skal kontaktlærer ringe innen klokken 09.00 første 
fraværsdag for å avklare om det er gyldig fravær, men også for å forsikre seg at det ikke har 
skjedd eleven noe på skoleveien. 
Ved bekymring for fraværet informeres ledelsen. 
Hjemmet kontaktes umiddelbart ved ugyldig fravær, dvs. fravær uten melding eller på 
ugyldig grunnlag. Her menes for eksempel elever som uteblir fra enkelttimer, kroppsøving,  
prøver, fremføringer. Ledelsen informeres. 
Skolen skal ha kontakt ved møte eller telefon med foresatte ved bekymringsfullt fravær(se 
neste punkt) Sms og mail godtas ikke. 
Skolen skal dokumentere skriftlig kontakten mellom skole og hjem. 
 

Søknader om permisjoner. 
Søknader om permisjoner mer enn en dag skal behandles av rektor i samråd med kontakt- eller 
faglærere. Søknaden skal gjøres kjent for skolen i god tid før permisjonen ønskes da dette er mulig. 
Søknaden skal gjøres på eget skjema. 

Hensynet til elevens opplæring må ivaretas 
 
Om permisjon er forsvarlig eller ikke må avgjøres ut fra hensynet til elevens opplæring. Det 
må vurderes om eleven totalt sett får en forsvarlig grunnskoleopplæring, selv om søknaden 
om permisjon innvilges. I denne vurderingen er det relevant å legge vekt på om eleven får 
opplæring i permisjonstiden. Hvilke krav som skal stilles til nødvendig opplæring i 
permisjonstiden, må vurderes ut fra hva som er nødvendig i det enkelte tilfelle. 
 
Eleven har ikke rett til å få erstattet tapt opplæring ved permisjon 
 
Mens det for noen elever ikke er forsvarlig å gi permisjon, kan enkelte elever ha flere 
permisjoner i løpet av et skoleår og likevel få en forsvarlig opplæring. Den opplæringen 
eleven mister i forbindelse med permisjon, har eleven ikke rett til å få erstattet senere. 
 

Grenser for bekymringsfullt fravær 
Mer enn tre enkeltdager pr. måned.  
Mer enn 10 dager pr. semester/halvår. Årsaken til fraværet undersøkes. 
Ugyldig fravær fra enkelttimer.  
Møter opp på skolen, men forlater skolen i løpet av dagen  
Tre ganger forsent-komming pr. måned. Foresatte informeres. Ved ytterligere  
forsent-komming informeres ledelsen og skolen innkaller til møte med foresatte og  
eventuelt elev. 
Gjentatte søknader om permisjoner over flere dager. 
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Foresatte informeres. Ved gjentatt ugyldig fravær innkall er kontaktlærer til møte med elev 
og foresatte. Ledelsen informeres.  
 
Arenaer for drøfting av fravær på skolen 
Ledelsen går gjennom fraværsføringen og skolens samlede elevfravær to ganger i året  
Ved bekymring rundt enkeltelevers fravær skal ledelsen opprette jevnlige møtepunkter  
mellom kontaktlærer og ledelsen, hvor fraværet og tiltak diskuteres.  
Rask igangsetting av tiltak er avgjørende. 
Fravær er jenvlig eget punkt på møteagenda på trinnmøter. 
Ved bekymringsfullt fravær og/eller mistanke om skolefravær/skulk meldes det til skolens 
ressursteam og PPT. 
 
 
 
 
 
Trappetrinn 1:  
Kontaktlærer tar kontakt med foresatte pr telefon ved stort skolefravær i tråd med handlings  
plan ved fravær. Det er viktig å presisere til foreldre at det ikke er vanlig å være syk en gang 
pr. uke. Da må dette undersøkes hos fastlegen. Det er også viktig å opplyse om norsk lov om 
rett og plikt til opplæring. Dersom dette ikke har effekt innen en måned går en til trinn to.  
 
Trappetrinn 2: 
Kontaktlærer informerer ledelsen om bekymring. Skolen v/kontaktlærer eller ledelsen  
henvender seg til skolens ressursteam for bistand i kartlegging. Skolen foretar en kartlegging 
som skal være grunnlag for tiltak. Skolen kaller inn til møte med foresatte og elev. Loggfør i 
elevmappe. Skolen skal ta kontakt med PPT ved bekymring knyttet til stort fravær. Det kan i 
første omgang være som en orienteringssak eller man søker råd/ veiledning. Det må allerede  
på første konsultasjon vurderes behov for umiddelbar henvisning til PPT eller andre 
instanser (Skolens helsetjeneste, barneverntjenesten, BUP). 
Tiltak: iverksett tiltak basert på kartlegging. Lag samarbeidsavtale/tiltaksplan som §9A. Husk! 
Sett av tid til evaluering etter 3 uker i tiltak. Husk å avtale hvem som skal delta i 
evalueringen. Vurder om tiltak har virkning. Dersom problemet er løst; avslutt saken. 
Evalueringen har vist at fraværet er fremdeles ett problem og tiltak har ikke hatt ønsket 
effekt.  
Eleven blir tilmeldt PPT. 
 
Samtykke 
De forskjellige instansene skal innhente muntlig og/eller skriftlig samtykke fra foresatte og/  
eller elev etter fylte 15 år for å kunne dele opplysninger vedrørende eleven. 
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Arbeid med tilpasset opplæring, spesialundervisning og særskilt 
språkopplæring  - retningslinjer og rutiner i Kåfjordskolene 

Henvisning til lovverk: 
 
Opplæringsloven 
 
Tilpasset opplæring er et gjennomgående prinsipp i hele grunnopplæringen og er nedfelt i 
opplæringsloven § 1-3. Retten til spesialundervisning er regulert i opplæringslova kapittel 5. 
 
Vedlegg 
1 Arbeid med spesped, tpo, særskilt språkopplæring rutine 2019 

 

Rådmannens innstilling 
 
Retningslinjer og rutiner for arbeid med tilpasset opplæring, spesialundervisning og særskilt 
språkopplæring vedtas slik de foreligger. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Ressusteamet,  spespedkoordinator,  rut iner for spesialundervisning og rutiner for 
særski l t  språkopplæring skal  være med å sikre  at elever med spesielle behov i grunnskolen 
blir drøftet på en likeverdig og tilfredsstillende måte hvor det settes inn riktig hjelp til riktig tid, og at 
hjelpen følges opp og evalueres. Dokumentet er laget i samarbeid med skolene og PPT i etterkant av 
Fylkesmannens tilsyn med spesialundervisning i skolene i Kåfjord og PPT høsten 2018. 

 

Vurdering 
Dokumentet skal være et ledd i kvalitetssikringen av arbeidet med tilpasset opplæring, 
spesialundervisning og særskilt språkopplæring i Kåfjordskolene.  
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Skoleeiers innledning  
En god skole kjennetegnes av trygt og godt læringsmiljø hvor elever tilegner seg gode 
grunnleggende ferdigheter som legger grunnlaget for godt læringsutbytte. Dette skal bidra til at 
elever opplever utvikling og vekst som gjør at de står godt rustet til framtiden. Ressusteamet,  
spespedkoordinator,  rut iner  for  spesialundervisning og rut iner  for  særski l t  
språkopplæring skal  være med å s ikre  at elever med spesielle behov i grunnskolen blir 
drøftet på en likeverdig og tilfredsstillende måte hvor det settes inn riktig hjelp til riktig tid, og at 
hjelpen følges opp og evalueres.  

Dette dokumentet er skrevet i samarbeid med rektorer, spespedkoordinatorer og kommunens PPT 
etter Fylkesmannens tilsyn på spesialundervisning i Kåfjord kommune. 

 

Skolen og skolens samarbeidspartnere skal sammen med eleven og foresatte  bidrar til utvikling 
og vekst selv om elevenes forutsetninger varierer . Skolens ressursteam skal bidra med særskilt 
tilrettelegging for elever og at bistanden rundt elever med spesielle behov koordineres og 
evalueres . Målet er å gi elever god tilpasset opplæring og spesialundervisning. 

 

«Tilpasset opplæring er et gjennomgående prinsipp i hele grunnopplæringen og er nedfelt i 
opplæringsloven § 1-3. Her fremgår det at «Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå 
den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten» Ved å variere mellom ulike typer 
arbeidsoppgaver, arbeidsmåter , lærestoff, læremidler og organisering, skaper læreren et 
læringsmiljø hvor denne balansen blir ivaretatt. Skolen skal bruke sin kompetanse til å lede 
læringsprosesser som tar utgangspunkt i de forutsetninger og evner elevene har. Da må skolen 
kontinuerlig vurdere, variere og endre sin egen praksis». Udir.no 
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Ressursteam 

Ressursteamet skal ledes av skolens rektor . Spespedkoordinator bistår med koordinering og 
planlegging . Ressursteam er skolens «bestillings- og koordineringskontor» for elever med 
særskilte tilpasningsbehov. Skolens ansatte skal be om bistand fra ressursteam via internt 
meldeskjema. For å drøfte navngitte elever må foresatte samtykke. Ressursteam arbeider etter 
fastlagt årshjul og bidrar med bl.a:  

 veiledning av lærere og assistenter  

 drøfting av elever med bekymringsfull utvikling  

 observasjon 

 motta interne meldeskjema(Bruke Manndalen sitt 
skjema) 

 utprøving og dokumentasjon av 
tilretteleggingstiltak/systemtiltak koordinering av 
aktuelle tiltak 

 samhandling med skolens samarbeidspartnere 

 bidra til for- og etterarbeid ved tilsyn 
 imøtekomme endringer innenfor spesialundervisning(se høringssdokument)  
 utarbeide skolens tiltaksbank(tidlig innsats, lesekurs, nettressurser ol.) 

 

 

Internt ressursteam 
Internt ressursteam består av rektor, spespedkoordinator og ved behov øvrige ressurspersoner på 
skolen. Internt ressursteam skal ha ukentlige møter. Ansatte på skolen skal benytte internt 
meldeskjema for å be om bistand fra teamet. Internt ressursteam skal avholdes ukentlig. 

Spespedkoordinator avklarer møtetidspunkt med rektor. Spespedkoordinator informerer om 
internt ressursteam til skolens ansatte. Spespedkoordinator og rektor må avtale et system for å 
dokumentere drøftinger, tiltak og evalueringer. Aktuelle lærere ber om å få drøfte elever med 
internt ressursteam via internt meldeskjema. 

 lærer innhenter samtykke fra foresatte  

 lærer drøfter saken anonymt dersom samtykke ikke er innhentet, eller dersom foresatte 
ikke samtykker 

Drøfting og avklaring i internt ressursteam 

 hva skal gjøres?  

 hvem skal gjøre det? 

 når skal det evalueres? 
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Utvidet ressursteam 
Utvidet ressursteam består av internt ressursteam, i  tillegg til skolens kontaktpersoner i 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Skolen og PPT skal ha utvidet ressursteam to ganger hvert 
kvartal, og ellers etter behov. Her drøftes og avklares forhold som omhandler elevenes 
læringsmiljø og læringsutbytte - jf. Opplæringsloven. Aktuelle datoer for utvidet ressursteam skal 
avklares ved skoleårets begynnelse. Øvrige samarbeidspartnere inviteres ved behov.  

Saksliste for utvidet ressursteam skal utarbeides av Spespedkoordinator i samarbeid med rektor, og 
sendes til skolens samarbeidspartnere i forkant av møtet slik at disse kan koordinere deltakelse og 
stille forberedt. Ressursteamet sender saker viere til skolehelseteam ved behov. Utvidet 
ressursteam skal avholdes minimum to ganger pr kvartal. PPT skal delta. 

 

 

• Rektor har ansvar for at retningslinjene etterleves av skolens ansatte. 

• Etatsleder har ansvar for at retningslinjen etterleves i samarbeid med skolen  

• Alle skolens samarbeidspartnere har ansvar for å følge retningslinjen og bistå skolene 

• Alle ansatte på skolen har ansvar for å melde i fra dersom de blir oppmerksom på elever 
som kan ha utfordringer/spesielle behov 

 

 

 

 

Spespedkoordinator 
Alle skoler skal ha en spespedkoordinator. Spespedkoordinatoren har en sentral oppgave med å 
bistå rektor med å drøfte, tilrettelegge for hensiktsmessige tiltak og koordinere bistand til elever 
med spesielle behov. Spespedkoordinator skal ha avsatt tid til dette arbeidet. 
Spespedkoordinatoren skal sammen med rektor og ressursteam se til at Kåfjord kommunes rutine 
for spesialundervisning iverksettes. 

 

Spespedkoordinatorens arbeidsoppgaver: 

 veilede skolens ansatte om saksgang ifm. elever med spesielle behov/behov 
for særskilt tilrettelegging, tilrettelegge og koordinere for arbeid i 
ressursteam. (se spesped-rutine) 

 invitere til ressursteam i samarbeid med rektor 

 være kontaktperson opp i mot skolens samarbeidspartnere 
 oversikt over skolens tilretteleggingstiltak/systemtiltak  og aktuelle tiltak hos skolens 

samarbeidspartnere 
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 delta i kommunens skoleledermøter der ressursteam og spesialundervisning er på 
sakslista 

 bidra til kompetanseheving og å holde skolens ansatte oppdatert på endringer som har 
betydning tilpasset opplæring og spesailundervisning 

 sørge for at elever blir hørt  og at deres synspunkter blir vurdert før skolen treffer 
enkeltvedtak om spesialundervisning  

 Bistå i å begrunne eventuelle avvik fra tilrådning i sakkyndig vurdering 
 Sjekke/bistå læreren i arbeid med at enkeltvedtak er tydelige på når det skal gjøres avvik 

fra læreplanen og at enkeltvedtak angir elevenes konkrete opplæringsmål 
 Sammen med lærere og rektor vurderer om sakkyndig vurdering er tilstrekkelig utredning 

før Skolen fatter enkeltvedtak  
 veilede assistenter og andre ufaglærte som inngår i spesialundervisning 
 Bistå rektor og kontaktlærer i å henvise elever til PPT så tidlig at PPT kan rekke å skrive ny 

sakkyndig vurdering i god tid før nytt skoleår. 

 

Interne melderutiner 
Ansatte som blir oppmerksom på at en 
elev har utfordringer skal løfte disse til 
skolens interne ressursteam ved å benytte 
internt meldeskjema. Terskelen for å gjøre 
dette skal være lav. En ansatt skal slippe å 
løse elevens utfordringer på egenhånd, 
men søke bistand slik at eleven blir 
ivaretatt på en profesjonell måte. 

 

Som ansatt er det nyttig å ha noen å drøfte elevers utfordringer eller bekymringer. Man sikrer at 
elevens behov blir ivaretatt etter grundig drøfting og kartlegging, med utprøving av aktuelle 
tilretteleggingstiltak og evaluering av disse. 

Hvis tiltak rundt elevens ikke vurderes å gi ønsket effekt, eller hvis elevens utfordringer er så 
omfattende at øvrige hjelpetiltak må koples inn umiddelbart, skal eleven drøftes i utvidet 
ressursteam . Ytterligere drøfting, kartlegging og utprøving av tiltak avklares her. 

Dersom behovet er akutt inviterer Spespedkoordinator og rektor til ekstra utvidet ressursteam 
og skolens samarbeidspartnere plikter å stille på kort varsel. 

 

Tilmelding til skolens samarbeidspartnere 
Alle førstegangshenvendelser fra skole til aktuell hjelpeinstans skal skje fra skolens ledelse 
etter drøfting i skolens ressursteam . I og med at eleven allerede er drøftet med skolens 
samarbeidspartnere har man avklart hvilke instans det er riktig å henvise til og elevens 
utfordringer er allerede kjent og drøftet med disse. Dette vil være med på å sikre riktig hjelp til 
riktig tid. 

Tilmelding til 
aktuelt 
hjelpeapparat

Oppmerksomhet 
og drøfting på 
internt

ressursteam

Drøfting og 
avklaring på 
utvidet 
ressursteam
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Tilpasset undervisning – prøve ut tiltak 
Utprøving av tiltak skal dokumenteres. Skolene utarbeider egen tiltaksbank  

Eksempel på dette kan være: 

 tilpasset arbeidsplan hvor det tilrettelegges i form av variert arbeidsmengde, forskjellige 
oppgaver og ulik vanskegrad. 

 varierte arbeidsoppgaver og arbeidsmåter kan være bruk av praktiske oppgaver , 
innfyllingsop , skriftlige besvarelser, drøftingsoppgaver eller «grubleoppgaver» .  

 variert lærestoff og læremidler kan være bruk av ulike konkreter, forskjellige praktiske 
gjenstander eller «uteskole», tekster eller bøker med forskjellig vanskelighetsgrad, eller 
bruk av ulike digitale verktøy eller pedagogisk programvare. 

 variert organisering, kan være undervisning og/eller oppgaveløsing en og en, oppgaveløsing i 
mindre grupper eller i full klasse. 

 arbeidsplangrupper 

 språkverksted 

 intensive lese- og skrivekurs 

 intensive regnekurs 

 bruk av digitale verktøy og pedagogisk programvare 

 læringsvenner 

 

Eksempler på systemtiltak innenfor sosiale ferdigheter kan være 

 barnesamtaler 

 sosiale historier 

 sjekk inn/sjekk ut (SISU) 

 psykologisk  førstehjelp 

 SNAP (stop now and plan) 

 ART (aggression replacement training) 

 

Spesialundervisning 
Retten til spesialundervisning er relativ og vil kunne anbefales dersom elevens utfordringer ikke kan 
avhjelpes innenfor ordinær undervisning, tilpasset opplæring og/eller systemtiltak. 

Dersom eleven har behov for ytterligere tiltak som krever avvikende innhold, avvikende 
organisering og avvikende omfang fra den ordinære læreplanen vil dette måtte definers som 
spesialundervisning. Elever som har behov for spesialundervisning har også krav på tilpasset 
opplæring og systemtiltak. PPT er sakkyndig instans når det gjelder spesialundervisning og eleven 
skal ha en sakkyndig vurdering fra PPT som anbefaler spesialundervisning.  På bakgrunn av 
sakkyndig vurdering skal rektor fatte enkeltvedtak hvorpå skolen basert på sakkyndig vurdering 
og enkeltvedtak utarbeider individuell opplæringsplan (IOP) som en konkretisering av innholdet i 
spesialpedagogiske tiltaket. 
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Prøve ut tiltak - evaluering 
Oppfølging og evaluering av tiltak er vesentlig. Tiltak som igangsettes skal evalueres for å sikre 
at tiltakene er hensiktsmessige og bidrar til å avhjelpe elevens, foresatte eller familiens 
utfordringer.  

Hvem som er ansvarlig for oppfølging og evaluering av tiltak må avklares på ressursteam og 
dokumenteres. Tiltak som ikke gir ønsket utvikling må justeres eller avsluttes, mens tiltak som 
gir ønsket utvikling må videreføres.  

Målsetningen med aktuelle tiltak må være klart definert, og dersom målsetningene nås må 
målformuleringen justeres, eller tiltaket avsluttes dersom oppsatte mål er nådd hvor elevens, 
foresattes eller familiens utfordringer vurderes å være avhjulpet.  

 

Ved henvisning til PPT 
Her ligger lenker til Nord-Troms PPT sine rutiner og retningslinjer. Vi bruker disse i forbindelse med 
henvisning til utredning og veiledning fra PPT. Kåfjord kommune har interkommunalt samarbeid om 
PPT med Nordreisa kommune. 

Rutiner ved henvisning til PPT 

Henvisningsskjema til PPT(NY!) 

Henvisningsskjema systemarbeid PPT 

Pedagogisk rapport fra skolene til PPT 
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http://www.nordreisa.kommune.no/ppt.355158.no.html
http://www.nordreisa.kommune.no/getfile.php/4456252.1386.znnukmpalp7bkb/Henvisningsskjema+ppt+ny.pdf
http://www.nordreisa.kommune.no/getfile.php/4447770.1386.sttqitqwiwukmn/Henvisning+til+PP-tjenesten+-+systemarbeid.pdf
http://www.nordreisa.kommune.no/getfile.php/4456257.1386.wbtlkzjiza7zqm/pedagogisk-rapport-fra-skole-til-ppt+ny.docx.as.pdf
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Rutiner spesialundervisning  
Når det er gjort klart at en elev ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring og har behov 
for spesialundervisning: 

 

Vedtak 
Det faglige grunnlaget for innholdet i vedtaket foreligger i den sakkyndige vurderingen.  

Avvik fra sakkyndig vurdering skal begrunnes etter § 5.3 i opplæringsloven, av den som fatter vedtak.  
Kåfjord kommune følger et generelt prinsipp i regelverket om samarbeid med foreldrene og eleven. 
Skolene skal involvere foreldrene og elever i alle faser av arbeidet med spesialundervisning. Skolen 
skal sørge for at barnet blir hørt slik at retten til medbestemmelse og selvbestemmelse sikres i alle 
ledd i saksbehandlingen. Etter hvert som barnet blir i stand til å danne seg egne synspunkt om det 
saken dreier seg om, skal foreldrene, og andre som har med barnet å gjøre, høre hva barnet har å si 
før de tar avgjørelser om barnets personlige forhold. I tillegg til rett til medbestemmelse har barnet 
også rett til økende grad av selvbestemmelse frem til han/hun er myndig. Barn som er fylt 15 år, 
avgjør selv spørsmål om valg av utdanning.  

 

Vedtaksmyndighet/rektor skal fatte vedtak innen 3 uker etter at sakkyndig vurdering foreligger. (jfr. 
forvaltningsloven) Dersom det er vanskelig å fatte vedtak innenfor tidsfristen, så skal det gis et 
foreløpig svar. Vedtak kan påklages og det skal som regel sendes ut forhåndsvarsel.  

Elevene skal gis mulighet til å uttale seg om innholdet i den sakkyndige vurderingen før skolen fatter 
vedtak. Det skal innhentes samtykke fra elever over 15 år før skolen treffer vedtak om 
spesialundervisning.  

Skolen skal vurdere om behov for spesialundervisning (sakkyndig vurdering) er tilstrekkelig utredet 
for å fatte enkeltvedtak. Dette gjøres i møte der PPT går gjennom kartlegging. Opplysning om dette 
må framkomme i referat og enkeltvedtak. Vedtak som avviker fra sakkyndig vurdering skal særlig 
begrunnes.  

Når eleven blir tilkjent rett til spesialundervisning skal spesialundervisningen effektueres 
spesialundervisningen snarest mulig etter at vedtaket er fattet. PPT skal ha kopi av vedtaket.  

 

PPT Nord-Troms har eget henvisningsskjema som skolene i Kåfjord kommune skal bruke. Skolene i 
Kåfjord bruker maler fra udir.no for enkeltvedtak, IOP og årsrapport. Kåfjord kommune har egne 
maler for forhåndsvarsel og samtykke. Disse skal ligge på Compilo. 

Barnets medbestemmelse og selvbestemmelse reguleres i barneloven §§ 31, 32 og 33. Barnets rett til 
å bli hørt fremgår også av Barnekonvensjonen art. 12.  
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https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/maler-for-enkeltvedtak/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/maler-for-enkeltvedtak/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/maler--spesialundervisning/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/maler--spesialundervisning/
http://lovdata.no/lov/1981-04-08-7/%25C2%25A731
http://barneombudet.no/for-voksne/barnekonvensjonen/hele-barnekonvensjonen/#12
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Individuell opplæringsplan/gjennomføring av spesialundervisning 
Det skal utarbeides IOP i alle tilfeller hvor elever er innvilget spesialundervisning. Skolen utarbeider 
en IOP for eleven med utgangspunkt i sakkyndig vurdering og råd gitt i 

møte med PPT. Det skal benyttes standard mal for IOP fra udir.no.  

IOP-en skal inneholde mål for opplæringen til den enkelte elev og skal angi eventuelle avvik fra 
læreplanen(LK06). IOP-en skal ha et innhold som er samsvarende med gjeldende enkeltvedtak. 

Den individuelle opplæringsplanen(IOP) skal være ferdigstilt senest 4 uker etter at eleven er tilkjent 
spesialundervisning. Dersom vedtaket fattes i løpet av sommerferien skal IOP ferdigstilles seinest 4 
uker etter skolestart. 

Foresatte og elev kan medvirke til utarbeiding av IOP jf § 5-4 om krav til samarbeid. De 

trenger ikke å skrive under på ferdig IOP. PPT og foresatte skal ha kopi av IOP. 

Rektor sørger for at innholdet i og gjennomføringen av spesialundervisningen er samordnet med den 
ordinære opplæringens planer(årsplanen for klassen). Rektor skal sørge for at opplæringen samlet 
dekker de individuelle målene som følge av IOPen. 

Spesialundervisningen skal gjennomføres i samsvar med IOP-ene til elevene. 

Rektor skal jevnlig sørge for at elevene jevnlig høres i sitt syn på gjennomføringen av 
spesialundervisningen. Skolene må ha rutine på dette, f.eks. ved å legge det inn i halvårsvurderingen 
og elevsamtaler.  

Lærere skal løpende vurdere hva som er best for eleven i den løpende gjennomføringen av 
spesialundervisningen Dette legges inn i halvårsvurdering og vurderingssamlaler. 

 

Skolen skal ha systemer for å registrere tapte timer med spesialundervisning og ha en ordning for å 
erstatte slike timer. Vi bruker systemet til Olderdalen skole i første omgang. 

Assistenter og andre ufaglærte som bidrar i spesialundervisning skal få veiledning. Dette skal synes i 
arbeidstidsavtaler/arbeidsplaner. 

 

Årsrapport 
Det skal utarbeides årsrapport MED FRIST 10. JUNI. 

Evalueringsrapporten skal være en konkret vurdering av: 

1. Elevens måloppnåelse og utbytte av spesialundervisningen 

2. Skolens tilpasning og tilrettelegging for å inkludere eleven. Forslag til forbedringer. 

3. Årsrapporten skal være en skriftlig oversikt over opplæringen eleven har fått og elevens utvikling. 
Elevens muligheter til tilfredsstillende utbytte av det ordinær opplæringstilbudet for kommende 
skoleår. 

4. Videre behov for spesialundervisning? 

5. Rektor sørger for at blir hørt når skolen en gang i året årsrapport. 
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Rektor sørger for at det lages årsrapport for alle elever i alle fag. 

Ved behov for spesialundervisning neste skoleår, fattes vedtak innen 1.juli. 

Rektor sørger for at elever re-henvises til PPT så tidlig at PPT kan rekke å skrive ny sakkyndig 
vurdering i god tid før neste skoleår. 

PPT skal ha kopi av årsrapporter så lenge saken ikke er avsluttet. Faglærer skriver evaluering i fagene, 
kontaktlærer koordinerer og sørger for at evalueringen/årsrapporten blir ferdig innen frist. 

Det skal fattes vedtak i saker der spesialundervisning avsluttes. 

 

 

Avslutning av PP-tjenestens medvirkning i saken. 
Når eleven ikke tilkjennes rett til spesialundervisning skal i all hovedsak saken avsluttes i 

PPT etter at skolen og foresatte har fått råd om hva som kan bidra til at eleven får et 

tilfredsstillende utbytte ut fra sine forutsetninger og behov. Det skal fattes vedtak i saker der 
spesialundervisning avslås. Skolen er ansvarlig for at eleven har /får et forsvarlig opplæringstilbud.  
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Rutiner særskilt språkopplæring  
 

Elever som har kort botid i Norge kan ha rett til særskilt språkopplæring jf. § 2-8 i opplæringsloven. 
Forutsetningen tilbud om særskilt språkopplæring jf. § 2-8 i opplæringsloven er at elevens 
kompetanse i norsk ikke er tilstrekkelig til å følge den ordinære opplæringen. Med særskilt 
språkopplæring menes særskilt norsk, tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring. Særskilt 
språkopplæring er en overgangsordning der hovedmålet er at eleven skal kunne utvikle språklig 
kompetanse for raskt å kunne følge ordinær opplæring. 

Særskilt norsk er forsterket tilpasset opplæring i norsk og er det primære virkemidlet.  Læreplan i 
grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal normalt benyttes. Den skal ses i sammenheng 
med læreplaner i øvrige fag og bidra til tilpasset opplæring, samt ivareta språklige minoriteters behov 
for særskilt norskopplæring 

Morsmålsopplæring er lese- og skriveopplæring på elevens morsmål – ved svært svake ferdigheter i 
norsk, kommer i tillegg til vanlig timetall. Læreplan i morsmål for språklige minoriteter benyttes. 

Tospråklig fagopplæring er opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål – ved svært svake 
ferdigheter. Forutsetter tett samarbeid mellom morsmålslærer og lærer i grunnleggende norsk og 
kontaktlærer. 

 

Kartlegging 
Elever som har kort botid i Norge og som viser svake ferdigheter i norsk skal kartlegges. 
Kartleggingsverktøyet Språkkompetanse i grunnleggende norsk skal benyttes. Kartleggingen 
registreres i VOKAL. 

Skolene skal kartlegge elevens ferdigheter i norsk før det fattes enkeltvedtak om særskilt 
norskopplæring jfr. Opplæringslovens § 2-8. Elevene skal kartlegges minimum to ganger i året. For 
den private skolen utfører kommunen kartlegging. Den private skolen melder skriftlig om at en 
minoritetsspråklig elev har behov for kartlegging. Behovet meldes til kommunen v/oppvekstleder.  

 

Enkeltvedtak 
Dersom kartleggingen viser at elevens kompetanse i norsk ikke er tilstrekkelig til å følge den 
ordinære opplæringen skal skolen/kommunen sende ut et varsel til foreldre/foresatte om at særskilt 
språkopplæring er nødvendig og hente inn samtykke til enkeltvedtak. Deretter fattes enkeltvedtak 
om særskilt språkopplæring. Dersom eleven viser tilstrekkelige ferdigheter vedtas at eleven ikke har 
behov for særskilt språkopplæring. Vedtakene følger malene på udir.no 
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/maler-enkeltvedtak/  

Elevene har ingen plikt til å motta særskilt språkopplæring. Dersom foreldre/foresatte ikke samtykker 
i at det iverksettes særskilt språkopplæring, må det foreligge dokumentasjon som viser at 
foreldre/foresatte er tilstrekkelig informert. 
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I følge opplæringsloven § 13-10 skal skoleeier ha et forsvarlig system for vurdering om kravene i 
opplæringsloven og forskriftene blir fulgt. Følgende dokumenter skal kunne forevises ved oppfølging 
av §2-8: 

Skolens rutiner for å melde behov for kartlegging 

Skolens generelle informasjon til foreldre/foresatte 

Forhåndsvarsel 

Samtykke fra foreldre/foresatte 

Oppsummering av kartleggingsresultater 

Skolens/kommunens enkeltvedtak – og eventuelle klager 

Skolens undervisningsplaner for eleven 
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Årshjul spesped/særskilt språkopplæring §13.10 
 

 

Når Hva Ansvarlig Aktuelle deltakere FRIST 
 
 
 
H  
E  
L  
E  
 
Å  
R  
E  
T  

Henvisning til PPT/forespørsel 
om sakkyndig vurdering, med 
bakgrunn i pedagogisk rapport, 
kartlegginger og utprøvde tiltak. 
Vedtak skal være klar tre uker 
etter sakkyndig vurdering er 
ferdig. IOP skal være klar fire 
uker etter det. 
 
PPT arrangerer 
oppsummeringsmøte med skole, 
elev og foresatte før sakkyndig 
vurdering er ferdig. Eleven skal 
få mulighet til å uttale seg om 
sakkyndig vurdering. Skolen skal 
vurdere om saken er tilstrekkelig 
utredet før vedtak. 

Rektor Foresatte, 
spes.ped.koordinator, 
kontaktlærer/ 
spesialpedagog,  
ressursteam. 

 

Etablere skolens ressursteam. 
Lage møteplan for hele året(vår 
og høst). 

Rektor Spespedkoordinator, 
PPT 

1.sept 

Gjennomgå ressursteamets og 
spespedkoordinatorenes 
oppgaver i personalet. 
Gjennomgang av rutiner og 
årshjul for spesped med 
personalet.  
Gjennomgang av 
barnekonvensjon/barns 
medbestemmelse i saker som 
angår dem. 
 

Rektor Spespedkoordinator 1.sept 

Lage møteplan for 
samarbeidsmøter (etter behov) 
og ansvarsmøter (minimum 2 pr 
år) for alle spespedelever for 
hele skoleåret (høst og vår). 
Sørge for at elever deltar og at 
de får mulighet til å uttale seg 
om spesialundervisningen. 

Rektor Spespedkoordinator, 
PPT, ressursteam, 
foreldre, elever 

1.okt 

Etablere veiledningsrutine for 
assistenter. Skriftlig beskrivelse 
av oppgaver, rutiner, 
informasjonsflyt, hyppighet. 

Rektor Spespedkoordinator 1.sept 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H  
Ø  
S  
T 

Kartlegge elever som har behov 
for særskilt språkopplæring 

Rektor Andrespråklærer 1.sept 
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Ferdigstille individuelle planer 
for språkopplæring etter §2-8 (se 
rutine) 

Andrespråkslærer Kontaktlærer 15.sept 

Etablere rutine for registrering 
av bortfall av timer etter §§ 5.1 
og 2.8 

Inspektør Kontaktlærer/ 
spespedlærer 

1.sept 

Sjekk timeplan at 
spesped/særskilt språk er 
koordinert med klassens plan 

Inspektør Spespedkoordinator, 
kontaktlærer, faglærer 

1.sept 

Ferdigstilling av individuell 
opplæringsplan (IOP): Sendes 
foresatte med kopi til PPT.  
Kontroll: samsvarer med 
enkeltvedtak/LK06? Er eleven 
hørt? 

Kontaktlærer Spes.ped.lærer/ 
koordinator, faglærere 

15.sept 

Innhente samtykke fra elever 
som er blitt 15 år før 
enkeltvedtak fattes 

Rektor Kontaktlærer 1.sept 

Vurderingssamtale/elevsamtaler 
for elever med 
spesialundervisning skal gi elever 
mulighet til å uttrykke seg om 
spesialundervisningen/særskilt 
språkopplæring. Notat legges i 
elevens mappe. 

Kontaktlærer Faglærer, 
spespedlærer, 
spespedkoordinator 

15.nov 

Samarbeidsmøte for overgang 
barnehage-skole vedrørende 
barn med nedsatt funksjonsevne 
og minoritetsspråklige 

Barnehage-styrer Spespedkoordinator 15.nov 

Overgangsmøter vedr. elever 
med IOP som skal over til 
videregående. 

Rektor Rådgiver, kontaktlærer 15.nov 

     
Rehenvisning PPT i god tid slik at 
ny sakkyndig vurdering er klar i 
god tid for neste skoleår. 

Rektor Spespedkoordinator 15.febr 

Ferdigstilling av dokumentasjon 
til søknad vg.skole. 1 mars 
søkere 

Rådgiver/rektor Spespedkoordinator 15.febr 

Overgangsmøter for barn/elever 
med IOP. Bhg-1. klasse, 7.-8. 
klasse 

Rektor 
Barnehagestyrer 

Kontaktlærer 1.mars 

Vurderingssamtale/elevsamtaler 
for elever med 
spesialundervisning skal gi elever 
mulighet til å uttrykke seg om 
spesialundervisningen. Notat 
legges i elevens mappe. Skal 
med i årsrapporten. 

Kontaktlærer Faglærer, 
spespedkoordinator 

1.juni 

 
 
 
 
 
 
 
V  
Å  
R 

Årsrapport. Elever skal ha fått 
uttalt seg gjennom 

Kontaktlærer Faglærer, 
spespedlærer, 

10. juni 
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elevsamtaler/utviklingssamtaler. 
Dette vises til i årsrapporten. PPT 
skal ha kopi. 

spespedkoordinator, 
PPT 

Det innhentes samtykke fra 
elever over 15 år før det fattes 
enkeltvedtak. 

Rektor Kontaktlærer 10. juni 

Enkeltvedtak for neste skoleår 
fattes. Elever skal ha fått uttalt 
seg gjennom 
elevsamtaler/utviklingssamtaler. 
Dette vises til i enkeltvedtak. 

Rektor Spespedkoordinator 21. juni 
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Mal samtaler med barn 
 

Samtale med eleven. «elevens stemme». 
Mål: Få fram elevens vurdering av behov. 

Spørsmål og tema må tilpasses den enkelte elev. 
Det er ikke behov å gjennomgå alle spørsmålene. 
Viktig å bruke tid og la eleven få tenke seg om.  

Spørsmålene omhandler om trivsel, relasjoner til lærere og medelever, elevenes meninger om 
opplæringstilbudet, forventninger til egen innsats, hvilke behov eleven har for hjelpemidler/hjelp og 
elevens interesser. 

Støttespørsmål: 

1. Hva gjør du på fritiden? 
2. Er du sammen med noen av fra din klasse på fritiden? 
3. Hva gjør du i friminuttene? 
4. Trives du med lærerne dine? 
5. Hvilke fag liker du best? 
6. Hvilke fag er vanskelige? 
7. Hva er det som er vanskelig i faget? 
8. Hvilken hjelp får du når fag er vanskelige? 
9. Hvilken hjelp trenger du, hva har du behov for? 
10. Hvordan arbeider du for å lære best mulig? 
11. Synes du undervisningen hjelper deg slik at du lærer mer? 
12. Lærer du best i liten gruppe eller når du er i klasserommet? 
13. Bruker du PC, Ipad og ulike hjelpemidler? 
14. Har du andre bøker enn de andre i klassen? 
15. Er det noe i undervisningen du ønsker å forandre? Mer av?  Mindre av? 
16. Hva er viktigst for deg for at du skal ha det bra på skolen? 

Etter samtalen 

 Gjennomgå samtalen for å sjekke at du har oppfattet det riktig. 
 Avklare om vi kan bruke informasjonen i sakkyndig vurdering. 
 Er det noe som eleven ikke ønsker vi skal referere? 
 Avtal hva som skal skje framover. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 2018/318 -11 

Arkiv: A20 

Saksbehandler:  Elisabeth Gulbrandsen 

Dato:                 05.08.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
31/19 Hovedutvalg oppvekst og omsorg 22.08.2019 

 

Ekstern barnehage- og skolevurdering mai 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
Opplæringslovens §13.10 som pålegger skoleeier å ha et forsvarlig system for å vurdere om og 
følge opp at skoleeier etterlever opplæringslovverket og å sikre kvaliteten av dette.  
 
Barnehagelovens §8 om kommunens ansvar. Kommunen er lokal barnehagemyndighet. 
Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende 
regelverk. 
 
Vedlegg 
1 Rapport etter ekstern vurdering Birtavarre barnehage mai 2019 
2 Rapport etter ekstern vurdering Fossen barnehage mai 2019 
3 Rapport etter ekstern vurdering Manndalen skole mai 2019 
4 Rapport etter ekstern vurdering Olderdalen barnehage mai 2019 
5 Rapport etter ekstern vurdering Olderdalen skole mai 2019 
6 Skoleeiers skriftlige plan for tiltak etter ekstern skolevurdering ved skolene i Kåfjord 2019 
7 Barnehageeiers skriftlige plan for tiltak etter ekstern vurdering ved barnehagene i Kåfjord 

2019 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
HOO tar saken til orientering og ber om jevnlig redegjørelse om hvordan arbeidet med 
utviklingsplanene i barnehagene og skolene går. Barnehagene og skolene viderefører arbeidet 
som er satt i gang. 
Barnehageeier/skoleeier støtter en søknad om tilskudd til en ressursperson som bidrar til å prøve 
ut tiltak for en mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO. 
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Saksopplysninger 
 
Kåfjord kommune er plukket ut til å få støtte av oppfølgingsordningen i regi av 
utdanningsdirektoratet fram til desember 2020. Et veilederkorps skal støtte skolene i arbeidet 
med kvalitetsutvikling. Bakgrunnen for dette er lave skoleresultater over mange år.  Dette er 
orientert om i kommunestyret tidligere. Ordningen skal vare i to år og er delt inn i tre faser: 

A: Analyseperiode (våren 2019) 
B: Underveisvurdering 
C: Sluttvurdering 

Veilederkorpset skal støtte skolene i å lage en utviklingsplan med bakgrunn i analyse av 
skolene. Det er gjennomført ståstedsanalyse ved skolene våren 2019. I forbindelse med 
analysefasen har kommunen ønsket å også gjennomføre en ekstern skolevurdering. I den 
forbindelse fikk også barnehagene tilbud om ekstern vurdering som ett ledd i utviklingsarbeidet 
i barnehagene. Alle barnehagene og skolene er vurdert på det samme – inkluderende miljø og 
voksenrollen.  
Barnehagene og skolene har kommet fram til ønsket vurderingsområde. Med bakgrunn i 
satsingen Inkluderende barnehage- og skolemiljø og at skolene/barnehagene har deltatt i samme 
satsing, valgte skoleeier Inkluderende barnehage/læringsmiljø og voksenrollen som 
vurderingstema. Barnehagene og skolene har gjennomarbeidet et ønsket framtidsbilde og tegn 
på god praksis sammen med vurdererne i forkant av den eksterne vurderingen.   
 
Det har vært en orientering om den eksterne vurderingen i Formannskapet fredag 7. juni og tema 
under rådmannens orientering i Kommunestyret den 24. juni 2019. I etterkant av vurderingen 
ble situasjonen krevende for Manndalen skole og det har vært gjennomført personal- og 
foreldremøte sammen med vurderer/veilederkorps 14. juni 2019. Begge skolene følges opp av 
veilederkorps, utviklingsveileder/skoleeier i det videre arbeidet. Barnehagene følges opp av 
utviklingsveileder og barnehageeier. Rapportene og plan for det videre arbeidet ligger ved 
saksframlegget til HOO. 
 
Barnehageeier/skoleeier har laget en plan for videre arbeid etter ekstern vurdering både for 
skoler og barnehager. Her er noen stikkord fra planene som ligger vedlagt saksdokumentet. 
 

 Fortsatt satsing på Inkluderende barnehage- og skolemiljø fram til desember 2019, med nasjonal, 
regionale og lokale samlinger. Overordnet del i ny læreplan vil være en viktig del av dette. 
Interkommunale ressurspersoner tilsatt. Kompetansehevingen skal foregå skolebasert og 
barnehagebasert. 

 Skolene får fortsatt oppfølging av veilederkorpset til desember 2020. To besøk a tre dager høst 
2019. 

 Deltakelse i desentralisert kompetanseheving der analyse og fagfornyelsen m. overordnet del er 
tema. Fylkessamlinger i oktober.  

 Interkommunalt samarbeid om utvikling i barnehagene. Det er søkt midler til kompetanseheving 
i temaene ”Digital kompetanse – bruk av digitale verktøy” og ”Inkluderende miljø for omsorg, 
lek, læring og danning”. Vi vet ikke hva vi får innvilget her ennå. 

 Implementering av rammeplanen i barnehagen er fortsatt tema. Kommunens kompetanseplan er 
vedtatt med Inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning som tema. Her må 
koordineres etter hva det interkommunale samarbeidet får penger til.  

 Oppfølging av utviklingsplaner for skoler og barnehager. Disse er litt ulike fra virksomhet til 
virksomhet og er tilpasset forbedringsbehov. Følges opp av veilederkorps, utviklingsveielder og 
oppvekstleder 

 Felles planleggingsdager for skolene 16. august og 19.november. 
 Foreldremøte og personalmøte ble gjennomført ved Manndalen skole 14.juni. Veielderkorpset 

følger opp dette sammen med skoleeier, skole og FAU. 
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 Revisjon av handlingsplan mot mobbing, igangsatt august 2019. 
 Foreldreundersøkelse høst 2019/vinter 2020 
 Elevudersøkelse høst 2019 
 Lederutvikling videreføring 10-faktor/KS 
 Avgjøre om vi skal søke ressurser for videre oppfølging av læringsmiljø: 

https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/inkluderende-
praksis-i-barnehage-skole-og-sfo/  
 

 
 

Vurdering 
De eksterne vurdererne gjør oss oppmerksom på at ekstern vurdering er ikke forskning, men et 
overflatebilde av tre dagers vurdering, som for meste viser seg å stemme. Det er en metode som 
er mye brukt og vurdere beskriver i rapporten det de ser i løpet av de tre dagene de er i 
barnehagen/på skolen. Metoden er beskrevet i rapportene.  
 
Alle rapportene gir oss en god mulighet til å spisse forbedringsarbeidet.  Tilbakemeldingene fra 
vurdererne er konkrete og tydelige på hva som skal til for å nå målet. Målet er det framtidsbildet 
som alle skolene og barnehagene selv har vært med å laget. Alle barnehagene og skolene er i 
gang med utviklingsplaner i samarbeid med FAU.  
 
Barnehagene etterlyser tettere oppfølging fra barnehageeier og mer ressurser gjennomføring av 
utviklingsarbeid i barnehagene.  
Barnehageeier/styrere mener vi ikke bør stoppe satsingen på inkluderende miljø ennå. Dette må 
avklares ila høsten 2019. 
 
Barnehageeier/skoleeier bør vurdere å sende en søknad om tilskudd til en ressursperson som 
bidrar til å prøve ut tiltak for en mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO. Skolene 
får fortsatt oppfølging fra veilederkorpset, men barnehagene ikke får like tett ekstern oppfølging 
etter 2019. Dette vil gi oss en god mulighet til å videreføre et godt og viktig arbeid.  
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VURDERINGSRAPPORT 

 

BIRTAVARRE BARNEHAGE 

 
      

 

 
 
 

  
 

 
Vurderingstema: «Inkluderende barnehagemiljø og voksenrollen»  

 
Dato for vurderingen: 13. – 15. mai 2019 

 
 

Styrar: Caroline Andersen Vatne  
Mobil: 928 99 274 

Adresse: Pellevegen 3, 9147 Birtavarre  
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..... Barnehage 13. – 15. mai 2019 

 
 

 

Innhold 
      
 

VURDERINGSRAPPORT 1 

BIRTAVARRE BARNEHAGE 1 

1. Ekstern barnehagevurdering som verktøy 2 

2. Fakta om barnehagen 4 

3. Vurderingstema og fremtidsbilde 

 

Kåfjord kommune er med i den nasjonale satsingen:  «Inkluderende barnehage- og skolemiljø». 2 

skoler og 3 barnehager i kommunen er med i det 2-årige prosjektet, der kommunen får veiledning og 

oppfølging fra UDIR sitt veilederkorps. Den ekstern vurdering er en del av dette prosjektet.Feil! Bokmerke er ikke definert. 

Kommunen ønsker et godt samarbeid mellom barnehagene og skolene som er med i prosjektet. 

Det er derfor viktig at en i vurderingsuken har felles fokus. Det er utarbeidet et 

felles fremtidsbilde for de tre barnehagene i kommunen. Feil! Bokmerke er ikke definert. 
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1. Ekstern barnehagevurdering som verktøy 
 
Ekstern barnehagevurdering er et verktøy for å hjelpa barnehagen med å vurdere og 

videreutvikle kvaliteten på tilbudet til barna. Metoden bidrar med et eksternt blikk fra to 
«likemenn» som kommer til barnehagen for å observere og snakke med barna, foreldre 
og de som jobber der.  

Vurderingsområdet tar utgangspunkt i barnehagen sitt ståsted og handler om element 
som vil gjøre de tilsatte bedre i stand til å utføre sine primære oppgaver knyttet til barna 
sin trivsel, læring og utvikling. 

Utdanningsdirektoratet har utviklet et refleksjons-og prosessverktøy; Ståstedsanalysen. 

Barnehagen kan bruke dette for å drøfte og vurdere kvaliteten på sin egen praksis som 
grunnlag for utviklingsarbeid. Analysen ligger på www.udir.no, og alle barnehager har fri 

tilgang til denne. 

Ekstern barnehagevurdering for å forsterke utviklingsarbeidet 

Rammeplanen: 

Kapittel 4.3 Vurdering av barnehagens arbeid 

Barnehagens styrer har et overordnet ansvar for at den pedagogiske virksomheten 

vurderes på en planlagt, systematisk og åpen måte. 

Lang erfaringer med bruk av ekstern vurdering i skole og barnehage, viser at eksterne 
blikk har vært svært nyttig for virksomheter. Bekreftelse av god praksis og hjelp til å 

finne dokumenterte utviklingsområder kommer fram i vurderingsrapporten og er nyttig i 
utviklingsarbeidet. 

 

Ekstern barnehagevurdering består av fem trinn: 
1. Velge område for vurdering 

2. Lage fremtidsbilde 
3. Innhente og strukturere informasjon 

4. Analysere og gjøre vurderinger 
5. Speile tilbake til barnehagen 

 
De fem trinnene er nå gjennomførte og summert opp i denne rapporten.  

 
Det er barnehageeieren og styreren som har ansvaret for å følge opp vurderingen 

med utviklingsarbeid i barnehagen.  
 

Begrunnelsen for ekstern vurdering i barnehagen finner vi i Rammeplan for 

barnehagen. Les mer om ekstern barnehagevurdering på 
http://www.udir.no/ekstern-barnehagevurdering  
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2. Fakta om barnehagen 
 

Birtavarre barnehage er en av Kåfjord kommune sine 3 barnehager. 
Barnehagen ligger i Pellevegen 3 i Birtavarre, i bunnen av Kåfjorden, og har  

1 avdeling for 20 barn i alderen 1-6 år, 2 barn under 3 år og 18 over.  
 

Barnehagen har et stort og variert uteområde og et nærmiljø som gir mange 
muligheter i skogen, fjæra og området rundt barnehagen. 

  
Satsingsområdene til barnehagen er barns språkutvikling, overgang barnehage-

skole, de minste barna og antall, rom og form. 
 

Barnehagen skal være formidler av den lokale kulturen, som i Kåfjord bygger på 
norsk, samisk, kvensk og finsk språk- og kulturarv. 

 
3. Vurderingstema og fremtidsbilde 

 

Kåfjord kommune er med i den nasjonale satsingen:  «Inkluderende barnehage- og skolemiljø». 2 

skoler og 3 barnehager i kommunen er med i det 2-årige prosjektet, der kommunen får veiledning og 

oppfølging fra UDIR sitt veilederkorps. Den ekstern vurdering er en del av dette prosjektet.  

Kommunen ønsker et godt samarbeid mellom barnehagene og skolene som er med i prosjektet. Det er 

derfor viktig at en i vurderingsuken har felles fokus. Det er utarbeidet et felles fremtidsbilde for de tre 

barnehagene i kommunen.  

 

Kåfjord kommune har bedt om vurdering på følgende tema «inkluderende 

barnehagemiljø for alle barn med fokus på de voksne sitt ansvar og 
barnehagebasert kompetanseutvikling”. Tema for fremtidsbilde blir derfor: 

 

«Inkluderende barnehagemiljø og voksenrollen» 
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4. Fremtidsbilde for Birtavarre barnehage 

          Kommunen har bedt om vurdering på «inkluderende barnehagemiljø og voksenrollen» 

 

Kvalitetsmål Tegn på god praksis 

Barna 
erfarer at de er viktige for fellesskapet, og 

at de er i positivt samspill med andre barn 

og voksne 

Rammeplan 2017, s.22. 

 

1. Alle barn får delta i lek sammen med andre 

barn. 
2. Barna opplever at de blir sett og hørt.  
3. Barna opplever at de blir anerkjent for den de 

er.  
4. Barna erfarer at personalet griper inn og 

veileder ved utestenging og konflikter. 
 

Personalet  
legger aktivt til rette for utvikling av 

vennskap og sosialt fellesskap 

Rammeplan 2017, s.22. 

 

1. Personalet er aktivt tilstede i barns lek  

2. Personalet tilrettelegger barnehagens fysiske 

lekemiljø for det enkelte barns trivsel og 

utvikling. 

3. Personalet veileder barna dersom leken 

medfører uheldige samspillsmønstre. 

4. Personalet fremhever det enkelte barns egenart i 

barnegruppen. 

 

Foresatte  
og barnehagepersonalet har et felles ansvar 

for barnets utvikling og trivsel. 

Rammeplan 2017, s.29. 

1. Foresatte opplever at barna trives og har venner. 

2. Foresatte opplever at det er en god dialog 

mellom hjemmet og barnehagen. 

3. Foresatte opplever at utfordringer ved 

utestenging/uheldige samspillsmønstre blir tatt 

på alvor og følges opp av barnehagen. 

4. Foresatte kjenner til og støtter opp om 

barnehagens arbeid med inkludering. 

 

Barnehagen er en lærende organisasjon 

«Barnehagen skal regelmessig vurdere det 

pedagogiske arbeidet.»  

(Rammeplan 2017, s. 38) 

1. Barnehagen har kompetanse i arbeid med å 

bygge et inkluderende barnehagemiljø. 

2. Barnehagen har kompetanse til å avdekke 

uheldige samspillsmønstre. 

3. Barnehagen har kompetanse til å håndtere og 

følge opp arbeid med inkludering. 

4. Alle ansatte deltar i refleksjon og drøfting for å 

finne og prioritere gode løsninger for videre 

arbeid. 

 

Barnehageeier 
«har det overordnede ansvaret for at 

barnehagen drives i samsvar med gjeldende 

lover og regelverk.» 

(Rammeplanen 2017, s. 15) 

1. Barnehageeier følger med på og støtter opp om 

barnehagens arbeid. 
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Fremtidsbilde har vært utgangspunktet for barnehagevurderingen, og beskriver 

den ønskte situasjonen innen vurderingstemaet ut fra lov om barnehage, 

forskrifter og faglig, pedagogisk kunnskap. Kvalitetsmålet og tegn på god praksis 

i denne rapporten er utformet av vurdererne i samarbeid med barnehagen. 

Vurdererne sammenlignet kvalitetsmål og tegn på god praksis med 

informasjonen som ble samlet inn om vurderingstemaet gjennom intervju og 

observasjon i barnehagen, i tillegg til de dokumentene som barnehagen la frem.  
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5. Barnehagen sine sterke sider innen 

vurderingsområdet 
      

Vurderingen tar utgangspunkt i at tegn på sterke sider skal samsvare ved at de 

kommer til syne fra flere kilder. Vurdererne har observert de sterke sidene. I 
tillegg har personalet, barna og foreldra omtalt disse som sterke sider. 

Barnehagen sine sterke sider innen “Inkluderende barnehagemiljø og 
voksenrollen” er: 

      

Kvalitetsmål 1.  Barna erfarer at de er viktige for fellesskapet, og at de er i 
                       positivt samspill med andre barn og voksne.  
                       (Rammeplan 2017, s.22.) 

 

Tegn som tyder på dette er:  
● Alle barn får delta i lek sammen med andre barn 

 
Barna forteller at alle har venner og at alle leker med hverandre. De forteller at 

de har masse forskjellig å gjøre og de nevner blant annet sykkel og “disse”.  
 

Foreldre sier at barna trives og har venner, og at dette synes igjen også utenfor 

barnehagen. Foreldreundersøkelsen 2018 viser et skår på 4,7 av 5 mulige på 
spørsmålet om foreldre har inntrykk av at barnet har venner i barnehagen.  

 
Personalet sier at alle har noen å leke med, og at de ikke er så opptatt av 

bestevenner. De har fokus på vennskap og fellesskap. 
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Vurdererene ser barn som er i lek, preget av lite konflikter, der latter og 
utfordringer er en del av leken. Eksempel er tur med gode lekepauser i 

utfordrende terreng. Vi har sett barn som inkluderer hverandre, også etter 

uenighet. 
 

Vurdererene ser at barnehagen har en kompetanseplan for vennskap. Der står 
det blant annet at barna skal erfare positiv deltagelse i vennskapsrelasjoner og at 

de skal lærer å inkludere alle i lek og samspill i barnehagen. I årsplanen kan vi 
lese at barnehagen sin visjon er “Sammen tar vi ansvar for gode relasjoner”. 

 
      

 

Kvalitetsmål 4. Barnehagen er en lærende organisasjon: 
                     «Barnehagen skal regelmessig vurdere det pedagogiske arbeidet.»  
                     (Rammeplan 2017, s. 38) 

 

Tegn som tyder på dette er: 

● Alle ansatte deltar i refleksjon og drøfting for å finne og prioritere gode 

løsninger for videre arbeid 

 

Personalet sier at de diskuterer på personalmøter og at de har planlagt, 
gjennomført og evaluert flere rutinesituasjoner ved hjelp av noe de kaller 

aksjoner. Dette forklarer de slik at vi forstår at dette er en metodikk der de 
gjennom refleksjon og dialog over praksis, skaper ny forståelse og endret 

handlingsmønster. Dette opplever de som positivt og vellykket. De forteller om 
endring av rutiner for eksempel i garderobesituasjonen. 

 
Vurdererene ser oppslag som dokumenterer slike aksjoner, og ser disse rutinene 

i praksis. Dette er spesielt tydelig i påkledningssituasjonen. Vi ser også at 
barnehagen har et godt formulert planleggingsdokument;  “Vennskap, 

aktivitetsplan for barnehagen 2018”. Dette dokumentet er et godt utgangspunkt 

for refleksjon og drøfting. 
 

Vi tenker at denne gode erfaringen i endringsarbeid, er en styrke som 
personalgruppen, med styrer og pedagoger i spissen, kan og må benytte seg av i 

det videre arbeidet.   
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6. Barnehagen sine utviklingsområde innen 

vurderingsområdet 
De tydeligste utviklingsområdene innen “Inkluderende barnehagemiljø og 
voksenrollen” er:  

 
 

Kvalitetsmål 3. Personalet legger aktivt til rette for utvikling av vennskap  

                      og sosialt fellesskap.  
                           (Rammeplan 2017, s.22) 

 
Tegn som tyder på dette er:  

● Personalet tilrettelegger barnehagens fysiske lekemiljø for det enkelte  
    barns trivsel og utvikling   
 

Barna nevner at de leker med sykkel, huske og klikker-klosser.    
 

Personalet sier at de tilrettelegger ut i fra de midlene de har, og de opplever 
disse som små. I samtaler med styrer kommer det frem at det fysiske miljøet 

inne har vært et diskusjonstema og at de har gjort noen endringer, men at de 
har mye å hente her, særlig for de yngste barna.  

 
Foreldrene skårer i Foreldreundersøkelsen 2018  barnehagens leker og utstyr til 

3,8 av 5 mulige. På utearealet er skåren 3,9 og lokalet 3,4. Dette er noe under 
landsgjennomsnittet. 

 

Vurdererene opplever en romslig barnehage med mange muligheter som ikke er 
utnyttet. Vi opplever at barnehagen har tilstrekkelig leker og materiell, men at 

det er plassert usystematisk og umerket i tilsynelatende tilfeldige hyller og rom. 
Barnas interesser og aktiviteter er lite synlig i miljøet. Vi opplever også en 

personalgruppe som er lite samkjørte i praktiske oppgaver og overgangs- 
situasjoner. 
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Det fysiske miljøet, leker og materiell er en viktig del av et læringsmiljø.  
              

Rammeplanen sier at personalet skal: 
● organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek 
● bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling 

av leketemaer 

● fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i 

lek 
● observere, analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser 

   
 

 

Kvalitetsmål 4. Barnehagen er en lærende organisasjon: 
                     «Barnehagen skal regelmessig vurdere det pedagogiske arbeidet.»  
                     (Rammeplan 2017, s. 38) 

 

Tegn som tyder på dette er: 

● Barnehagen har kompetanse i arbeid med å bygge et inkluderende 

barnehagemiljø 

 

Barna sier at “vi er her og de voksne er der - og passer på”, og at de voksne gjør 
andre ting når barna leker og at de snakker sammen. Barna nevner ved navn 

voksne som er god til å leke. 
 

Personalet sier at de har ulik praksis når de vurderer sin egen kompetanse om 
inkluderende barnehagemiljø, men at de er på vei og har verktøy. De har en bok 

de har/skal ha lest og dei arbeider med “aksjoner”. Personalet sier at ikke alle 
har gjennomført ståstedsanalysen 2019. 

 

I foreldremøte blir det uttrykt et ønske om at de gode ressursene i barnehagen 
får større rom til å blomstre. De opplever en personalgruppe med svært 

varierende praksis på alle områder i barnehagen. De er heller ikke kjent med 
personalets kompetanse og arbeid innen temaet inkluderende barnehagemiljø. 

De er ikke kjent med at dette er et satsingsområde i barnehagen og kommunen. 
De ønsker mer informasjon og deltakelse i tiltaket. Foreldrene ser at dette 

arbeidet blir vanskeliggjort i Birtavarre barnehage på grunn av stor utskifting i 
personalgruppen og mange deltidsstillinger. 

 
Vurdererene ser og hører en personalgruppe med varierende involvering i barnas 

hverdag. Dette gjelder både i engasjement, i praktisk handling og i 
kommunikasjonen mellom voksne og barn. Vi opplever flere tilfeller der 

personalet snakker forbi hverandre og at informasjon og planer blir oppfattet 
forskjellig. Dette vanskeliggjør flyten i hverdagsrutiner og ved gjennomføring av 

aktiviteter.  

 
Barnas læringsmiljø er avhengig av alle deler av det barnehagen rommer, 

barnegruppen, de voksne sine holdninger og handlinger, leker og materiell, 
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bygninger og utemiljø, samarbeidsklima mellom hjem og barnehage, og 
barnehagen sine rammevilkår. Personalet sin kompetanse, som består både av 

kunnskap og egen praksis, er helt avgjørende for å bygge et godt inkluderende 

barnehagemiljø slik at de voksne fremstår som gode modeller. 
 

Vurdererene mener at personalet i Birtavarre barnehage må etablere felles 
forståelse for barnehagens innhold og ansvar, og få på plass en felles plattform 

for det videre arbeidet. De må drøfte individuelle holdninger og praksis, samt 
barnehagen sin praksis opp mot lov og rammeplan og tilrettelegge for hvert 

enkelt barn og barnegruppen. 
    

Rammeplanen sier om barnehagens arbeidsmåter:      
Arbeidsmåtene kan bidra til å skape engasjement, interesse og motivasjon og gir mulighet for 
å tilføre nye erfaringer og opplevelser i barnehagen. 

      

Personalet skal: 
● ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i 

barnehagens daglige arbeid og ved valg og gjennomføring av temaer og 
prosjekter 

● stimulere barnas undring og evne til å stille spørsmål, søke opplevelser, ta initiativ og 
mestre nye ting 

● arbeide tverrfaglig og helhetlig og se de ulike delene i rammeplanen i 
sammenheng  

● jevnlig vurdere om valg av arbeidsmåter bidrar til å realisere rammeplanen. 

     
 

7. Barnehageeiers utviklingsområde innen  

    vurderingsområdet 
 
De tydeligste utviklingsområdene innen “Inkluderende barnehagemiljø og 

voksenrollen” er:  
 

Kvalitetsmål 5. Barnehageeier «har det overordnede ansvaret for at barne- 
                         hagen drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk.» 
                         (Rammeplanen 2017, s. 15) 

 

Tegn som tyder på dette er: 

● Barnehageeier følger med på og støtter opp om barnehagens arbeid 

 

Det har vært vurderingsdager for alle de tre kommunale barnehagene i uke 20, 

2019. De tre styrerne uttrykker en felles opplevelse av manglende støtte og 
tilstedeværelse fra eier sin side. De føler seg alene om ansvaret. De sier alle at 

styrernettverket er en god arena for å hente faglig støtte og støtte i 
lederarbeidet, men at eiernivået er fraværende. 
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Vurdererne ser at styrernes uttalte behov for støtte og oppfølging er reelt og 
avgjørende for barnehagenes videre utvikling.   
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8. Videre arbeid og spørsmål til refleksjon  

Styreren og barnehageeieren overtar ansvaret for utviklingsarbeidet. De må 
prioritere og ta eierskap. Starten på dette arbeidet er å organisere 

utviklingsarbeidet. De må ta stilling til om de skal involvere hele personalet i 
organiseringen eller en utvalgt arbeidsgruppe. 

Dersom de velger en utvalgt arbeidsgruppe, har deltakerne i gruppen ansvar for 

å inkludere resten av personalet i arbeidet, gjerne avdelingsvis. Det er òg viktig å 

huske på at eieren og foreldrerepresentantene skal delta i det videre arbeidet 
med kvalitetsutvikling i barnehagen. Det er en viktig forankring at personalet og 

foreldre får delta i arbeidet med å reflektere over, drøfte og analysere innholdet i 
denne rapporten. Dette er grunnlaget for videre arbeid. 

Denne vurderingsrapporten har ikke til formål å komme med konkrete forslag til 

hvordan barnehagen skal gripe fatt i utviklingsarbeidet, men vi foreslår noen 
refleksjonsspørsmål for å hjelpa barnehagen til å koma i gang med 

utviklingsprosessen. Aktuelle refleksjonsspørsmål kan være:  
 

● Hvordan kan personalgruppen i fellesskap arbeide seg frem til et godt og 

faglig barnehagemiljø i Birtavarre barnehage? 
● Hvordan kan barnehagen benytte foreldrene sitt engasjement i arbeidet 

med inkluderende barnehagemiljø? 
● Hvordan kan personalet benytte barnehagens eksisterende muligheter for  

skape et fysiske lekemiljø, slik at de kan legge til rette for det enkelte 
barns trivsel og utvikling   

 
 

Etter 6 måneder skal styreren rapportere tilbake til barnehageeieren om hvordan 
barnehagen har arbeidet med utviklingsområdene sine.  

 
 

 
 

 

Birtavarre 15.05.2019 
Sted, dato 

 
____________________  __________________________ 

Navn vurderer    Navn vurderer 
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Vedlegg 1 - Deltakerne i vurderingen 
 

I vurderingsuken var det 18 og 19 barn til stede i barnehagen. Det var 5-7 
voksne. Vi intervjuet 3 barn. 5 tilsatte var tilstede på personalmøte. 7 foresatte 

møtte på foreldremøte, der flere hadde søskenpar. 
 

Eksterne vurderere var Hilde Torre og Torunn Pedersen Polden. 
 

informantene er valgt på bakgrunn av bestemmelser i lov om barnehager. Den 
vektlegger samarbeid mellom barnehagen og barnas hjem. I tillegg er barns 

medvirkning et viktig område i lovverket, utledet av FNś barnekonvensjon. 
 

Vedlegg 2 – Tidsplan 
Det var avsatt tre dager til å vurdere barnehagen. Før oppholdet i barnehagen 
hadde vurdererene telefonkontakt med styreren, de veiledet om gjennomføringen 

av ståstedsanalysen, fikk tilsendt dokument fra barnehagen, utformet 
fremtidsbilde, laget tidsplaner, leste seg opp på vurderingstemaet og forberedte 

dokument som skulle brukes under vurderinga. Under selve vurderingen var 

vurdererene i barnehagen i to dager. Tredje dagen ble brukt til rapportskriving 
og presentasjon for barnehagepersonalet, eieren og foreldrerepresentantene i 

Samarbeidsutvalget. I forkant og underveis forberedte vurdererene informasjon, 
metoder og verktøy, og de drev informasjonsarbeid og oppsummeringer. Styrer  

ble oppdatert om arbeidet hele veien. 
 

Å gjennomføre en kvalitetsvurdering på tre dager er knapp tid, og det medfører 
en vurdering på et avgrenset område.  

 

TIDSPLAN  for vurderingsuken i Birtavarre barnehage, 13.- 15. mai 2019 

 

Vurderingsuke:  20 Hva skal skjer? Ansvar 

Mandag 

13.04.19 

 

 

08.30 

 

14.00 

 

 

17.00-18.30 

 

 

❖ Samtale med styrer  

❖ Observasjon i barnegruppen på tur, måltid, 

  musikkstund og lek 

❖ Oppsummering av dagen med styrer 

❖ Observasjon inne 

❖ Personalmøte 

❖ Oppsummering av dagen, og forbereding av neste 

          dag 

 

Vurdererene 

 

 

 

 

 

Tirsdag  

14.05.19 

 

08.30 

 

 

 

14.45 

 

❖ Samtale med styrer 

❖ Barnesamtaler fortløpende mellom frokost og tur 

❖ Tur 

❖ Barnesamtaler (kunne ikke gjennomføres) 

❖ Oppsummering av dagen med styrer 

 

Vurdererene 
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18.30-19.45 

❖ Observasjon 

❖ Foreldremøte  

❖ Oppsummering av dagen, og forbereding av neste 

           dag 

 

Onsdag 

15.05.19 

 

8.00 

15.00 

17.00-18.00 

 

 

❖ Refleksjon, drøfting og rapportskriving 

❖ Møte med styrer 

 

❖ Legge frem rapporten for barnehage, eier,  

           foreldre og tilsatte  

 

Vurdererene 

 

    

 

Innen  

 

    

❖ Rapportere tilbake til barnehagefaglig ansvarlig  

          hvordan barnehagen vil arbeide med  

          utviklingsområdene 

❖ Orientering til det politiske fagutvalget 

 

Barnehage- 

styreren 

  

 

 

 

Vedlegg 3 – Metoder 
Tema og tid til disposisjon virker inn på valg av metode. I vurderings-prosessen i 
denne barnehagen ble følgende metoder brukt: observasjon inne og ute, 

intervju, samtaler og dokumentanalyse. 
 

For å fange lik tematikk hadde vurdererene i forkant utarbeidet ulike 
samtaleguider til hjelp for samtaler med barnehagebarn, foresatte, 

assistenter/fagarbeidere og pedagoger. 
 

Vi observerte i hverdagssituasjoner inne og ute, i samlinger, aktiviteter, 
garderobesituasjon, tur og måltid. 

 
På forhånd sendte barnehagen relevante dokumenter til vurdererene: 

Årsplan, Aktivitetsplan for vennskap 2018, månedsrapport for februar/plan for 
mars, Kompetanseplan for barnehagene i Kåfjord kommune 2019-2022, dagsplan 

og Foreldreundersøkelsen 2018.  Barnehagen har gjennomført Ståstedsanalysen  

i 2018. Vurdererene har ikke hatt tilgang til denne, og har derfor ikke kunnet 
bruke denne som bakgrunnsinformasjon og referanse.  

Forberedelse av barna 

Vurdererene sendte en presentasjon av seg selv til barnehagen før vurderingen. 

Barnehageansatte fikk i oppdrag å forberede barna på besøket, og hvorfor 
vurdererene skulle være i barnehagen. Barna fikk kjennskap til vurderingstemaet 

og spørsmålsguiden før vurderingen. 
 

Møte med foresatte 

Foresatte fikk anledning til å involvere og engasjere seg i prosessen. En god 

dialog mellom hjem og barnehage er en forutsetning for god barnehageutvikling. 
Foresatte fikk kjennskap til vurderingstemaet og spørsmålsguiden før 
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vurderingen, og ble oppfordret til å reflektere individuelt over barnehagen sin 
praksis før møtet. Hele foreldregruppen var invitert til foreldremøte. 

 

Møte med styreren 

Under vurderingsuken fikk styreren daglig orientering og oppsummering fra 

vurdererene. Styreren har en nøkkelrolle i utviklingsarbeidet som barnehagen 
skal ta tak i når rapporten er lagt fram. En god dialog med styreren danner 

grunnlaget for gjensidig forståelse av barnehagen sin nå-situasjon og for videre 
arbeid.  
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Vedlegg 4 – Intervjuguide til barna 

 

1. Vurdererne presenterer seg selv 
2. Barnet får presentere seg 

3. Overgang fra kontaktetablering til tema 
4. Innledende prosedyrer …organisering og struktur 

5. Introduksjon til vurderingstema 
…»nå vil jeg at du forteller oss om ….» 

 
Barnet forteller: 

Vurderingstema: «inkluderende barnehagemiljø og voksenrollen» 

Kvalitetsmål 1:  Barna erfarer at de er viktige for fellesskapet, og at de er i 
positivt samspill med andre barn og voksne 
(Rammeplan 2017, s.22.) 
Tegn: 1  Alle barn får delta i lek sammen med andre barn 

 
Hjelpespørsmål 

Fortell om… 
Hva liker du å leke med når du er i barnehagen? 

Hvem leker du med når du er i barnehagen? 

Har du noen venner i barnehagen?  
Hva pleier du å leke sammen med vennene dine? 

 
Barnet: 

Tegn: 2  Barna opplever at de blir sett og hørt 
 

Hjelpespørsmål 
Fortell om … 

Hvem tar i mot deg når du kommer i barnehagen? 
Hva skjer videre? 

Hører de voksne i barnehagen på deg når du vil fortelle noe? 

Hører de voksne på de andre barna når de har noe å fortelle? 
Gjør dere noe som barna har foreslått? 

 
Barnet: 

Tegn: 3  Barna opplever at de blir anerkjent for den de er 
 

Hjelpespørsmål 
Fortell om… 

Hva blir du glad for når du er i barnehagen? 

Forteller du det til noen? 
Hender det at du er lei deg for noe i barnehagen?  

Forteller du det til noen i barnehagen? 
Hva skjer når noen mener forskjellige ting i barnehagen din? 

 
Barnet: 

Tegn:  4 Barna erfarer at personalet griper inn og veileder ved utestenging og 
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konflikter 

 
Hjelpespørsmål 

Fortell om.. 
En gang du ble uvenner med noen i barnehagen 

Hva gjorde du? 
Hvordan hadde du det? 

Hva gjorde den voksne? 
Hva gjør du hvis du blir uvenner med noen nå? 

Hva gjør du for at dere skal bli venner igjen? 
 

Barnet: 

Kvalitetsmål 2: Personalet legger aktivt til rette for utvikling av vennskap og 
sosialt fellesskap 
(Rammeplan 2017, s.22) 

 

Tegn:  1 Personalet er aktivt tilstede i barns lek 
 

Hjelpespørsmål 
Fortell om … 

Hva gjør de voksne når barna leker inne? 
Hva gjør de voksne når barna leker ute? 

Hva synes du de voksne skal gjøre når barna leker? 
 

Barnet: 

 
Tegn:  2 Personalet tilrettelegger barnehagens fysiske lekemiljø for det enkelte 

barns trivsel og utvikling 
 

Hjelpespørsmål 
Fortell om … 

Hvilke rom liker du best å leke i, i barnehagen? 
Hvor liker du best å leke når du er ute? 

Barnet: 

 
Avslutning 

a. Sonderende fase: Utdyper og tydeliggjør sin forklaring 
b. Oppsummering av samtalen 

c. Avslutt …takk for hjelpen! 
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Vedlegg 5 –Intervjuguide til foresatte 
 

 
Tema: «Inkluderende barnehagemiljø og voksenrollen» 

 

Kvalitetamål 3. Foresatte og barnehagepersonalet har et felles ansvar for 

barnets utvikling og trivsel.  (Rammeplan 2017, s.29.) 

 
1. Tegn: Foresatte opplever at barna trives og har venner. 

Svar: 
▪  

 

2. Tegn: Foresatte opplever at det er en god dialog mellom hjemmet og 
barnehagen. 

Svar: 
▪  

 
3. Tegn: Foresatte opplever at utfordringer ved utestenging/uheldige 

samspillsmønstre blir tatt på alvor og følges opp av barnehagen. 
Svar 

▪  

 
4. Tegn: Foresatte kjenner til og støtter opp om barnehagens arbeid 

med inkludering. 
 

Svar: 
▪  

Kvalitetsmål 4: Barnehagen er en lærende organisasjon; «Barnehagen 
skal regelmessig vurdere det pedagogiske arbeidet.»  (Rammeplan 2017, s. 38) 

 
3. Tegn: Barnehagen har kompetanse til å håndtere og følge opp arbeid 

med inkludering. 

Svar 
▪  

 

Sett opp punkt dere mener barnehagen er flink til: 
▪  

 

Sett opp punkt dere mener barnehagen kan bli flinkere til: 
▪  

 

Sett opp punkt dere mener foreldre kan bli flinkere til: 
▪  
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Vedlegg 6 – Intervjuguide til personalet 
 

Tema: «inkluderende barnehagemiljø og voksenrollen». 

Kvalitetsmål 1. Barna erfarer at de er viktige for fellesskapet, og at de er i 
positivt samspill med andre barn og voksne 
(Rammeplan 2017, s.22.) 

 

Tegn: Alle barn får delta i lek sammen med andre barn. 
 

 Svar:  

Tegn: Alle barn opplever at de blir sett og hørt.  
 

Svar: 
 

Tegn: Alle barn opplever at de blir anerkjent for den de er.  

 
Svar: 

Tegn: Alle barn erfarer at personalet griper inn og veileder ved utestenging og  

          konflikter 

Svar: 
 

Kvalitetsmål 2: Personalet legger aktivt til rette for utvikling av vennskap og 
sosialt fellesskap 
(Rammeplan 2017, s.22) 

 

Tegn: Personalet er aktivt tilstede i barns lek 

 
Svar: 

 

Tegn: Personalet tilrettelegger barnehagens fysiske lekemiljø for det enkelte   

          barns trivsel og utvikling. 
 

Svar: 
 

Tegn: Personalet ser og inkluderer barn som ikke er med i lek. 

 
Svar: 

 

Tegn: Personalet fremhever det enkelte barns egenart i barnegruppen. 

 
Svar: 

 

Kvalitetsmål 3.  Foresatte og barnehagepersonalet har et felles ansvar for 
barnets utvikling og trivsel.  (Rammeplan 2017, s.29.) 
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Tegn: Foresatte opplever at barna trives og har venner. 

      
Svar 

 

Tegn: Foresatte opplever at det er en god dialog mellom hjemmet og 

barnehagen. 
      

Svar: 

Tegn: Foresatte opplever at utfordringer ved utestenging/uheldige 

samspillsmønstre blir tatt på alvor og følges opp av barnehagen. 
 

Svar:  
 

Tegn: Foresatte kjenner til og støtter opp om barnehagens arbeid med 

inkludering. 
      

Svar:  
 

Kvalitetsmål 4. Barnehagen er en lærende organisasjon; «Barnehagen skal 
regelmessig vurdere det pedagogiske arbeidet.»  (Rammeplan 2017, s. 38) 

 

Tegn: Barnehagen har kompetanse i arbeid med å bygge et inkluderende 
barnehagemiljø. 

 
Svar: 

 

Tegn: Barnehagen har kompetanse til å avdekke uheldige samspillsmønstre. 

 
Svar:  

 

Tegn: Barnehagen har rutiner for å håndtere og følge opp arbeid med 
inkludering 

 
Svar:  

Tegn: Alle ansatte deltar i refleksjon og drøfting for å finne og prioritere gode 
løsninger for videre arbeid. 

 

Svar 
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VURDERINGSRAPPORT 
 

Fossen barnehage 
 

 
 

Vurderingstema: «Inkluderende barnehagemiljø og voksenrollen»  
 

Dato for vurderingen: 13. – 15. mai 2019 
 

 
 

 
 

      
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Styrer: Isabell Warsla 

Telefon: 77719350/77719355  

Adresse:  
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1. Ekstern barnehagevurdering som verktøy 
 
Ekstern barnehagevurdering er et verktøy for å hjelpa barnehagen med å vurdere og 
videreutvikle kvaliteten på tilbudet til barna. Metoden bidrar med et eksternt blikk fra to 
«likemenn» som kommer til barnehagen for å observere og snakke med barna, foreldre 

og de som jobber der.  

Vurderingsområdet tar utgangspunkt i barnehagen sitt ståsted og handler om element 
som vil gjøre de tilsatte bedre i stand til å utføre sine primære oppgaver knyttet til barna 

sin trivsel, læring og utvikling. 

Utdanningsdirektoratet har utviklet et refleksjons- og prosessverktøy; Ståstedsanalysen. 
Barnehagen kan bruke dette for å drøfte og vurdere kvaliteten på sin egen praksis som 

grunnlag for utviklingsarbeid. Analysen ligger på www.udir.no, og alle barnehager har fri 
tilgang til denne. 

Ekstern barnehagevurdering for å forsterke utviklingsarbeidet 

Rammeplanen: 

Kapittel 4.3 Vurdering av barnehagens arbeid 

Barnehagens styrer har et overordnet ansvar for at den pedagogiske virksomheten 
vurderes på en planlagt, systematisk og åpen måte. 

Lang erfaringer med bruk av ekstern vurdering i skole og barnehage, viser at eksterne 

blikk har vært svært nyttig for virksomheter. Bekreftelse av god praksis og hjelp til å 
finne dokumenterte utviklingsområder kommer fram i vurderingsrapporten og er nyttig i 

utviklingsarbeidet. 

 

Ekstern barnehagevurdering består av fem trinn: 

1. Velge område for vurdering 

2. Lage fremtidsbilde 
3. Innhente og strukturere informasjon 

4. Analysere og gjøre vurderinger 
5. Speile tilbake til barnehagen 

 
De fem trinnene er nå gjennomførte og summert opp i denne rapporten.  

 
Det er barnehageeieren og styreren som har ansvaret for å følge opp vurderingen 

med utviklingsarbeid i barnehagen.  
 

Begrunnelsen for ekstern vurdering i barnehagen finner vi i Rammeplan for 
barnehagen. Les mer om ekstern barnehagevurdering på 

http://www.udir.no/ekstern-barnehagevurdering  
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2. Fakta om barnehagen 
 
 

Fossen barnehage er en av Kåfjord kommunes 3 barnehager. Barnehagen ligger i 
Manndalen i Samuelsberg, på vestsida av Kåfjorden, og har 3 avdelinger for 39 barn, 9 
barn under 3 år og 30 over. 
Avdelingene heter: Trollstua, Knerten og Riebangárdi. Riebangárdi er en samiskspråklig 
avdeling som holder til i eget bygg 200 meter fra de andre avdelingene. Barnehagen har 

god tilgang til fjell, skog, elv og unike natur- og uteområde, i tillegg til boligområde og 
skole. 
  

Barnehagen skal være formidler av den lokale kulturen, som i Kåfjord bygger på norsk, 

samisk, kvensk og finsk språk- og kulturarv.  
 

 
 

 

3. Vurderingstema og fremtidsbilde 
 

Kåfjord kommune er med i den nasjonale satsingen: Inkluderende barnehage- og 
skolemiljø». 2 skoler og 3 barnehager i kommunen er med i det 2-årige 

prosjektet, der kommunen får veiledning og oppfølging fra UDIR sitt 
veilederkorps. Den ekstern vurdering er en del av dette prosjektet.  

Kommunen ønsker et godt samarbeid mellom barnehagene og skolene som er 

med i prosjektet. Det er derfor viktig at en i vurderingsuken har felles fokus. Det 
er utarbeidet et felles fremtidsbilde. Informasjon fra Ståstedsanalysen har vært 

en viktig bakgrunnsinformasjon for vurdererne i observasjons- og 
vurderingsarbeidet. 

 
Kåfjord kommune har bedt om vurdering på følgende tema «inkluderende 

barnehagemiljø for alle barn med fokus på de voksne sitt ansvar og 
barnehagebasert kompetanseutvikling.» Tema for fremtidsbilde blir derfor: 

 
«Inkluderende barnehagemiljø og voksenrollen» 
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4. Fremtidsbilde for Fossen barnehage 

           
Kommunen har bedt om vurdering på «inkluderende barnehagemiljø og 
voksenrollen» 

 

Kvalitetsmål Tegn på god praksis 

Barna 

erfarer at de er viktige for 
fellesskapet, og at de er i positivt 

samspill med andre barn og 
voksne 

Rammeplan 2017, s.22. 

 

1. Alle barn får delta i lek sammen med 

andre barn. 
2. Barna opplever at de blir sett og hørt.  

3. Barna opplever at de blir anerkjent 
for den de er.  

4. Barna erfarer at personalet griper inn 
og veileder ved utestenging og 

konflikter. 
 

Personalet  
legger aktivt til rette for utvikling 

av vennskap og sosialt fellesskap 
Rammeplan 2017, s.22. 

 

1. Personalet er aktivt tilstede i barns 
lek  

2. Personalet tilrettelegger barnehagens 
fysiske lekemiljø for det enkelte barns 

trivsel og utvikling. 
3. Personalet veileder barna dersom 

leken medfører uheldige 

samspillsmønstre. 
4. Personalet fremhever det enkelte 

barns egenart i barnegruppen. 
 

Foresatte  

og barnehagepersonalet har et 

felles ansvar for barnets utvikling 
og trivsel. 

Rammeplan 2017, s.29. 

1. Foresatte opplever at barna trives og 

har venner. 

2. Foresatte opplever at det er en god 
dialog mellom hjemmet og 

barnehagen. 
3. Foresatte opplever at utfordringer ved 

utestenging/uheldige 
samspillsmønstre blir tatt på alvor og 

følges opp av barnehagen. 
4. Foresatte kjenner til og støtter opp 

om barnehagens arbeid med 
inkludering. 
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Barnehagen er en lærende 

organisasjon «Barnehagen skal 
regelmessig vurdere det 

pedagogiske arbeidet.»  
(Rammeplan 2017, s. 38) 

1. Barnehagen har kompetanse i arbeid 

med å bygge et inkluderende 
barnehagemiljø. 

2. Barnehagen har kompetanse til å 
avdekke uheldige samspillsmønstre. 

3. Barnehagen har kompetanse til å 
håndtere og følge opp arbeid med 

inkludering. 
4. Alle ansatte deltar i refleksjon og 

drøfting for å finne og prioritere gode 
løsninger for videre arbeid. 

 

Barnehageeier 

«har det overordnede ansvaret for 
at barnehagen drives i samsvar 

med gjeldende lover og 
regelverk.» 

(Rammeplanen 2017, s. 15) 

1. Barnehageeier følger med på og 

støtter opp om barnehagens arbeid. 
 

 

  

Fremtidsbilde har vært utgangspunktet for barnehagevurderingen, og beskriver 

den ønskte situasjonen innen vurderingstemaet ut fra lov om barnehage, 

forskrifter og faglig, pedagogisk kunnskap. Kvalitetsmålet og tegn på god praksis 

i denne rapporten er utformet av vurdererne i samarbeid med barnehagen. 

Vurdererne sammenlignet kvalitetsmål og tegn på god praksis med 

informasjonen som ble samlet inn om vurderingstemaet gjennom intervju og 

observasjon i barnehagen, i tillegg til de dokumentene som barnehagen la frem.  
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5. Barnehagens sterke sider innen vurderingsområdet 
      

 

 
 
 

Vurderingen tar utgangspunkt i at tegn på sterke sider skal samsvare ved at de 
kommer til syne fra flere kilder. Vurdererne har observert de sterke sidene. I 

tillegg har personalet, barna og foreldrene omtalt disse som sterke sider. 
Barnehagen sine sterke sider er: 

 
 

 

Kvalitetsmål 1.  Barna erfarer at de er viktige for fellesskapet, og at de er i 
                       positivt samspill med andre barn og voksne.  
                       (Rammeplan 2017, s.22.) 

Tegn som tyder på dette er:  

● Alle barn får delta i lek sammen med andre barn 

 

I intervju fortalte barna hva de liker å gjøre når de er i barnehagen. De fortalte 

at de kunne gjøre mange forskjellige ting både inne og ute. De fortalte hvem de 
lekte med og at de har venner. Noen ganger blir de litt uvenner, men så blir de 

venner igjen. Noen ganger ber de voksne om hjelp, andre ganger ønsker de å 
ordne opp selv. Barna fortalte at de velger leker og aktiviteter selv. 

 
Personalet gjennomførte Ståstedsanalysen for barnehage i 2018. I 

Ståstedsanalysen tar personalet stilling til mange påstander omkring egen 
praksis. Det er en egenvurdering av slik man opplever praksis i egen barnehage. 

I forhold til om barna får delta i lek sammen med andre barn, bedømte 
personalet sin egen praksis slik: 
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7. I vår barnehage bidrar 
personalet til at alle barn får leke 
med andre 

 70% 
 

 30% 
 

 0% 
 

 0% 
 

  
 

20. I vår barnehage har leken en 
viktig plass. 

 
100
% 

 

 0% 
 

 0% 
 

 0% 
 

 
 

 
Foreldrene bekreftet at alle barna får delta i lek sammen med andre barn i 

barnehagen. 
  

● Alle barn opplever at de blir sett og hørt 

 

Barna fortalte at de blir møtt når de kommer i barnehagen, noen ganger av 

voksne andre ganger av andre barn. 
 

I ståstedsanalysen vurderte personalet seg slik: 
 

21. I vår barnehage viser vi 
omsorg for det enkelte barnet og 
møter alle med åpenhet og 
interesse 

 80% 
 

 20% 
 

 0% 
 

 0% 
 

  
 

 

        Personalet fortalte at de møter barna i garderoben når de har kapasitet, ellers 

følger foreldrene barna inn på avdelingen. Dette har de avklart med 
foreldregruppen. 

         De fortalte om måltidsstunder der barna og personalet snakker sammen rundt 
bordet og at de har tid til både prat og kos i stelle- og påkledningssituasjoner. 

 
Foreldrene fortalte at barna trives, og at de tar det som et utrykk for at de blir 

sett og hørt. 
 

Vurdererne så at personalet var oppmerksomt til stede for barna. 
De lyttet til det barna hadde å si, og de imøtekom barnas ønsker når de ba om 

lekemateriell og utstyr. Barna ble hørt på når de tok initiativ til leker og 
aktiviteter. De hadde stor frihet til å velge aktiviteter etter måltid og i utetiden. 

 
Vurderer var til stede ved to formingsaktiviteter som skulle være for barna på to 

avdelinger, 1- 6 år. Aktivitetene var lagt opp slik at en gruppe på 4-5 barn kom 

til bordet og gjennomførte aktiviteten, malte flagg. Barna fikk gå når de var 
ferdige. Nye barn kom til etter hvert. De voksne oppfordret og oppmuntret barna 

om å komme til bordaktiviteten og forklarte hva de skulle gjøre. Den andre 
aktiviteten var tilpasset ett til to barn om gangen. Personalet passet på at alle 

barna ble tilbudt formingsaktivitet. 
Ellers foregikk frileken samtidig, på tvers av avdelingene.  

Denne aktiviteten var lagt opp slik at hvert av barna fikk konsentrere seg og ha 
fokus en kort og produktiv periode. Ingen behøvde å sitte lenge og vente på tur. 
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Barna kunne bruke så lang eller kort tid de ville.  Etterpå ble barnas produkt 

hengt opp til utstilling på avdelingen. 

 
        Denne praksisen er i samsvar med det som blir utrykt i Årsplan for barnehagene i 

Kåfjord under Barns medvirkning, bl.a.  «Tilrettelegge for at barna får velge, 
gjennomføre og avslutte en aktivitet» 

 
 

Kvalitetsmål 2. Foresatte og barnehagepersonalet har et felles ansvar for  
                      barnets utvikling og trivsel.  
                      (Rammeplan 2017, s.29) 

Tegn som tyder på dette er:  

● Foresatte opplever at barna trives og har venner 

 

 

 

Foreldreundersøkelsen fra 2017 viser dette resultatet: «Relasjon mellom barn og 

voksen: 4,1, Barnets trivsel: 4,6» -  av toppscore som er 5. 

 
Foreldrene fortalte at de opplever at barna trives og har venner 

Selv om barnehagen har hatt store utfordringer de siste par årene, så opplever 
de fleste foreldrene at barna vil gå i barnehagen, trives og har venner.  

Foreldrene opplever at de får en god del informasjon om barnehagens hverdag 
på MyKid.  

 
 

I ståstedsanalysen vurderte personalet seg slik: 
 

 

9. Vi bidrar til at alle barn opplever 
trivsel, livsglede, mestring og 
følelse av egenverd 

 70% 
 

 30% 
 

 0% 
 

 0% 
 

  
 

 

 

Personalet fortalte at alle barn får delta i lek med andre barn. Barna tar kontakt 

viss de opplever problemer i samlek med andre barn 
 

Vurdererne så at barn som lekte hadde tilgang på mye, kvalitativt godt 
lekemateriell og utstyr. 

Det var mye energi og intensitet i leken, både inne og ute. Mange av barna 
byttet på hvem de lekte med, andre hadde tydeligvis mer faste lekepartnere.  

 
Vi så at barn fikk tid og rom til å utvikle god og konstruktiv lek over lang tid. En 

sandkasselek utviklet seg til å bli et større byggeprosjekt der man fikk bygge og 

gjøre erfaringer med sand og vann. Barna hadde gode graveredskaper 
tilgjengelig. De fikk hjelp og oppmuntring fra en voksen og barn ble inkludert og 

fikk «arbeidsoppgave» i leken etter hvert som de viste interesse for å delta. 
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Slik praksis er i samsvar med Årsplan for barnehagen i Kåfjord under overskriften 

Barnehagens formål og innhold, særlig under tiltak som «gi barna kreativt 

spillerom og ta vare på deres initiativ» og «fokus på å være en god venn og 
inkludere andre i lek». 

 
Barnehagen har rutiner for at personalet skriver dagsrapport til foreldrene på 

MyKid. 
 

Slik praksis er i samsvar med det som står i Årsplan for barnehagene i Kåfjord 
der det blir informert om at «barnehagene bruker det digitale verktøyet MyKid.  

Foreldre får raskt informasjon, og kan se den når det passer på sin mobil». Det 
gjelder informasjon både om dagens aktiviteter og informasjon om praktiske ting 

og evt. endringer i organisering. 
 

      
 

Kvalitetsmål 4. Barnehagen er en lærende organisasjon: 

                     «Barnehagen skal regelmessig vurdere det pedagogiske 
arbeidet.»  
                     (Rammeplan 2017, s. 38) 

Tegn som tyder på dette er: 

● Barnehagen har kompetanse i arbeid med å bygge et inkluderende 
barnehagemiljø 

 
I ståstedsanalysen vurderte personalet seg slik: 

 

45. Personalet planlegger for å 
tenke og handle langsiktig og 
systematisk i det pedagogiske 
arbeidet 

 60% 
 

 40% 
 

 0% 
 

 0% 
 

  
 

 

Personalet fortalte at de som personalgruppe ønsker å heve sin kompetanse i 
dette arbeidet. Mange i personalgruppen har mye kompetanse på området, men 

ikke alle. De arbeider med det på personalmøter, avdelingsmøter og pedagogiske 
ledermøter. Ledelsen fortalte om innføring av IGP som et refleksjons og 

arbeidsverktøy i felles møter. Det skal hjelpe frem både den individuelle 
aktiviteten og engasjementet, og bidra til deling av kunnskap, tanker og ideer i 

fellesskap. De ønsker mer involvering i, og kunnskap om, prosjektet inkluderende 
læringsmiljø i barnehage og skole.  De ser behovet for en mer ensartet praksis i 

egen barnehage. Dette er en god «startkapital» som de vil ha behov for i det  
videre utviklingsarbeidet. 
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6. Barnehagens utviklingsområder innen 

vurderingsområdet 
 
 

 
 
 

De tydeligste utviklingsområdene innen «Inkluderende barnehagemiljø og 
voksenrollen» er:  

 
 

Kvalitetsmål 2. Personalet legger aktivt til rette for utvikling av vennskap  
                      og sosialt fellesskap.  
                           (Rammeplan 2017, s.22) 

Tegn som tyder på dette er:  

• Personalet er aktivt tilstede i barns lek  
 

Barna forteller at de voksne går rundt og passer på, hjelper til hvis noen skriker 

eller trenger bleie. De voksne gjør praktiske ting som å lage mat. På spørsmål 
om de voksne leker, svarer barna først nei, men forteller at de spiller fotball eller 

leker sisten sammen med barna.  
 

Personalet sier nei, det er vi ikke, hvis vi ser barnehagen under ett. Det er ulik 
praksis i personalet, noen er fantastisk flinke. De forteller at det er tema på 

møter og at de bruker mye tid på å prate om det, men så skjer det ikke alltid i 
praksis.  

 
I ståstedsanalysen vurderer personalet at arbeidet med å inspirere barnas lek er 

delt og kan bli bedre.  

23. I vår barnehage inspirerer vi til 
ulike typer lek både ute og inne 

 30% 
 

 60% 
 

 10% 
 

 0% 
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Foreldrene sier at de ser aktive voksne i lek, men at dette er varierende og 

personavhengig. De opplever at høyt fravær og personalmangel vanskeliggjør 

gjennomføringen av planlagte aktiviteter og pedagogisk forankret arbeid. De 
setter også ord på at de ser det er ulik kompetanse om hva det vil si å være 

aktivt deltakende, som påvirker hvordan de ansatte involverer seg i barnas lek.  
 

I rammeplanen står det at personalet skal  
• observere, analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser 

• veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre  
• være bevisst på og vurdere egen rolle og deltakelse i barnas lek 

• ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken. 
(Rammeplan for barnehagen s. 20-21) 

 
Vurdererne ser variasjon. Det er enkelte ansatte som involverer seg aktivt i 

barnas lek, som har overblikk og forståelse for hvilke barn som trenger støtte og 
involvering og hvilke som kan leke uten direkte deltakelse fra voksne. Vi ser mer 

aktiv deltakelse inne enn ute. 

 
 

Kvalitetsmål 3. Foresatte og barnehagepersonalet har et felles ansvar for  
                      barnets utvikling og trivsel.  
                      (Rammeplan 2017, s.29) 

Tegn som tyder på dette er:  

● Foresatte kjenner til og støtter opp om barnehagens arbeid med inkludering 

 

Personalet forteller at noen foreldre er med på å støtte opp om at barna blir kjent 
også utenom barnehagen, men det er mer eller mindre tilfeldig og ikke noe som 

er følges opp systematisk. De nevner ikke noe om foreldrenes involvering i 
prosjektet «inkluderende barnehage og skolemiljø». 

 

Foreldrene vet at barnehagen er med i prosjektet, men sier at de ikke har fått 
noen informasjon om hvordan barnehagen har jobbet med temaet. De er klar 

over at barnehagen henger etter i dette arbeidet på grunn av høyt sykefravær og 
personalmangel. De uttrykker at de gjerne vil være støttende og inkludert i 

barnehagens arbeid fordi de ser viktigheten av å følge opp på en god måte 
hjemme. Foreldrene er tydelige på at barnehagens organisering i to bygg er 

uheldig for målet om inkludering. De ser at «klikker» som etableres i barnehagen 
forplanter seg i skolen, og vedvarer. 

 
I rammeplan for barnehagen står det på s.29: «Foreldrene og barnehagens 

personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.» 
 

Vurdererne ser at dette er ubrukt potensiale som vil gi ringvirkninger på områder 
som dialog og samarbeid mellom hjem og barnehage, og muligheten for å 

avdekke uheldige samspillsmønstre og følge opp arbeidet med inkludering.  
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Kvalitetsmål 4. Barnehagen er en lærende organisasjon: 
                     «Barnehagen skal regelmessig vurdere det pedagogiske arbeidet.»  
                     (Rammeplan 2017, s. 38) 

Tegn som tyder på dette er: 

● Alle ansatte deltar i refleksjon og drøfting for å finne og prioritere gode 
løsninger for videre arbeid 

 
 

Personalet forteller at de diskuterer og reflekterer på møter, mest avdelingsmøter 
og ped.ledermøter, av og til på personalmøter.  

 
I ståstedsanalysen vurderer personalet at praksis kan bli bedre.  

 

51. Hele personalgruppen er 
involvert i felles refleksjoner rundt 
det pedagogiske arbeidet 

 10% 
 

 80% 
 

 0% 
 

 10% 
 

   
 

 

Styrer forteller at de har innført IGP som metodikk for å få til bedre refleksjon og 
deltakelse i hele personalgruppen, men at dette er uvant og må gjøres 

systematisk over tid for at det skal bli en godtfungerende metode for refleksjon i 

hele personalgruppen.  
 

Rammeplanen sier at «Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som hele 
personalgruppen er involvert i. Felles refleksjoner over det pedagogiske arbeidet 

kan gi personalet et utgangspunkt for videre planlegging og gjennomføring. Det 
kan også bidra til en åpen diskusjon om barnehagens formål, innhold og 

oppgaver. Faglige og etiske problemstillinger skal inngå i vurderingsarbeidet. På 
denne måten kan personalet lære av egen praksis og bidra til å utvikle 

barnehagen som pedagogisk virksomhet.» (Rammeplan for barnehagen s. 38-39) 
 

Vurdererne har sett at graden av delaktighet er varierende og at det er 
individuelle forskjeller i forståelsen av å reflektere og delta aktivt.  

Vurdererne har også sett en hverdag som av de ansatte oppleves som kaotisk og 
ikke ønsket praksis, når avdelingene må slås sammen for å løse personalmangel. 

Det kommer frem at dette skjer ofte og oppleves av ansatte og foreldre som 

uheldig, at det går ut over kvaliteten på arbeidet og at planer og aktiviteter som 
skulle vært gjennomført må avlyses. Vurdererne ser ikke at det blir 

reflektert/evaluert i personalet hvordan disse dagene kan løses annerledes eller 
om det finnes alternative måter å organisere på som ville gitt barn, foreldre og 

ansatte en bedre opplevelse av dagen, til tross for personalmangel. 
 

 

7. Barnehageeiers utviklingsområder innen 

vurderingsområdet 
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Kvalitetsmål 5. Barnehageeier «har det overordnede ansvaret for at 

                      barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk.»  
                     (Rammeplan 2017, s. 15) 

 

Tegn som tyder på dette er: 

● Barnehageeier følger med på og støtter opp om barnehagens arbeid 

 
 

Det har vært vurderingsdager for alle de tre kommunale barnehagene i uke 20, 

2019. De tre styrerne uttrykker en felles opplevelse av manglende støtte og 
tilstedeværelse fra eier sin side. De føler seg alene om ansvaret. De sier alle at 

styrernettverket er en god arena for å hente faglig støtte og støtte i 
lederarbeidet, men at eiernivået er fraværende. 
 

Vurdererne ser at styrernes uttalte behov for støtte og oppfølging er reelt, og 
avgjørende for barnehagenes videre utvikling.  

 
 

Barnehageeiers kommentar til utviklingsområdet: 
 

Oppvekstleder (med skolebakgrunn) følger opp + konsulent med barnehagefaglig 
kompetanse.  

I tillegg er det en ressursperson / utviklingsleder som i et regionsamarbeid 
arbeider med utviklingstiltaket IBS (Inkluderende barnehage- og skolemiljø).  

Månedlige styrermøter med styrere, oppvekstleder, oppvekstkonsulent + 

ressursperson / utviklingsleder der IBS er tema. 
Her drøftes både drifts- og utviklingsoppgaver, ingen klar deling i drifts- og 

utviklingsdel. 
IBS er jevnlig tema på styrermøter. 

Utviklingsleder IBS på barnehage følger opp på barnehagenivå, innenfor 
barnehagebasert kompetanseutvikling og arbeid i den enkelte barnehage. 

Oppvekstleder gjennomfører årlig medarbeidersamtaler med styrerne. 
Interkommunalt samarbeid om tilsyn i barnehagene. Plan / system er revidert nå 

april 2019.  
 

Oppvekstleder mener at styrerne og barnehagene i hovedsak følges godt opp. 
Oppvekstleder er klar over at det er utfordringer knyttet til ressursnivå / 

ressursdisponering / organisering i barnehagene. 
Utfordringer i forhold til å få tilsatt tilstrekkelig personale med barnehagefaglig 

kompetanse. 

 
To møter i året på overordnet nivå oppvekst der både rektorer, styrere, 

barnevern, voksenopplæring, kulturskole deltar. 
Ikke felles rektor- styrermøter. 
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8. Videre arbeid og spørsmål til refleksjon  

Styreren og barnehageeieren overtar ansvaret for utviklingsarbeidet. De må 

prioritere og ta eierskap. Starten på dette arbeidet er å organisere 
utviklingsarbeidet. De må ta stilling til om de skal involvere hele personalet i 

organiseringen eller en utvalgt arbeidsgruppe. 

Dersom de velger en utvalgt arbeidsgruppe, har deltakerne i gruppen ansvar for 

å inkludere resten av personalet i arbeidet, gjerne avdelingsvis. Det er også 
viktig å huske på at eieren og foreldrerepresentantene skal delta i det videre 

arbeidet med kvalitetsutvikling i barnehagen. Det er en viktig forankring at 
personalet og foreldre får delta i arbeidet med å reflektere over, drøfte og 

analysere innholdet i denne rapporten. Dette er grunnlaget for videre arbeid. 

Denne vurderingsrapporten har ikke til formål å komme med konkrete forslag til 
hvordan barnehagen skal gripe fatt i utviklingsarbeidet, men vi foreslår noen 

refleksjonsspørsmål for å hjelpe barnehagen til å komme i gang med 
utviklingsprosessen. Aktuelle refleksjonsspørsmål kan være:  

 

 
 

Spørsmål til refleksjon: 
• Hvordan kan personalet gjennom f.eks. systematiske barnesamtaler sikre 

at de får innblikk i barnas synspunkter og tar deres innspill på alvor? 
 

• Hvordan kan personalet innarbeide gode rutiner og arenaer for felles 
refleksjon slik at alle bidrar til å løfte barnehagens praksis? 

 
• I hvilken grad kan barnehagen bedre benytte foreldrenes ønske om å støtte 

og involveres i arbeidet med inkludering, slik at dette gir langvarig effekt, 
også i skoleløpet? 

 
• Kan barnehagen vurdere alternative måter å organisere seg på? 

 

 
 

Etter 6 måneder skal styreren rapportere tilbake til barnehageeieren om hvordan 
barnehagen har arbeidet med utviklingsområdene sine.  

 
 

Manndalen, 15. mai 2019 
 

 
 

 
Solgunn Wiik Bjørke   Heidi Cecilie Bjoraa Gilje 
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Vedlegg 1 - Deltakerne i vurderingen 
 
Alle som har vært i barnehagen i vurderingsuken, er deltakere på bakgrunn av 

observasjoner, uformelle samtaler og eventuell deltaking på møte og intervju. 
Her er en oversikt over hvor mange som har deltatt under vurderingsuken, og en 

begrunnelse for valg av informanter.  
 

Det har vært to vurderer i barnehagen. Det ble gjennomført strukturerte 
barnesamtaler med fire barn, i tillegg til samtaler i barnegruppen. På 

foreldremøtet møtte 12 foreldre, representert fra alle avdelingene. På 
personalmøtet møtte 8 ansatte, både pedagoger og assistenter. Det har vært 

samtaler med styrer hver dag i tillegg til et utdypende intervju 
 

Vedlegg 2 – Tidsplan 
 
Det var avsatt 3 dager til å vurdere barnehagen. Før oppholdet i barnehagen 

hadde vurdererne telefonkontakt med styreren, de veiledet om gjennomføringen 

av vurderingsdagene og forarbeidet som skulle gjøres i barnehagen. Vurdererne 
fikk tilsendt dokument fra barnehagen, utformet fremtidsbilde, laget tidsplaner, 

leste seg opp på vurderingstemaet og forberedte dokument som skulle brukes 
under vurderinga. Under selve vurderingen var vurdererne i barnehagen i tre 

dager. Tredje dagen ble brukt til rapportskriving og presentasjon for 
barnehagepersonalet, eieren og foreldre. I forkant og underveis forberedte 

vurdererne informasjon, metoder og verktøy, og de drev informasjonsarbeid og 
oppsummeringer. Styreren ble oppdatert om arbeidet hele veien. 

 
Å gjennomføre en kvalitetsvurdering på tre dager er knapp tid, og det medfører 

en vurdering på et avgrenset område.  
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TIDSPLAN for vurderingsuka i Fossen barnehage, 13.-15. mai 2019 
 Fossen barnehage 07.00-16.30 

Vurderingsuke:20 Hva skal skjer? Ansvar 

Mandag 

13.05.19 

 

 

08.30  

 

 

1000 - 

1400 

 

` 

14.00 

 

 

17.00-

18.30 

 

 

❖ Samtale med styreren  

 
 

❖ Observasjon av lek og aktiviteter inne og ute. 

Barna samlet på en avdeling, Riebangardi 

 

❖ Oppsummering av dagen med styreren 

 

  

❖ Personalmøte 

 

❖ Oppsummering av dagen, og forberedelse til neste 

dag 

 

Vurdererne 

 

 

 

 

 

Tirsdag  

14.05.19 

 

08.30 

 

0900 - 

1030 

 

1030-

1145 

 

1200 - 

1400 

 

14.00 -

1530 

 

18.00-

20.00 

 

❖ Samtale m/styreren 

 

❖ Barnesamtaler fortløpende 

 

❖ Observasjon v  2 avdelingsmøter 

 

❖ Observasjon av lek og aktiviteter 

 

❖ Intervju med styrer og oppsummering av dagen  

 

❖ Foreldremøte 

 

 

❖ Oppsummering av dagen, og forberedelse til neste 

dag 

 

Vurdererne 

 

 

Onsdag 

15.05.19 

 

08.30 

 

 

17.00-

18.00 

 

 

❖ Refleksjon, drøfting og rapportskriving 

 

 

 

❖ Legge frem rapporten for barnehage, eier, foreldre 

og ansatte  

 

 

 

Vurdererne 

 

 

Innen  

01.06.19 

    

❖ Rapportere tilbake til barnehagefaglig ansvarlig 

hvordan barnehagen vil arbeide med 

utviklingsområdene 

❖ Orientering til det politiske fagutvalget 

 

 

Barnehagestyreren 

  

 

 

 

Vurderere: 

  Heidi Cecilie Gilje, heidi.gilje@ahk.no telefon: 47 26 23 68 

 Solgunn Wiik Bjørke, solgunn.w.bjorke@ulvik.kommune.no telefon: 40 00 71 40  
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Vedlegg 3 – Metoder 
 
Tema og tid til disposisjon virker inn på valg av metode. I vurderingsprosessen i 

denne barnehagen ble følgende metoder brukt:  
observasjon, intervju, samtale og dokumentanalyse.  

Vurdererne intervjuet 5-åringer, foresatte og personalgruppen - pedagoger, 
assistenter og fagarbeidere. Det ble også gjort observasjoner blant barn og 

ansatte i barnehagen. 
 

For å fange lik tematikk hadde vurdererne i forkant utarbeidet ulike 
samtaleguider til hjelp for samtaler med barnehagebarn, foresatte, 

assistenter/fagarbeidere og pedagoger. 
 

Vi observerte i hverdagssituasjoner inne og ute, både når avdelingene 
samarbeidet og adskilt i hvert sitt bygg. Vi har deltatt på avdelingsmøter.  

 

På forhånd sendte barnehagen relevante dokument til vurdererne:  
 

● Arbeidsplaner/handlingsplaner: årsplan, månedsplaner, ukeplaner, og 
kompetanseplan. I tillegg eiers overordnede plan for arbeidet med 

«inkluderende skole- og barnehagemiljø.» 

● Resultat av brukerundersøkinger blant foresatte. 

● Ståstedsanalysen gjennomført av personalgruppen. 
 

Forberedelse av barna 
Vurdererne sendte en presentasjon av seg selve til barnehagen før vurderingen. 

Barnehagetilsatte fikk i oppdrag å forberede barna på besøket, og hvorfor 
vurdererne skulle være i barnehagen. Barna fikk kjennskap til vurderingstemaet 

og spørsmålsguiden før vurderingen. 
 

Møte med foresatte 

Foresatte fikk anledning til å involvere og engasjere seg i vurderingen. På grunn 
av kort forberedelse i forkant av vurderingsdagene fikk de ikke anledning til å 

delta i prosessen i forkant. En god dialog mellom hjem og barnehage er en 
forutsetning for god barnehageutvikling. Foresatte fikk kjennskap til 

vurderingstemaet og spørsmålsguiden før vurderingen, og ble oppfordret til å 
reflektere individuelt over barnehagens praksis før møtet. I løpet av vurderingen 

hadde vurdererne møte med: 
 

● Representanter for hele foreldregruppen  
 

Møte med styreren 
Under vurderingsuken fikk styreren daglig orientering og oppsummering fra 

vurdererne. Styreren har en nøkkelrolle i utviklingsarbeidet som barnehagen skal 
ta tak i når rapporten er lagt fram. En god dialog med styreren danner 

grunnlaget for gjensidig forståelse av barnehagen sin nå-situasjon og for videre 

arbeid.  
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Fossen Barnehage 13. – 15. mai 2019 

Vedlegg 4 – Intervjuguide til barna 

 
1. Vurdererne presenterer seg selv 

2. Barnet får presentere seg 
3. Overgang fra kontaktetablering til tema 

4. Innledende prosedyrer …organisering og struktur 
5. Introduksjon til vurderingstema 

… «nå vil jeg at du forteller oss om ….» 
 

Barnet forteller: 

Vurderingstema: «inkluderende barnehagemiljø og voksenrollen» 

Kvalitetsmål 1:  Barna erfarer at de er viktige for fellesskapet, og at de er i 

positivt samspill med andre barn og voksne 
(Rammeplan 2017, s.22.) 

Tegn: 1  Alle barn får delta i lek sammen med andre barn 
 

Hjelpespørsmål 
Fortell om… 

Hva liker du å leke med når du er i barnehagen? 

Hvem leker du med når du er i barnehagen? 
Har du noen venner i barnehagen?  

Hva pleier du å leke sammen med vennene dine? 
 

Barnet: 

Tegn: 2  Barna opplever at de blir sett og hørt 

 
Hjelpespørsmål 

Fortell om … 
Hvem tar i mot deg når du kommer i barnehagen? 

Hva skjer videre? 

Hører de voksne i barnehagen på deg når du vil fortelle noe? 
Hører de voksne på de andre barna når de har noe å fortelle? 

Gjør dere noe som barna har foreslått? 
 

Barnet: 

Tegn: 3  Barna opplever at de blir anerkjent for den de er 

 
Hjelpespørsmål 

Fortell om… 

Hva blir du glad for når du er i barnehagen? 
Forteller du det til noen? 

Hender det at du er lei deg for noe i barnehagen?  
Forteller du det til noen i barnehagen? 

Hva skjer når noen mener forskjellige ting i barnehagen din? 
 

Barnet: 
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Fossen Barnehage 13. – 15. mai 2019 

Tegn:  4 Barna erfarer at personalet griper inn og veileder ved utestenging og 
konflikter 

 
Hjelpespørsmål 

Fortell om.. 
En gang du ble uvenner med noen i barnehagen 

Hva gjorde du? 
Hvordan hadde du det? 

Hva gjorde den voksne? 
Hva gjør du hvis du blir uvenner med noen nå? 

Hva gjør du for at dere skal bli venner igjen? 

 
Barnet: 

Kvalitetsmål 2: Personalet legger aktivt til rette for utvikling av vennskap og 
sosialt fellesskap 
(Rammeplan 2017, s.22) 

 

Tegn:  1 Personalet er aktivt tilstede i barns lek 
 

Hjelpespørsmål 
Fortell om … 

Hva gjør de voksne når barna leker inne? 
Hva gjør de voksne når barna leker ute? 

Hva synes du de voksne skal gjøre når barna leker? 

 
Barnet: 

 
Tegn:  2 Personalet tilrettelegger barnehagens fysiske lekemiljø for det enkelte 

barns trivsel og utvikling 
 

Hjelpespørsmål 
Fortell om … 

Hvilke rom liker du best å leke i, i barnehagen? 
Hvor liker du best å leke når du er ute? 

Barnet: 

 
Avslutning 

a. Sonderende fase: Utdyper og tydeliggjør sin forklaring 
b. Oppsummering av samtalen 

c. Avslutt …takk for hjelpen! 
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Fossen Barnehage 13. – 15. mai 2019 

Vedlegg 5 – Intervjuguide til foresatte 
 
 

Tema: «Inkluderende barnehagemiljø og voksenrollen» 
 

Tema: «inkluderende barnehagemiljø og voksenrollen». 

Barna erfarer at de er viktige for fellesskapet, og at de er i positivt samspill med andre 

barn og voksne 

Rammeplan 2017, s.22. 

      

 

Tegn: Alle barn får delta i lek sammen med andre barn. 

      

Fortell og gi gjerne eksempler 

  

Tegn: Alle barn opplever at de blir sett og hørt.  

 

 Fortell og gi gjerne eksempler 

  

 

Tegn: Alle barn opplever at de blir anerkjent for den de er.  

 

Fortell og gi gjerne eksempler 

Tegn: Alle barn erfarer at personalet griper inn og veileder ved utestenging og 

konflikter 

 

Fortell og gi gjerne eksempler 

 

Personalet legger aktivt til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap 

Rammeplan 2017, s.22. 

 

 

Tegn: Personalet er aktivt tilstede i barns lek 

 

Fortell og gi gjerne eksempler 

 

      

 

Tegn: Personalet tilrettelegger barnehagens fysiske lekemiljø for det enkelte barns 

trivsel og utvikling. 

      

Fortell og gi gjerne eksempler     

 

 

Tegn: Personalet ser og inkluderer barn som ikke er med i lek. 

 

Fortell og gi gjerne eksempler 

 

      

 

Tegn: Personalet fremhever det enkelte barns egenart i barnegruppen. 

Fortell og gi gjerne eksempler 
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Fossen Barnehage 13. – 15. mai 2019 

 

Foreldrene og barnehagepersonalet har et felles ansvar for barnets utvikling og trivsel. 

Rammeplan 2017, s.29. 

      

Tegn: Foresatte opplever at barna trives og har venner. 

      

Fortell og gi gjerne eksempler 

 

 

Tegn: Foresatte opplever at det er en god dialog mellom hjemmet og barnehagen. 

 

 Fortell og gi gjerne eksempler 

 

       

Tegn: Foresatte opplever at utfordringer ved utestenging/uheldige 

samspillsmønstre blir tatt på alvor og følges opp av barnehagen. 

 

Fortell og gi gjerne eksempler 

 

       

Tegn: Foresatte kjenner til og støtter opp om barnehagens arbeid med 

inkludering. 

 

Fortell og gi gjerne eksempler 

 

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

77



                                                      Barnehagene i Kåfjord kommune 
 

23 

Fossen Barnehage 13. – 15. mai 2019 

Vedlegg 6 – Intervjuguide til personalet 
 

Tema: «inkluderende barnehagemiljø og voksenrollen». 

Kvalitetsmål 1. Barna erfarer at de er viktige for fellesskapet, og at de er i 

positivt samspill med andre barn og voksne 
(Rammeplan 2017, s.22.) 

 

Tegn: Alle barn får delta i lek sammen med andre barn. 

 
 Svar:  

Tegn: Alle barn opplever at de blir sett og hørt.  

 
Svar: 

 

Tegn: Alle barn opplever at de blir anerkjent for den de er.  
 

Svar: 

Tegn: Alle barn erfarer at personalet griper inn og veileder ved utestenging og  

          konflikter 

Svar: 

 

Kvalitetsmål 2: Personalet legger aktivt til rette for utvikling av vennskap og 

sosialt fellesskap 
(Rammeplan 2017, s.22) 

 

Tegn: Personalet er aktivt tilstede i barns lek 
 

Svar: 
 

Tegn: Personalet tilrettelegger barnehagens fysiske lekemiljø for det enkelte   
          barns trivsel og utvikling. 

 
Svar: 

 

Tegn: Personalet ser og inkluderer barn som ikke er med i lek. 
 

Svar: 
 

Tegn: Personalet fremhever det enkelte barns egenart i barnegruppen. 
 

Svar: 

 

Kvalitetsmål 3.  Foresatte og barnehagepersonalet har et felles ansvar for 

barnets utvikling og trivsel.  (Rammeplan 2017, s.29.) 
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Fossen Barnehage 13. – 15. mai 2019 

Tegn: Foresatte opplever at barna trives og har venner. 
      

Svar 
 

Tegn: Foresatte opplever at det er en god dialog mellom hjemmet og 
barnehagen. 

      

Svar: 

Tegn: Foresatte opplever at utfordringer ved utestenging/uheldige 
samspillsmønstre blir tatt på alvor og følges opp av barnehagen. 

 
Svar:  

 

Tegn: Foresatte kjenner til og støtter opp om barnehagens arbeid med 
inkludering. 

      
Svar:  

 

Kvalitetsmål 4. Barnehagen er en lærende organisasjon; «Barnehagen skal 

regelmessig vurdere det pedagogiske arbeidet.»  (Rammeplan 2017, s. 38) 

 
Tegn: Barnehagen har kompetanse i arbeid med å bygge et inkluderende 

barnehagemiljø. 
 

Svar: 
 

Tegn: Barnehagen har kompetanse til å avdekke uheldige samspillsmønstre. 
 

Svar:  

 

Tegn: Barnehagen har rutiner for å håndtere og følge opp arbeid med 

inkludering 
 

Svar:  

Tegn: Alle ansatte deltar i refleksjon og drøfting for å finne og prioritere gode 

løsninger for videre arbeid. 

 
Svar 
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Skoleutvikling 
Rapport fra ekstern vurdering ved Manndalen skole, 
Kåfjord kommune �

I. Forord 

Ekstern skolevurdering – et verktøy for 
skoleutvikling 

Veilederkorps 
Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner, fylkeskommuner og skoler til å 
delta i et samarbeid for kvalitetsutvikling i skolen. Målet er at flere elever skal 
lære og mestre mer og fullføre utdanningsløpet. Veilederkorpset gir støtte til 
skoleeiere og skoler som trenger veiledning for å bedre læreprosessene i 
skolen. I starten av veilederperioden gjennomføres «Ståstedsanalysen», og 
skolen kan få tilbud om «Ekstern skolevurdering». 

Ekstern skolevurdering  
Ekstern skolevurdering er et verktøy for skoleutvikling. I Veilederkorpset blir 
ekstern skolevurdering brukt for å starte eller sette fart i skolens 
utviklingsarbeid.  

Forskrift til opplæringsloven, kapittel 2, §2-1 om skolebasert vurdering, sier at 
alle skoleeiere er pålagt å ha et system for vurdering av skolens virksomhet, 
internt eller eksternt. I forskriften nevnes det ikke hvordan den skolebaserte 
vurderingen skal gjennomføres, men en av måtene er ekstern vurdering. Dette 
verktøyet blir brukt i mange kommuner og regioner for å forsterke 
utviklingsarbeidet på skolene.  

Utdanningsdirektoratet bygger denne vurderingsmodellen på en tilpasset 
versjon av Hardanger/Voss-regionen sin skolevurderingsmetodikk.  

Modellen består av fem trinn: 

!  

Ståstedsanalysen 
Før den eksterne skolevurderingen har skolen gjennomført ståstedsanalysen, 
et analyseverktøy som hjelper skoleeiere og skolene med å kartlegge hvilke 
områder som bør utvikles. Dette verktøyet tar utgangspunkt i 
kvalitetsindikatorer som nasjonale prøver, elevundersøkelsen og andre 
undersøkelser som brukes lokalt. Ut fra analysen av disse resultatene og 
eventuelt andre undersøkelser, valgte skolen tema for den eksterne 
skolevurderingen. Tema velges også av en hel kommune, fra tid til annen. 

Vurderingsrapporten 
Rapporten gjenspeiler det eksterne vurdererteamets konklusjoner om det 
valgte temaet for vurdering av skolen. I tillegg til målformuleringer, er det satt 
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opp konkrete utsagn om hva som kjennetegner god praksis. Disse tegnene er 
basert på lov- og regelverk og god pedagogisk praksis, samt at det er selve 
kjernen i vurderingsprosessen og viser idealbildet for skolens ønskede praksis 
innenfor vurderingstemaet. Tegnene på god praksis settes inn i et skjema som 
kalles «Fremtidsbilde».  

Et bredt spekter av interessenter har uttalt seg om skolens nåværende praksis 
i forhold til tegnene på god praksis. Det er gjennomført observasjoner i 
klassene og i skolemiljøet, og vurdererparet har hatt tilgang til dokumenter av 
betydning for den vurderinga som er gjennomført. I tillegg har vurdererne 
innhentet informasjon fra skoleledelsen, lærere, elever, foreldre og eventuelt 
annet personale.  

Selve vurderingsuka har vart i tre dager, og siste dag av vurderinga ble denne 
rapporten lagt fram med funnene for skolen. Rapporten trekker fram tegn på 
god praksis, tegn på praksis som kan bli bedre for skolen og spørsmål til 
refleksjon. Konklusjonene i rapporten skal være til hjelp i det videre arbeidet 
med det valgte temaet. Veilederkorpset vil bistå skoleledelsen i det videre 
utviklingsarbeidet.  

Det viktigste utviklingsarbeidet skjer på skolen når skolen sammen skal følge 
opp funnene og refleksjonene fra vurderingsuka og sammen jobbe med å bli 
en bedre skole. 

!  

- �  -3

82



Skoleutvikling 
Rapport fra ekstern vurdering ved Manndalen skole, 
Kåfjord kommune �

II. Fakta om skolen 

Manndalen skole ligger midt i bygda Manndalen og har 83 elever fordelt på 
barne- og ungdomsskolen. Skolen har elever med norsk og samisk som 
1.språk og tilbyr ellers undervisning i kvensk, engelsk og russisk. 
Skolefritidsordningen er en del av skolebygningen med tilbud fra 1-4. trinn 

Skolen har 1,3 årsverk til administrative og pedagogiske lederoppgaver, 0,4 
årsverk til sekretær og har 15,5 årsverk i undervisning. Av pedagogisk 
personale oppfyller 89 % nåværende kompetansekrav for undervisning. Skolen 
har også 2,5 årsverk i assistentstillinger, fordelt på skole og SFO. Skolen og 
kommunen deler pedagogisk-psykologisk tjeneste med Nordreisa kommune og 
skolehelsesøster som har kontor på helsesenteret har trefftid 2 timer i uken på 
skolen. 
 
Manndalen skole er kjent for sin årlige leirskole hvor alle elever, ansatte, 
mange foreldre og barnehagens førskolegruppe deltar. Leirskolen rullerer 
mellom temaene fjell, skog og hav. 
Skolens beliggenhet gir mange muligheter. Fra skolevinduet synes skog, fjell, 
elv og anlegg som kunstgressbane, ballbinge, sykkelløype, lysløype, skitrekk 
og akebakke. Områdene benyttes flittig i undervisning og lek. Like i nærheten 
er Senter for Nordlige Folk med skolebibliotekfilial, samisk språksenter og 
samtidsmuseum. Fossen barnehage med norsk og samiskavdeling sees fra 
skolevinduet. 

Hele skolen deltar for nærværende i Utdanningsdirektoratets satsning 
"inkluderende barnehage- og skolemiljø" og har et interkommunalt samarbeid 
om dette med kommuner i Nord-Troms. Satsningen varer fram til årsskiftet 
2019-2020. 

Inneværende og kommende skoleår er skolen også underlagt 
Utdanningsdirektoratets veilederkorps på bakgrunn av senere års 
elevresultater og undersøkelser. I og med arbeidet med veilederkorpset har 
skolen søkt og fått Utdanningsdirktoratets «ekstern vurdering team» til skolen. 
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III. Valg av hovedutfordring 

Ut fra resultat av Ståstedsanalysen og Organisasjonsanalysen og 
andre identifiserte utviklingsområder kommer skole, skoleeier og 
veiledere frem til skolens hovedutfordring. Denne formuleres og blir 
utgangspunkt for den eksterne vurderingen. 

Temaet for den eksterne vurderingen er valgt på bakgrunn av resultater i 
Ståstedsanalysen samt i utgangspunkt i områder som skolen har arbeidet med 
innværende skoleår. Skolen har 
valgt temaet «Vurdering på 
læring» på bakgrunn av 
manglende motivasjon blant 
elever og fordi skolen ser 
forbedringsmuligheter 
vedrørende felles rutiner og 
praksis på dette området.  

Vi ønsket med det valgte 
temaet å få en felles forståelse 
for grunntankene med 
«vurdering» i forbindelse med 
det kommende arbeidet med 
fagfornyelsen. Med den 
eksterne vurderingen ønsket vi 
tilbakemeldinger på hvordan vi 
med bedre vurderingspraksis 
når det gjelder «vurdering for 
læring» kan motivere elevene 
for videre læringsarbeid på alle 
trinn. Vi ønsket at man ser på 
lærerens og elevens rolle i 
dette arbeidet, og kommer 
med eksempler på hvordan 
vurderingen kan motivere til 
læring. Vi ønsket en felles 
plattform for vurderingspraksis 
og eksempler på hvilke 
pedagogiske verktøy som kan 
brukes i arbeidet. 

Etter at personalet hadde gjort 
sine drøftinger, valgte Kåfjord 
kommune å ha samme tema 
for begge skolene samt 
barnehagene: «Inkluderende 
skole og barnehagemiljø og voksenrollen». Dette kan være en styrke for 
sektoren i det videre arbeidet med å utvikle barnehager og skoler i Kåfjord. 
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IV. Framtidsbilde 
Å vurdere vil her si å måle en nå-situasjon opp mot en idealtilstand. 
Her blir en slik idealtilstand kalt et framtidsbilde. Et framtidsbilde 
belyser temaet fra ulike sider og er knyttet til aktivitet. Framtidsbildet 
gjøres konkret ved å dele det inn i kvalitetsmål med tegn på god 
praksis. Skolens nåværende praksis blir vurdert opp mot dette bildet. 
Kvalitetsmål og tegn på god praksis på framtidsbildet skal henge nøye 
sammen med påstandene i ståstedsanalysen, organisasjonsanalysen 
og elevundersøkelsen. Framtidsbildet er utformet av vurderere, men 
skolen er involvert i arbeidet i forkant av vurderingsprosessen.  

Skolen har godkjent at følgende skal være kvalitetsmål og tegn på god 
praksis på nettopp deres skole:  

Framtidsbilde 
Ekstern skolevurdering Manndalen skole 
Tema: Inkluderende læringsmiljø og voksenrollen 
 
Kvalitetsmål Tegn på god praksis

Alle elever er inkludert i skolens 
læringsfelleskap.

● Elevene trives på skolen og 
opplever seg inkludert i 
fellesskapet 

● Elevene er engasjert i egen læring 
● Elevene opplever mestring og får 

oppgaver tilpasset sitt nivå 
● Elevene opplever at de får støtte 

fra de voksne i læringsarbeidet 

De voksne møter elevene med 
omsorg, respekt og utfordringer 
som stimulerer til faglig og sosial 
utvikling.  

● De voksne arbeider med å ha gode 
relasjoner til alle elevene 

● De voksne arbeider systematisk 
med å utvikle et inkluderende 
læringsmiljø 

● Lærerne motiverer elevene i 
læringsarbeidet 

● Lærerne tilpasser opplæringen til 
hver enkelt elev 
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Foreldre er involvert i arbeidet 
med et inkluderende læringsmiljø. 

● Foreldrene opplever at det er en 
lav terskel for å ta kontakt med 
skolen 

● Foreldrene er orientert om skolens 
arbeid med et inkluderende 
læringsmiljø 

● Foreldrene er med på å skape et 
skolemiljø som fremmer helse, 
trivsel og læring 

● Foreldrene er involvert i egne barns 
læring og sosiale utvikling 

Skolen arbeider systematisk med 
å utvikle et inkluderende 
læringsmiljø.

● Skolen har en felles forståelse av 
et inkluderende læringsmiljø 

● Skolen har system for å sikre et 
trygt og inkluderende læringsmiljø 

● Ledelsen legger jevnlig til rette for 
refleksjon, erfaringsdeling og 
kompetanseutvikling. 

● Beslutninger som tas blir lojalt fulgt 
opp av alle ansatte 
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V. Tegn på god praksis 

Sammenstille og se mønster 

Når alle data er samlet inn ved hjelp av ulike metoder, sammenstilles 
disse dataene. Vurdererne analyserer og vurderer informasjonen ved 
å speile den mot framtidsbildet (tegnene på god praksis).  

Ut fra denne vurderingen trekkes konklusjoner. Man finner frem til 
skolens sterke sider innen skolens valgte område, og til sider som bør 
utvikles for å bli bedre. 

Kvalitetsmål: De voksne møter elevene med omsorg, 
respekt og utfordringer som stimulerer til faglig og 
sosial utvikling 

• Tegn på god praksis: De voksne arbeider med å ha gode 
relasjoner til alle elevene 

I intervjuer forteller både elever, foreldre, lærere og skolens ledelse om at 
skolen har en lang og sterk tradisjon med fellesarrangementer gjennom 
skoleåret. Dette er for eksempel leirskole for alle elever ved oppstart av 
skoleåret, solidaritetsaksjon i forbindelse med TV-aksjonen, musikaloppsetting, 
ulike aktivitetsdager og markeringer av nasjonaldager. 

Lærere og ledelsen trekker frem at fellesarrangementene brukes i 
inkluderingsarbeidet. For eksempel har leirskolen fokus både på sosiale og 
faglige mål. Foreldre, lærere og ledelsen sier at formidling av lokal kultur og 
tradisjon også er en viktig del av leirskolen. 

Foreldrene forteller at de er med på fellesarrangementene, at disse er godt 
innarbeidet og at de opplever dem som positive. Det siste skoleåret blir særlig 
oppsetning av en musikal trukket frem. 

Både foreldre, lærere og ledelsen sier at de er stolte av det kulturelle 
mangfoldet ved skolen, og at fellesarrangementene bidrar til å styrke dette. At 
disse arrangementene er godt innarbeidet gir et godt grunnlag for videre 
arbeid med inkludering og gode relasjoner. 
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Kvalitetsmål: Foreldre er involvert i arbeidet med et 
inkluderende læringsmiljø 

• Tegn på god praksis: Foreldrene er orientert om skolens 
arbeid med et inkluderende læringsmiljø 

 

Foreldrene forteller at de har fått 
informasjon om skolens arbeid med 
inkluderende læringsmiljø på 
foreldremøte ved oppstart av skoleåret. 
De forteller også at de har fått skriv om 
dette sendt ut via “ranselpost”. 

I intervjuer bekrefter de voksne at det 
har blitt gitt informasjon om arbeidet 
med inkluderende læringsmiljø på felles 
foreldremøte, og at det også er sendt ut 
skriv til foreldrene. 

Ledelsen sier også at dette er gjort. 

At foreldrene er godt orientert om 
skolens arbeid på et område er et godt 
grunnlag for at de også kan engasjere 
seg i det samme arbeidet. 

• Tegn på god praksis: Foreldrene er med på å skape et 
skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring 

Skolens tradisjon med arrangementer som involverer alle elevene er en godt 
innarbeidet praksis. 

Foreldrene sier at de er viktige bidragsytere til disse arrangementene.  

Ledelsen sier det er stor støtte hos foreldrene rundt de innarbeidede 
arrangementene. 

De voksne på skolen sier at foreldrene er med på å skape et skolemiljø som 
fremmer helse, trivsel og læring ved at de er med på gjennomføringen av 
fellesarrangementer, og at dette oppleves som positivt for alle involverte. 
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Kvalitetsmål: Skolen arbeider systematisk med å 
utvikle et inkluderende læringsmiljø 

• Tegn på god praksis:Ledelsen legger jevnlig til rette for 
refleksjon, erfaringsdeling og kompetanseutvikling. 

Både lærere og ledelsen forteller at de har en fast møtestruktur ved skolen, 
der tirsdager og torsdager er møtedager. Tirsdager starter med et måltid som 
personalet veksler på å forberede. De forteller også at tirsdager er satt av til 
fellestid, mens torsdager er satt av til team-tid. 

Ledelsen forteller at det er lages en møteplan for skoleåret som viser tema for 
fellestiden. Vi så at denne var hengt opp på personalrommet. 

En tydelig møtestruktur som er planlagt på forhånd er et godt utgangspunkt og 
grunnlag for å få til refleksjon, erfaringsdeling og kompetanseutvikling.  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VI. Praksis som kan bli bedre 

Kvalitetsmål: Alle elever er inkludert i skolens 
læringsfelleskap. 

• Elevene er engasjert i egen læring.  

Vi har ikke funnet at elevene generelt er engasjert i egen læring. 

I samtaler med elevene erfarer vi at de er lite reflekterte omkring egen læring. 
De gir uttrykk for at alle må gå på skole og arbeide med oppgaver, men de gir 
ingen eksempler på situasjoner der de selv er direkte engasjert i hverken 
innhold eller metoder som blir brukt. 

Dette støttes langt på vei av samtalene med de voksne på skolen. De kan vise 
til enkelte eksempler på elevengasjement men uttaler også at mange elever er 
lite engasjerte. Ledelsen sier også at det er stor variasjon i engasjementet, og 
at mange elever på skolen sliter med motivasjon for læringsarbeidet. 

I samtalen med foreldrene forsterkes dette inntrykket. De forteller både om 
elever som er engasjerte men også om en del som ikke er det, eller heller over 
mot å være uengasjerte 

Gjennom de samtalene vi har hatt har vi etterspurt hvordan de som er 
involvert i skolen definerer elevengasjement. Vi finner at de beskrivelser vi får 
kun i liten grad stemmer med slik elevengasjement er definert i 
læreplanverket. 

I vår observasjon av læringssituasjoner opplever vi et stort antall elever som 
viser tydelig mangel på engasjement for egen læring. Spesielt gjelder det på 
de øverste trinnene. 

• Elevene opplever mestring og får oppgaver tilpasset sitt nivå.  

Vi har ikke funnet at elevene systematisk opplever mestring eller får oppgaver 
tilpasset sitt nivå. 

I samtalene med elevene sier de at svært få får oppgaver tilpasset sitt nivå. De 
trekker fram at et av læreverkene har A-, B- og C-oppgaver, og at disse blir 
brukt til å differensiere lekser. De fleste av elevene vi har snakket med har 
vanskelig for å beskrive situasjoner der de har opplevd mestring, selv om noen 
av de yngste mener at de har det. 

De siste årenes elevundersøkelser bekrefter det elevene uttrykker i samtalene 
med oss. 

Inntrykket nyanseres noe i samtalene med de voksne og ledelsen. Der kommer 
det fram noen flere eksempler på differensiering. Likevel er også de voksne 
rimelig klare på at dette ikke er godt innarbeidet i skolehverdagen. 
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Foreldrene forteller om at de av deres barn som presterer gjennomsnittlig bra 
kan oppleve mestring i sin egen læringssituasjon, men at de som presterer lavt 
eller høyt ikke i samme grad har den samme opplevelsen. 

I vår observasjon på skolen har vi ikke sett utstrakt bruk av differensierte 
metoder, arbeidsmåter og oppgaver. På de laveste trinnene kan vi se enkelte 
tegn til uttrykk for mestring, men disse blir mer og mer fraværende jo lenger 
opp i trinnene vi kommer. 

I våre samtaler kommer det fram at de ansatte på skolen har en oppfatning av 
begrepene mestring og differensiering som bare til en viss grad stemmer med 
hvordan disse begrepene defineres i læreplanverket. 

Kvalitetsmål: De voksne møter elevene med omsorg, 
respekt og utfordringer som stimulerer til faglig og 
sosial utvikling. 

• De voksne arbeider systematisk med å utvikle et inkluderende 
læringsmiljø.  

Vi har ikke funnet at skolens arbeid med inkluderende læringsmiljø er satt i 
system. 

Elevene på alle trinn forteller i samtalene at de opplever store forskjeller i 
hvordan de voksne på skolen forholder seg til og praktiserer det å skape et 
inkluderende læringsmiljø. De nevner både gode og dårlige eksempler. 
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På spørsmål om de tror de voksne 
på skolen liker dem, har elevene 
svært vanskelig for å svare. 
Enkelte elever trekker fram 
eksempler på voksne som generelt 
har en negativ relasjon til elever, 
eller grupper av elever, men de 
nevner også eksempler på positive 
relasjoner til enkelte voksne. 

Også de voksne selv forteller at 
arbeidet med et inkluderende 
læringsmiljø for alle varierer. De 
trekker fram positive aktiviteter 
som leirskolen etc., men forteller 
også at de opplever arbeidet med 
å skape et inkluderende 
læringsmiljø i hverdagen som 
utfordrende. Tiltak har blitt prøvd 
men renner ofte ut i sanden. 

I samtalen med foreldrene 
bekrefter de at en del lærere har 
gode relasjoner til elever, men at 
det også finnes de som ikke har 
det. 

Vi finner i samtalene at skolens definisjon av inkluderende læringsmiljø bare til 
en viss grad sammenfaller med definisjonen i læreplanverket. 

Kvalitetsmål: Skolen arbeider systematisk med å 
utvikle et inkluderende læringsmiljø. 

• Skolen har et system for å sikre et trygt og inkluderende 
læringsmiljø.  

Vi har ikke funnet at skolen har et system som sikrer at alle elever er inkludert 
i fellesskapet. 

I samtalen med ledelsen hevder de at skolen fanger opp alle elever som har 
behov for oppfølging. Det er ikke hva vi har funnet. 

Både elever, foreldre og de voksne på skolen forteller at selv om mange har 
det bra, er det elever som ikke er trygge på vei til og fra skolen, i friminutter 
og i læringssituasjonen. De trekker også fram eksempler på at dette ikke blir 
fanget opp og gjort noe med innen rimelig tid. 

Vi har ikke funnet planer eller dokumenter som viser at skolen har et system 
for å sikre at alle skolens elever er inkludert og trygge i læringsmiljøet.  
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VII. Spørsmål til refleksjon 
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Hvordan kan vi bruke 
skolens etablerte arenaer 
bedre som inkluderings-

virkemiddel?

Hva skal til for at ting vi 
satser på ikke renner ut i 

sanden?

Hvem har 
ansvaret for en 
god relasjon?

Vi gjør mye bra. 
Hvordan kan vi 

lære av 
hverandre?

Hva er 
forskjellen på en 
problemelev og 

en elev med 
problemer?

Vi kan ikke ta alt på 
en gang. Hva 

begynner vi med?

Til refleksjon
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VIII.Etterord 
Forskning om ekstern skolevurdering konkluderer med at en slik vurdering kan 
ha stor betydning for utvikling av skolen. Det avhenger imidlertid av hva 
skolen gjør med sin nye kunnskap etter vurderingsuka.  

Spørsmål til refleksjon, ettertanke 

Til sist i selve rapporten, har vurdererne stilt noen spørsmål til refleksjon. 
Dette er spørsmål som skolen kan bruke i sitt etterarbeid etter 
skolevurderingen. Spørsmålene er ikke ment som konklusjoner, men de skal 
være åpne og formulert ut fra en samlet vurdering av tegnene på god praksis 
og på praksis som kan bli bedre på skolen 

Videre arbeid etter ekstern skolevurdering 

Etter at vurderingen er over og rapporten er ferdig, starter skolens 
utviklingsarbeid. Prosessen styres av skoleledelsen og følges opp av skoleeier. 

Eksempel på hvordan en slik prosess kan gjennomføres:  

• Innen to uker etter vurderingen: skoleledelsen lager en utviklingsplan 
for etterarbeidet 

• Utviklingsplanen bør ha mål og ansvarsfordeling 

• Personalet blir involvert i det videre arbeidet med tiltakene i 
utviklingsplanen 

• Etter cirka et halvt år: Skoleeier har møte med skoleledelsen for å følge 
prosessen 

• Etter cirka ett år: Skolen og skoleeier har nytt møte for å se hva som 
har skjedd av endringer 
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Vedlegg A. Deltakere i ekstern vurdering 

Det er viktig at de skolene som mottar veiledning forankrer prosessen 
hos elevene, foreldre, alle skolens medarbeidere og andre 
samarbeidsparter som er viktige for skolen. Ekstern vurdering sikrer 
at de ulike stemmene blir hørt og sett. 

− Interne: Elever, foreldre, alle ansatte, ledelsen 
− Eksterne: Vurderer: Ole Martin Kyllo 
  Veileder: Bjørn Nøttum 

Vedlegg B. Tidsplan og aktiviteter 

Forut for vurderingsuka på skolen, har det vært kontakt mellom 
vurderere og skole, og data er innhentet. Det er utarbeidet en tidsplan 
for prosessen. Framtidsbildet er utarbeidet og diskutert og forandret i 
samspill med skolens personale. Personalet har gjennomført en 
organisasjonsundersøkelse og en ståstedsanalyse som veilederne har 
vært med på å oppsummere. Samtaleguider er utarbeidet og møte 
med foresatte planlagt.  

Det er avsatt tre dager til selve vurderingen. Dette innebærer i 
hovedsak en startdag der vurdererne og rektor/ledelse og personalet 
møtes for første gang. Så starter informasjonsinnhentingen gjennom 
samtaler, møter, observasjon o.l. Alle data sammenstilles, og 
vurdererne leter etter mønster i materiale og speiler det mot 
framtidsbildet. Rapport skrives og legges fram for personalet den 
tredje dagen. 
   
Å gjennomføre ei kvalitetsvurdering på 3 dager er knapp tid, og 
innebærer en avgrensning av temaet. 
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Tidsplan 

 

Når Hva Ansvarlig

Uke 18 Oversending av dokumenter til skolen Vurdererne

Uke 18-19 Skolen sender vurdererne aktuelle 
dokumenter

Ledelsen

Uke 19 Redigere og sende ut skriv til foreldre Ledelsen

Uke 19 Plukke ut elever til samtale Ledelsen

Uke 19 Invitere representant for foreldre, 
elever, skoleeier, og andre 
interesserte, til framlegget av 
rapporten

Ledelsen

Uke 19 Dele ut samtaleguider til de som skal 
intervjues

Ledelsen

Uke 19 Lage en timeplan for uke 13, basert 
på ønskene fra vurdererne, og sende 
denne til vurdererne

Ledelsen

mandag 13.05. Oppstart vurderingsuka

onsdag 15.05. Overlevering av rapport Vurdererne
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Vedlegg C. Metoder 

Skolen har allerede en del data gjennom ståstedsanalysen og 
organisasjonsanalysen, som utgjør et godt grunnlag for utvelgelse av 
område for ekstern vurdering. For å sikre god forankring og at alle 
stemmer blir hørt, hentes det inn data fra flere andre kilder 
(kildetriangulering). For å få best mulig kvalitet på informanter fra 
elevene ber en rektor i samarbeid med kontaktlærere plukke ut elever 
som skal intervjues. 

Rektor får også ansvaret for å sette opp en plan for intervju med 
personalet slik at skolen kan fungere under vurderingsuka. 

Alle intervju er gruppeintervju. 

Tema og tid til rådighet virker inn på valg av metode. I prosessen på denne 
skolen er følgende metoder benyttet: 

Ståstedsanalyse 
Ståstedsanalysen ble gjennomført. Resultatene ble analysert av personalet i 
forkant av den eksterne vurderingen. 

Dokumentanalyse 
I tillegg til ståstedsanalyse sender skolen diverse relevante dokument til 
vurderer. I vurderingen av Manndalen skole har vi sett på ukeplaner,  nasjonale 
prøver, elevundersøkelsen, Gjennomføringsplan nasjonale prøver og diverse 
dokumenter angående personalets årsplan for samarbeidstid og utvikling. 

Samtaleguider 
For å fange lik tematikk, har vurdererne i forkant utarbeidet samtaleguider til 
hjelp for samtaler med henholdsvis elevgrupper, foreldre og ulike grupper 
medarbeidere på skolen. Spørsmålene i disse samtaleguidene er alle hentet fra 
framtidsbildets tegn på god praksis. 

Observasjon 
Vi har observert i læringsøkter i alle klassene og med de fleste lærerne. 
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Vedlegg D. Samtaleguider 

Samtaleguide lærere/andre ansatte, 
Ekstern skolevurdering Kåfjord kommune 

● Hva er bra med å være ansatt på Manndalen skole? 

I hvilken grad stemmer det at… 

● Elevene trives på skolen og opplever seg inkludert i felleskapet 

● Elevene er engasjert i egen læring 

● Elevene opplever mestring og får oppgaver tilpasset sitt nivå 

● Elevene opplever at de får støtte fra de voksne i læringsarbeidet 

● De voksne arbeider med å ha gode relasjoner til alle elevene 

● De voksne arbeider systematisk med å utvikle et inkluderende læringsmiljø 

● Lærerne motiverer elevene i læringsarbeidet 

● Lærerne tilpasser opplæringen til hver enkelt elev 

● Foreldrene opplever at det er en lav terskel for å ta kontakt med skolen 

● Foreldrene er orientert om skolens arbeid med et inkluderende læringsmiljø 

● Foreldrene er med på å skape et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og 

læring 

● Foreldrene er involvert i egne barns læring og sosiale utvikling 

● Skolen har en felles forståelse av et inkluderende læringsmiljø 

● Skolen har system for å sikre et trygt og inkluderende læringsmiljø 

● Ledelsen legger jevnlig til rette for refleksjon, erfaringsdeling og 

kompetanseutvikling. 

● Beslutninger som tas blir lojalt fulgt opp av alle ansatte 
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Samtaleguide elever 
Ekstern skolevurdering Kåfjord kommune 

● Hva er bra med å være elev på Manndalen skole? 

● Trives du på skolen? 

● Har du noen å være sammen med på skolen? Har alle det? 

● Hvordan synes du det er å lære? 

● Hvordan er de oppgavene du får å løse? For lette? For vanskelige? 

● Hva gjør de voksne for å hjelpe deg i læringen? 

● Tror du de voksne på skolen liker deg? Liker de alle? 

● Hva gjør de voksne for at alle skal ha det bra på skolen? 

● Hvordan motiverer lærerne deg til å lære mest mulig? 

● Når dere arbeider med et emne, får alle elevene samme oppgave å løse 

eller får ulike elever ulike oppgaver? 

● Snakker du med dine foreldre om hvordan du har det på skolen? 

● Snakker du med dine foreldre om hva du lærer og hvordan du får til å løse 

de oppgavene du får? 

● Hvordan opplever du de voksne på skolen? Er det stor forskjell mellom hvor 

strenge de er? 
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Samtaleguide foreldre, 
Ekstern skolevurdering Kåfjord kommune 

● Hva er bra med å være forelder på Manndalen skole? 

I hvilken grad har du inntrykk av at… 

1. Elevene trives på skolen og opplever seg inkludert i felleskapet 

2. Elevene er engasjert i egen læring 

3. Elevene opplever mestring og får oppgaver tilpasset sitt nivå 

4. Elevene opplever at de får støtte fra de voksne i læringsarbeidet 

5. De voksne arbeider med å ha gode relasjoner til alle elevene 

6. Lærerne motiverer elevene i læringsarbeidet 

7. Lærerne tilpasser opplæringen til hver enkelt elev 

8. Foreldrene opplever at det er en lav terskel for å ta kontakt med skolen 

9. Foreldrene er orientert om skolens arbeid med et inkluderende læringsmiljø 

10.Foreldrene er med på å skape et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og 

læring 

11. Foreldrene er involvert i egne barns læring og sosiale utvikling 
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1. Ekstern barnehagevurdering som verktøy 

 

Ekstern barnehagevurdering er et verktøy for å hjelpa barnehagen med å vurdere og 

videreutvikle kvaliteten på tilbudet til barna. Metoden bidrar med et eksternt blikk fra to 

«likemenn» som kommer til barnehagen for å observere og snakke med barna, foreldre 

og de som jobber der.  

Vurderingsområdet tar utgangspunkt i barnehagen sitt ståsted og handler om element 

som vil gjøre de tilsatte bedre i stand til å utføre sine primære oppgaver knyttet til barna 

sin trivsel, læring og utvikling. 

Utdanningsdirektoratet har utviklet et refleksjons-og prosessverktøy; Ståstedsanalysen. 

Barnehagen kan bruke dette for å drøfte og vurdere kvaliteten på sin egen praksis som 

grunnlag for utviklingsarbeid. Analysen ligger på www.udir.no, og alle barnehager har fri 

tilgang til denne. 

Ekstern barnehagevurdering for å forsterke utviklingsarbeidet 
Rammeplanen: 
Kapittel 4.3 Vurdering av barnehagens arbeid 
Barnehagens styrer har et overordnet ansvar for at den pedagogiske virksomheten 

vurderes på en planlagt, systematisk og åpen måte. 
Lang erfaringer med bruk av ekstern vurdering i skole og barnehage, viser at eksterne 

blikk har vært svært nyttig for virksomheter. Bekreftelse av god praksis og hjelp til å 

finne dokumenterte utviklingsområder kommer fram i vurderingsrapporten og er nyttig i 

utviklingsarbeidet. 

 
Ekstern barnehagevurdering består av fem trinn: 

1. Velge område for vurdering 

2. Lage fremtidsbilde 

3. Innhente og strukturere informasjon 

4. Analysere og gjøre vurderinger 

5. Speile tilbake til barnehagen 

 

De fem trinnene er nå gjennomførte og summert opp i denne rapporten.  

 

Det er barnehageeieren og styreren som har ansvaret for å følge opp vurderingen 

med utviklingsarbeid i barnehagen.  

 

Begrunnelsen for ekstern vurdering i barnehagen finner vi i Rammeplan for 

barnehagen. Les mer om ekstern barnehagevurdering på 

http://www.udir.no/ekstern-barnehagevurdering  
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2. Fakta om barnehagen 

 

Olderdalen barnehage er en av Kåfjord kommune sine 3 barnehager. Barnehagen 

ligger i Lindvallvegen 3 i Olderdalen, på østsiden av Kåfjorden, og har 2 avdelinger for 

29 barn, 10 barn under 3 år og 17 over. Avdelingene heter Harestua og Labbetuss. 
Barnehagen har et stort og variert uteområde og et nærmiljø med mange muligheter i 

skogen, fjæra og området rundt barnehagen. 

  

Barnehagen skal fokusere på språklig- og sosial kompetanse.  

 

Barnehagen skal være formidler av den lokale kulturen, som i Kåfjord bygger på norsk, 

samisk, kvensk og finsk språk- og kulturarv. 

 

3. Vurderingstema og fremtidsbilde 

Olderdalen barnehage og Kåfjord kommune har bedt om vurdering på følgende 

tema:  

 

Kåfjord kommune er med i den nasjonale satsingen:  «Inkluderende barnehage- 

og skolemiljø» (IBS).  2 skoler og 3 barnehager i kommunen er med i det 2-årige 

utviklingsarbeidet i UDIR regi.  

Kommunen er også med i Oppfølgingsordningen i regi av UDIR.  Skolene får 

gjennom dette veiledning og oppfølging fra UDIR sitt veilederkorps. Dette 

arbeidet startet opp i januar 2019 og går over en 2-årsperiode.  Den ekstern 

vurdering i skoler og barnehager er en del av denne oppfølgingsordningen. 

Kommunen er den første kommunen der det gjennomføres ekstern vurdering i 

alle barnehager og skoler med samme vurderingstema. 

 

Kommunen ønsker et godt samarbeid mellom barnehagene og skolene som er 

med i IBS-arbeidet. Det er derfor viktig at en i vurderingsuken har felles fokus. 

Det er utarbeidet et felles fremtidsbilde for alle barnehagene.  Informasjon fra 

Ståstedsanalysen har vært en viktig bakgrunnsinformasjon for vurdererne i 

observasjons- og vurderingsarbeidet. 
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Kåfjord kommune har bedt om vurdering på følgende tema «Inkluderende 

barnehagemiljø for alle barn med fokus på de voksne sitt ansvar og 

barnehagebasert kompetanseutvikling”. Tema for fremtidsbilde er derfor: 

 

«Inkluderende barnehagemiljø og voksenrollen» 
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4. Fremtidsbilde for Olderdalen barnehage 

  

Kommunen har bedt om vurdering på «inkluderende barnehagemiljø og 

voksenrollen» 

 

Kvalitetsmål Tegn på god praksis 

Barna 

erfarer at de er viktige for 

fellesskapet, og at de er i positivt 

samspill med andre barn og 

voksne 

Rammeplan 2017, s.22. 

 

1. Alle barn får delta i lek sammen med 

andre barn. 

2. Barna opplever at de blir sett og hørt.  

3. Barna opplever at de blir anerkjent for 

den de er.  

4. Barna erfarer at personalet griper inn 

og veileder ved utestenging og 

konflikter. 

 

Personalet  

legger aktivt til rette for utvikling 

av vennskap og sosialt fellesskap 

Rammeplan 2017, s.22. 

 

1. Personalet er aktivt tilstede i barns 

lek  

2. Personalet tilrettelegger barnehagens 

fysiske lekemiljø for det enkelte barns 

trivsel og utvikling. 

3. Personalet veileder barna dersom 

leken medfører uheldige 

samspillsmønstre. 

4. Personalet fremhever det enkelte 

barns egenart i barnegruppen. 

 

Foresatte  

og barnehagepersonalet har et 

felles ansvar for barnets utvikling 

og trivsel. 

Rammeplan 2017, s.29. 

1. Foresatte opplever at barna trives og 

har venner. 

2. Foresatte opplever at det er en god 

dialog mellom hjemmet og 

barnehagen. 

3. Foresatte opplever at utfordringer ved 

utestenging/uheldige 

samspillsmønstre blir tatt på alvor og 

følges opp av barnehagen. 

4. Foresatte kjenner til og støtter opp 

om barnehagens arbeid med 

inkludering. 
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Barnehagen er en lærende 

organisasjon «Barnehagen skal 

regelmessig vurdere det 

pedagogiske arbeidet.»  

(Rammeplan 2017, s. 38) 

1. Barnehagen har kompetanse i arbeid 

med å bygge et inkluderende 

barnehagemiljø. 

2. Barnehagen har kompetanse til å 

avdekke uheldige samspillsmønstre. 

3. Barnehagen har kompetanse til å 

håndtere og følge opp arbeid med 

inkludering. 

4. Alle ansatte deltar i refleksjon og 

drøfting for å finne og prioritere gode 

løsninger for videre arbeid. 

 

Barnehageeier 

«har det overordnede ansvaret for 

at barnehagen drives i samsvar 

med gjeldende lover og 

regelverk.» 

(Rammeplanen 2017, s. 15) 

1. Barnehageeier følger med på og 

støtter opp om barnehagens arbeid. 

 

 
  
Fremtidsbilde har vært utgangspunktet for barnehagevurderingen, og beskriver 

den ønskte situasjonen innen vurderingstemaet ut fra barnehageloven, forskrifter 

og faglig, pedagogisk kunnskap. Kvalitetsmålet og tegn på god praksis i denne 

rapporten er utformet av vurdererne i samarbeid med barnehagen. 

Vurdererne sammenlignet kvalitetsmål og tegn på god praksis med 

informasjonen som ble samlet inn om vurderingstemaet gjennom intervju og 

observasjon i barnehagen, i tillegg til de dokumentene som barnehagen la frem.  
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5. Barnehagen sine sterke sider innen 

vurderingsområdet 

 
 

 
  
Vurderingen tar utgangspunkt i at tegn på sterke sider skal samsvare ved at de 

kommer til syne fra flere kilder. Vurdererne har observert de sterke sidene. I 

tillegg har personalet, barna og foreldra omtalt disse som sterke sider. 

Barnehagen sine sterke sider er: 

  

Kvalitetsmål 1.  Barna erfarer at de er viktige for fellesskapet, og at de er i 

                       positivt samspill med andre barn og voksne.  

                       (Rammeplan 2017, s.22.) 

Tegn som tyder på dette er:  

● Alle barn får delta i lek sammen med andre barn 

● Alle barn erfarer at personalet griper inn og veileder ved utestenging og 

konflikter 

 

 

«Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken 

skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig 

samhandling. « (Rammeplan 2017, s. 20) 
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Barna formidler at de har det trygt i barnehagen, at de voksne veileder, setter 

grenser, passer på, trøster og gir barna omsorg. De voksne tar imot barna når de 

kommer til barnehagen, og gir barna deretter stort rom for å leke. Barna 

uttrykker mellom annet: 

«Vi blir tatt imot av noen voksne når vi kommer om morgenen, så kan vi 

begynne å leke.» 

«Det er veldig fint å være i barnehagen, og nevner flere venner ved navn.” 

«Jeg kan ha det veldig gøy her, vi fargelegger, vi leker, vi sykler» 

«Det er fint å leke her, vi har mange å leke med» 

«Voksne trøster barna når vi er lei oss» 

«De voksne leser bøker når vi spiser» 

«Jeg blir glad når vi får leke eller når vi går på fjelltur.» 

«De voksne sier at vi ikke skal slå.» 

  

Barna sier videre at det hender at det oppstår konflikter mellom barna, og at de 

noen ganger sloss. Barna gir uttrykk for at de synes at det er bra at de voksne 

stopper dette og trøster og hjelper barna når det er nødvendig. 

  

Barna uttrykker at de trives i Olderdalen barnehage, at de kjenner alle barna og 

alle de voksne i barnehagen, og at de kan leke med barna på tvers av 

avdelingene når de ønsker det. 

  

Personalet formidler at alle barna har noen å leke med, men det kan oppstå 

situasjonen hvor noen utestenges.  Spesielt blant de eldste jentene. Barnehagen 

bruker aksjonslæringsmetodikk og drøfter konkret hva som er utfordringen, 

hvilke tiltak skal settes inn, gjennomføres og følges opp. Personalet gjennomfører 

evaluering av aksjonen og hva de har lykkes med, de drøfter hvordan de skal 

følge opp både de stille barna og de litt mer dominerende barna. 

  

Vurdererene observerer personale som er tilstede for barna, et personale som er 

opptatt av å legge til rette for at barna knytter trygge relasjoner til personalet og 

til hverandre.  Veilederene ser og hører at personalet har fokus på og 

kompetanse om trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. 

  

Personalet lytter til det barna formidler, både kroppslige og verbale uttrykk. 

Personalet har fokus på at barna skal lykkes og legger vekt på positiv forsterking 

ved å rose og bemerke positive handlinger. Veilederene opplever et personale 

som er tydelige, konsekvente og tilgjengelige for barna.  Barnehagekulturen 

bærer preg av et personale som er tilgjengelige, blide, imøtekommende og viser 

interesse og omsorg for barna. Barn, foresatte og andre blir møtt på en åpen og 

hyggelig måte.  
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Kvalitetsmål 3. Personalet legger aktivt til rette for utvikling av vennskap  

                      og sosialt fellesskap.  

                           (Rammeplan 2017, s.22) 

Tegn som tyder på dette er:  

● Personalet tilrettelegger barnehagens fysiske lekemiljø for det enkelte  

 barns trivsel og utvikling 

 

og 

 

Kvalitetsmål 4. Barnehagen er en lærende organisasjon: 

                     «Barnehagen skal regelmessig vurdere det pedagogiske arbeidet.»  

                     (Rammeplan 2017, s. 38) 

Tegn som tyder på dette er: 

● Barnehagen har kompetanse i arbeid med å bygge et inkluderende 

barnehagemiljø 

 

 

Personalet forteller om at de er i utvikling og at de ser at det får positive 

konsekvenser for barna at de deltar i det nasjonalet prosjektet Inkluderende 

barnehage- og skolemiljø. Personalet gir også tydelig uttrykk for at de ønsker å 

bli sett og vurdert for å jobbe videre med å øke personalets kompetanse og 

pedagogiske praksis for alle barna. 

 

Personalet forteller om barn som de har tatt på alvor når de forteller at de ikke 

har noen å leke med, og at de etter å ha gjennomført observasjoner bygde om et 

lekekjøkken til kaffe. Dette grepet medførte at barnet ble inkludert og en 

populære lekekamerat. 

 

Vurdererene ser at personalet er interessert og engasjert i arbeidet og ønsker 

videre utvikling. Vurdererne ser også at personalet har jobbet mye med 

arbeidsmiljøet blant de voksne og relasjon til barna, og legger merke til den gode 

og trygge atmosfæren i barnehagen. Dette har positiv effekt på leke- og 

læringsmiljøet for barna. Det er mye latter, glede og positivitet i denne 

barnehagen. 
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Kvalitetsmål 2. Foresatte og barnehagepersonalet har et felles ansvar for  

                      barnets utvikling og trivsel.  

                      (Rammeplan 2017, s.29) 

Tegn som tyder på dette er:  

● Foresatte opplever at barna trives og har venner 

● Foresatte opplever at det er en god dialog mellom hjemmet og barnehagen 

● Foresatte opplever at utfordringer ved utestenging/uheldige samspills-  

    mønstre blir tatt på alvor og følges opp av barnehagen 

● Foresatte kjenner til og støtter opp om barnehagens arbeid med inkludering 

 

«Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med 

foreldrene. Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til 

hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og 

samarbeidsutvalget. På individnivå skal barnehagen legge til rette for at 

foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger 

knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring. 

Barnehagen skal begrunne sine vurderinger overfor foreldrene og ta hensyn til 

foreldrenes synspunkter. Samarbeidet skal sikre at foreldrene får medvirke til 

den individuelle tilretteleggingen av tilbudet.» (Rammeplan 2017, s. 29) 

  

Personalet sier at de får positive tilbakemeldinger fra foreldrene, foreldrene 

observerer at barna trives og sier at barn gir uttrykk for at de trives i 

barnehagen.  

  

Personalet opplever at de har et konstruktivt samarbeid med foreldrene, og sier 

at det er et godt samarbeid mellom hjemmet og barnehagen. 

  

Barnehagen gjennomfører to formelle foreldresamtaler per år, men at de har 

flere samtaler dersom det av ulike grunner er behov for et tettere samarbeid i 

kortere eller lengre perioder. Personalet legger vekt på tidlig involvering av 

foresatte og tar opp ulike situasjoner der og da. 

  

Videre sier personalet at de legger vekt på god og informativ kommunikasjon 

med fokus på barnas beste hver dag, og legger til rette for dette ved å møte barn 

og foresatte i garderoben hver morgen så langt det lar seg gjøre. 

  

Når det oppstår utfordringer ved utestenging eller uheldige samspillsmønstre sier 

personalet at de undersøker dette ved å gjennomføre utvidet observasjoner av 

barna. De observerer barna en ukes tid, drøfter hva de har sett og hørt for så å 

sette inn hensiktsmessige tiltak. Etter å ha gjennomført tiltakene en stund 

evaluerer personalet effekten av tiltakene og om nødvendig justerer eller endrer 
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tiltak. Personalet involverer foreldrene i dette ved å informere og drøfte 

utfordringene, tiltak og utviklingen med fokus på barnas beste. 

  

Foresatte sier at de opplever at barna trives godt, selv om de observerer noe 

forskjell på vinter og sommer på grunn av lite utetid om vinteren. Foresatte sier 

at barna vil til barnehagen å treffe venner. 

  

Foresatte opplever at det er god dialog mellom dem og barnehagen, og at de 

stort sett blir tatt i mot i garderoben hver morgen. Foresatte sier at de blir godt 

informert gjennom kommunikasjonsplattformen MyKid, og roser spesielt dagen i 

dag som «plinger» inn på mobilene hver ettermiddag. Dette gjør det enklere for 

de foresatte å snakke med barna om hva de gjør i barnehagen og hvordan de 

trives. I tillegg trekker de foresatte frem månedsplan og evaluering av måneden 

som god og nyttig informasjon, dette er informasjon som gjør det mulig å følge 

opp barna hjemme. 

  

Foresatte sier at personalet oppfordrer barna til å selv fortelle om dagen sin når 

de kommer for å hente barna, og roser måten de hjelper og støtter barna til å 

klare å formidle opplevelsene sine. 

 

De foresatte opplever at det er god dialog mellom de ansatte i barnehagen og 

opplever dette som positiv for barna og seg selv. 

  

De foresatte bekrefter at de blir tidlig involvert når det oppstår utfordringer som 

utestenging eller uheldige samspillsmønster. De opplever at de får god 

informasjon om mål, tiltak og barnets utvikling, og understreker at de får god 

informasjon på individnivå. 

  

Barnehagen ønsker tilbakemelding direkte fra foreldrene hvis det oppleves at 

barnet ikke får være med i lek  eller har venner i barnehagen.  De foresatte sier 

at barnehagen har gitt uttrykk for at de vil observere bedre  hva som skjer  og 

blir sagt mellom ungene når de leker.  Foreldrene sier at barnehagen har 

nulltoleranse i forhold til uheldige samspillmønster mellom barna og roser dette. 

 

Vurdererne har observert dialogen mellom barnehagen og foresatte, og hvordan 

de involverer barna, når foresatte er i barnehagen. Personalet er tilgjengelige og 

møter barn og foresatte i garderoben så sant de ikke må prioritere å bil i en 

situasjon for et eller flere barn som alt er i barnehagen. Når personalet ikke kan 

møte i garderoben kommer barn og foresatte inn på avdelingen. Foresatte og 

personalet har fokus på barna og har en lett og god tone. Både levering og 

henting har en fin ro overs seg der de voksne signaliserer at de har tid, og er 

tilstede for barna.  
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  6. Barnehagen sine utviklingsområde innen 

vurderingsområdet 

De tydeligste utviklingsområdene innen «inkluderende barnehagemiljø og 

voksenrollen» er:  

 

Kvalitetsmål 1.  Barna erfarer at de er viktige for fellesskapet, og at de er i 

                       positivt samspill med andre barn og voksne.  

                       (Rammeplan 2017, s.22.) 

Tegn som tyder på dette er:  

● Alle barn erfarer at personalet griper inn og veileder ved utestenging og 

konflikter 

 

og 

 

Kvalitetsmål 2. Foresatte og barnehagepersonalet har et felles ansvar for  

                      barnets utvikling og trivsel.  

                      (Rammeplan 2017, s.29) 

Tegn som tyder på dette er:  

● Foresatte kjenner til og støtter opp om barnehagens arbeid med inkludering 

 

“Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av 

egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser 
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eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.” 

(Rammeplan 2017, s. 11) 

 

 

«Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt 

fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å 

mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres 

behov. 

Personalet skal 

● støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, 

oppleve vennskap og lære å beholde venner 

● samtale om normer for samhandling og invitere barna til å utforme normer 

for samhandling i fellesskap 

● støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og 

reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger 

● støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne 

løsninger i konfliktsituasjoner 

● forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, 

krenkelser og uheldige samspillsmønstre.” 

(Rammeplan 2017, s. 23) 

 

 

 

Barna uttaler at personalet griper inn og veileder når de ser utestenging og 

konflikter, eller når barna sier i fra om dette. 

Personalet sier at de veileder barna ut fra situasjonen de er i og tilpasser dette til 

hvert enkelt barn. 

Foresatte opplever at det er lett å ta kontakt med personalet i saker som handler 

om samspill mellom barna. Foresatte opplever at personalet tar innspill fra 

foreldrene på alvor ved å observere dette i barnehagen, gripe inn og veilede 

barna ved utestenging og konflikter, og sier at dette gjelder også i andre 

situasjoner enn utestenging og konflikter. De foresatte opplever det ikke like 

enkelt å ta opp forhold som handler om relasjoner og samspill mellom personalet 

og barn, og etterlyser systematisk, god og felles praksis på dette. Slik det er i 

dag er foreldrene usikre på om, og hvordan de skal ta dette opp med 

barnehagen. Dette oppleves som vanskelig, men samtidig viktig med fokus på 

barnets beste. 

 

Foresatte har fått informasjon om det nasjonale prosjektet, Inkluderende 

barnehage- og skolemiljø» som alle barnehager og skoler i Kåfjord kommune 

deltar i, men etterlyser mer informasjon og sin rolle i dette prosjektet. Foresatte 

understreker at de støtter arbeidet, men ønsker å være en aktiv aktør i dette 

viktige arbeidet for barna. 
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Foresatte opplever at barnehagen sitt fokus på hva det vil si å være en 

barnehagevenn er positiv for barna, og erfarer at det medfører større bevissthet 

om inkludering og forebygging av utestenging. Noen av de foresatte sier at barn 

har oppfattet dette som at det ikke lenger er lov å ha en bestevenn i 

barnehagen, og opplever det som uheldig for barna og stiller spørsmål ved om 

det virkelig ikke er lov å være bestevenner og uttrykke det. 

 

Vurdererene ser og hører at personalet griper inn, støtter og veileder barn ved 

utestenging og konflikter når de oppdager dette. Vurdererene ser også at det er 

utestenging som personalet ikke får med seg. Vurdererene har sett at personalet 

gjennomfører observasjon ved å ha et skuende overvåkingsblikk på barnas lek og 

samspill. Dette er en god observasjonsmetode når en har ansvar for mange barn 

for å sikre at barna ikke fysisk skader seg eller er på veg over porten eller gjerde 

i barnehagen. Dette er ikke en observasjonsmetode som gir personalet mulighet 

til å være tett på barna i lek og samspill og gir derfor ikke personalet mulighet til 

å se og høre hva som skjer mellom barna.  

Vurdererne har observert at det er barn som ikke er inkludert i lek, barn som blir 

utestengt fra leken eller blir degradert til å ha roller som ikke er av betydning og 

krever involvering for barna. På avstand ser det ut som at barna leker og 

kommuniserer sammen, men når en er tett på så hører man at barnet som blir 

utestengt bare blir snakket til når de andre barna korrigerer eller setter grenser 

for hva dette barnet kan tillate seg å gjøre. Man kan også hører at barnet som er 

utestengt prøver å ta initiativ i leken for så å bli avvist av de andre barna. Når 

man er tett nok på kan man observere barn som leker parallelt, men som ikke er 

inkludert og har en aktiv rolle i leken og samspillet, det vil si at barnet leker ved 

siden av barn som leker og kommuniserer sammen. Det betyr ikke noe for de 

andre barna om barnet som er tilstede eller ikke, det som betyr noe for barna er 

at de klarer å oprettholde sin lek, kommunikasjon og samhandling. Dette vil si at 

vurdererne har observert barn som trenger sensitive, og kloke voksne som har 

kompetanse om lek og samspill. Dette krever voksne som er tilstede, det er ikke 

nok å være tilgjengelig, for å kunne gi barna den støtten de trenger for å kunne 

utvikle den beste utgaven av seg selv. Dette er viktig for alle barna, både barn 

som blir utestengt og barn som stenger andre barn ute fra fellesskapet. Tidlig 

innsats er viktig for at uheldige mønster ikke skal utvikle seg negativt.  
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Kvalitetsmål 3. Personalet legger aktivt til rette for utvikling av vennskap  

                      og sosialt fellesskap.  

                           (Rammeplan 2017, s.22) 

Tegn som tyder på dette er:  

● Personalet er aktivt tilstede i barns lek  

● Personalet tilrettelegger barnehagens fysiske lekemiljø for det enkelte  

 barns trivsel og utvikling 

● Personalet ser og inkluderer barn som ikke er med i lek 

● Personalet fremhever det enkelte barns egenart i barnegruppen 

 

 

« I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om 

deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye 

situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til 

meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal 

anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser.» 

(Rammeplan 2017, s. 22) 

 

“Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og 

omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt 

samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for 

fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne.» (Rammeplan 

2017, s. 22/23) 

 

« Leken skal ha en sentral plass i barnehagen… Leken skal være en arena for 

barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen 

skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal 

bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement 

gjennom lek – alene og sammen med andre.» (Rammeplan for barnehage 2017, 

s. 20) 

  

«Styrer - Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse.» 

(Lov om barnehage § 17) 

  

«Grunnbemanning - Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan 

drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.» (Lov om barnehage § 18) 

  

«Et kompetent pedagogisk personale er en forutsetning for et barnehage- tilbud 

av god kvalitet. Det forutsettes derfor at barnehageeieren vektlegger de ansattes 

faglige og pedagogiske vurderinger i sin styring.» (Rammeplan for barnehage 

2017, s. 15) 

  

Personalet legger stor vekt på uorganisert lek for barna, og har gitt barna rom for 

mye lek ved å fjerne noe voksenstyrt og planlagte aktiviteter. Personalet 
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formidler at de ikke alltid er like flinke til å være aktivt tilstede i barnas lek og 

sier «vi kan klart bli mer aktivt med, spesielt i barnas utelek». Personalet sier at 

de har ulike roller i barna sin lek og ønsker å kunne være mer med i selve leken 

med barna, i tillegg til tid til observasjoner. 

 

Personalet opplever at det er mange andre oppgaver som tar tiden til de voksne, 

spesielt i utetiden, og nevner pauser, møter, planlegging, kurs, prosjekt og 

matlaging. Dette medfører at det er få voksne sammen med barna og at det 

derfor ikke er mulig å være tett nok på for å høre og se hva som faktisk foregår 

mellom barna.  Personalet gir uttrykk for at dette ikke er en ønsket situasjon og 

stiller spørsmål ved om ressursene er i samsvar med arbeidsoppgavene. 

Personalet sier at de legger til rette det fysiske lekemiljøet for det enkelte barns 

trivsel og utvikling ut fra de ressursene de har, men savner både økonomiske 

ressurser og tid til å gjennomføre tiltak og peker spesielt på utemiljøet. 

Personalet sier at de ser og inkluderer barn som ikke er med i lek når de er 

oppmerksomme på dette, men at det ikke er et kontinuerlig og systematisk 

arbeid med å undersøke og analysere barnehagemiljøet for sikre at de avdekker 

utestenging og krenkelser for alle barna. 

 

Personalet nevner også at de kan bli bedre til å legge til rette for lek ut fra barna 

sine interesser. 

  

Foresatte sier at barna trives i barnehagen og at de som foreldre opplever at 

personalet er aktivt med i barna sin lek, spesielt ute. 

  

Vurdererene observerer et personale som er gode omsorgspersoner og legger 

stor vekt på barna sin trygghet, et personale som tar samtalen med barna på 

alvor, er tilgjengelige for barna og tilpasser seg barna sitt nivå. Vurdererene ser 

og hører et personale som til tider deltar i barna sin lek og andre ganger har en 

observerende rolle. 

 

Den tiden vurdererne har vært i barnehagen har vi ikke klart å observere om og 

eventuelt hvordan personalet støtter og veileder barn som strever med å komme 

inn i og bli i lek og samspill med andre barn. Vi har observert at personalet 

avleder og setter i gang andre aktiviteter for og med barna, men savner tiltak 

som vil styrke barna sin sosiale kompetanse og utvikling i samspill med andre 

barn. 

 

I samtaler med personalet opplever vurdererne at personalet ikke har felles 

forståelse for begrepet å være aktiv tilstede i barnas lek, og kravet i rammeplan 

om å observere, analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser. 

Dette medfører varierende pedagogisk praksis og kvalitet for barna. 
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Vurdererne ser at personalet gjør en del gode tiltak for å tilrettelegge det fysiske 

lekemiljøet for det enkelte barns trivsel og utvikling, men som personalet selv 

sier kan det gjøres mer også ut fra de ressursene barnehagen har for å fremme 

trivsel, legge til rette for alle barna sine interesser slik at de får brukt sine sterke 

sider. Vurdererne ser også at barnehagen kan bli bedre til å reflektere over hva 

som er målet for tiltak og aktiviteter for barna, og hvordan de kan legge til rette 

for læring i samsvar med krava i rammeplanen i barna sitt fysiske lekemiljøet – 

både språklig, sosialt og når det gjelder fagområdene. Dersom dette gjenspeiler 

seg i det fysiske lekemiljøet vil det kunne utvide barna si læring gjennom lek på 

en naturlig måte, det vil også kunne være en støtte i det pedagogiske arbeidet 

som å utvide barnas lek. 

 

Vurdererne observerer at eier har tildelt barnehagen grunnbemanning i 

barnehagen ut fra minste norm, i tillegg til at det er pedagogisk personale med 

dispensasjon fra utdanningskravet. Vi observerer at barnehagen har lenger 

åpningstid enn arbeidstiden til de tilsette og at det ikke er lagt inn 

personalressurser i barnehagens grunnbemanning for å kompensere tiden 

personalet ikke er tilstede for barna på grunn av planleggingstid, møter, og 

kompetanseheving.  

 

 

  

 

Kvalitetsmål 4. Barnehagen er en lærende organisasjon: 

                     «Barnehagen skal regelmessig vurdere det pedagogiske arbeidet.»  

                     (Rammeplan 2017, s. 38) 

Tegn som tyder på dette er: 

● Barnehagen har kompetanse i arbeid med å bygge et inkluderende 

barnehagemiljø 

● Barnehagen har kompetanse til å avdekke uheldige samspillsmønstre 

● Barnehagen har rutiner for å håndtere og følge opp arbeid med inkludering 

● Alle ansatte deltar i refleksjon og drøfting for å finne og prioritere gode 

løsninger for videre arbeid 

 

 

Personalet sier at de jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling i forbindelse 

med deltakelse det nasjonale prosjektet Inkluderende barnehage- og skolemiljø, 

IBS, og at dette har ført til refleksjon og felles forståelse i personalgruppen på 

dette området. Personalet har begynt å bruke aksjonslæring som metode for å 

sikre god kvalitet for barna. Ut fra denne metoden setter personalet inn tiltak for 

en del enkeltbarn, men understreker at de kan bli bedre på å evaluere tiltakene. 
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Foresatte viser til at det har skjedd positiv utvikling den siste tiden og viser til 

tiltak som blir satt i gang for enkeltbarn, foresatte etterlyser mer informasjon og 

deltakelse for barnegruppen. 

  

Personalet sier selv at de har varierende kompetanse til å avdekke uheldige 

samspillsmønster. De deltar på ulike kurs, lederteamet reiser på kurs i 

forbindelse med prosjektet Inkluderende barnehage- og skolemiljø og jobber med 

kollektiv læring på møter sammen med hele personalgruppen i etterkant av kurs. 

De andre tilsette har deltatt på kurs om å avdekke uheldige samspillsmønster 

med Pål Roland som foredragsholder, men det er ikke satt av tid til refleksjon, 

drøfting for kollektiv læring når personalet har deltatt på disse kursa. 

  

Barnehagen har ikke tradisjon for at lederteamet gir personalet materiell som 

faglitteratur og forskningsartikler, for at de skal lese for forberede seg i forkant 

av møter og faglige diskusjoner for utvikling av felles pedagogisk praksis. 

Personalet uttaler at det vart gjort tidligere, men at de opplevde det som 

utfordrende at personalet hadde så ulik oppfating av hva de hadde lest. 

  

Foresatte opplever pedagogisk praksis som varierende og personavhengig. 

 

Vurdererne observerer at personalet sin kompetanse er variert og at den ikke er 

styrt av en overordnet og felles pedagogisk plattform som er synlig for alle i 

barnehagen. Barnehagen har ikke en standard for hvordan de skal håndtere og 

følge opp arbeidet med inkludering i barnehagen. Foresatte etterlyser også dette. 

 

 

7. Barnehageeiers utviklingsområde innen  

    vurderingsområdet 

 

Kvalitetsmål 5. Barnehageeier «har det overordnede ansvaret for at barne- 

                         hagen drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk.» 

                     (Rammeplan 2017, s. 15) 

 

 

Tegn som tyder på dette er: 

● Barnehageeier følger med på og støtter opp om barnehagens arbeid 

 

Det har vært vurderingsdager for alle de tre kommunale barnehagene i uke 20, 

2019. De tre styrerne uttrykker en felles opplevelse av manglende støtte og 

tilstedeværelse fra eier sin side. De føler seg mye alene om ansvaret. De sier alle 

at styrernettverket er en god arena for å hente faglig støtte og støtte i 

lederarbeidet, men at eiernivået er noe fraværende. 

 

Vurdererne ser at styrernes uttalte behov for støtte og oppfølging er avgjørende 

for barnehagenes videre utvikling.  
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Barnehageeier følger med på og støtter opp om barnehagens arbeid. 

Oppvekstleder (med skolebakgrunn) følger opp + konsulent med barnehagefaglig 

kompetanse.  

I tillegg er det en ressursperson / utviklingsleder som i et regionsamarbeid 

arbeider med utviklingstiltaket IBS (Inkluderende barnehage- og skolemiljø). 

Månedlige styrermøter med styrere, oppvekstleder, oppvekstkonsulent + 

ressursperson / utviklingsleder der IBS er tema. 

Her drøftes både drifts- og utviklingsoppgaver, ingen klar deling i drifts- og 

utviklingsdel. 

IBS er jevnlig tema på styrermøter. 

Utviklingsleder IBS på barnehage følger opp på barnehagenivå, innenfor 

barnehagebasert kompetanseutvikling og arbeid i den enkelte barnehage. 

Oppvekstleder gjennomfører årlig medarbeidersamtaler med styrerne. 

Interkommunalt samarbeid om tilsyn i barnehagene. Plan / system er revidert nå 

april 2019. 

  

Oppvekstleder mener at styrerne og barnehagene i hovedsak følges godt opp. 

Oppvekstleder er klar over at det er utfordringer knyttet til ressursnivå / 

ressursdisponering / organisering i barnehagene. 

Utfordringer i forhold til å få tilsatt tilstrekkelig personale med barnehagefaglig 

kompetanse. 

  

To møter i året på overordnet nivå oppvekst der både rektorer, styrere, 

barnevern, voksenopplæring, kulturskole deltar. 

Ikke felles rektor- styrermøter. 

 

Barnehagefaglig kompetanse på barnehageeiernivå. 

Oppvekstleder har skolefaglig kompetanse, master i utdanningsledelse. 

Oppvekstkonsulent har barnehagefaglig kompetanse (barnehagelærer) og har 

ansvaret for å følge opp driftsoppgavene i barnehagene fra barnehageeier. 
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8. Videre arbeid og spørsmål til refleksjon  

Styreren og barnehageeieren overtar ansvaret for utviklingsarbeidet. De må 

prioritere og ta eierskap. Starten på dette arbeidet er å organisere 

utviklingsarbeidet. De må ta stilling til om de skal involvere hele personalet i 

organiseringen eller en utvalgt arbeidsgruppe. 

Dersom de velger en utvalgt arbeidsgruppe, har deltakerne i gruppen ansvar for 

å inkludere resten av personalet i arbeidet, gjerne avdelingsvis. Det er òg viktig å 

huske på at eieren og foreldrerepresentantene skal delta i det videre arbeidet 

med kvalitetsutvikling i barnehagen. Det er en viktig forankring at personalet og 

foreldre får delta i arbeidet med å reflektere over, drøfte og analysere innholdet i 

denne rapporten. Dette er grunnlaget for videre arbeid. 

Denne vurderingsrapporten har ikke til formål å komme med konkrete forslag til 

hvordan barnehagen skal gripe fatt i utviklingsarbeidet, men vi foreslår noen 

refleksjonsspørsmål for å hjelpa barnehagen til å koma i gang med 

utviklingsprosessen. Aktuelle refleksjonsspørsmål kan være:  

 

 

 

● Det er langt fra alle barn som opplever å finne en bestevenn i barnehagen. 

Barnehagen jobber for at alle barna skal være inkludert i fellesskapet og 

har innført begrepet “barnehagevenn”. Hvordan kan barnehagen og 

foresatte jobbe med vennskap uten at at det er konflikt mellom det å være 

barnehagevenner og å ha noen barn som også finner sin beste venn i 

barnehagen - en venn som de kanskje kommer til å ha for resten av livet 

dersom vennskapet blir ivaretatt av kloke og inkluderende voksne? 

 

● Hvordan kan barnehagen og barnehageeier sikre at alle medarbeiderne 

arbeider kontinuerlig og systematisk med å undersøke og analysere 

barnehagemiljøet, og avdekke alle krenkelser? 

 

● Hvordan kan barnehagen sikre felles pedagogisk praksis og kollektiv 

samhandling av høy kvalitet for alle barna - bidra til å skape en 

ansvarskultur som er tydelig, synlig og veiledende også for de som er nye i 

barnehagen? 

 

● Hvordan kan eier og ledelsen i barnehagen samarbeide og støtte hverandre 

i arbeidet med å videreutvikle barnehagen til en lærende organisasjon til 

det beste for alle barna i Kåfjord kommune? 
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Foresatte har også satt opp noen punkter barnehagen er flink til, og 

noen punkter de og barnehagen kan bli bedre til: 

 

Punkter barnehagen er flinke til med tanke på barna: 

- Positiv forsterkning, vektlegge positive hendelser 

- Opptatt av og ser det enkelte barnet 

- Opptatt av sunt kosthold i barnehagen 

- Ivaretar de minste barna godt, deler de minste / de eldste både i 

aktiviteter og areal 

- Gode til å leke med ungene på ulike måter 

- Lærer ungene mye god folkeskikk, rekke opp handa 

Punkter barnehagen kan bli bedre til: 

- Hvordan ivaretas lek for de minste 

- Bruke hjelm når de driver med sykkel ned bakken i barnehagen? 

- Tiltak for å redusere farten i sykkelbakken 

- Parkering for de ansatte unna porten 

- Savner mer utetid om vinteren, friluftsliv med aktiviteter og bål 

Punkter dere mener at foreldrene kan bli bedre til: 

- Bedre til å hilse på hverandre og hilse på andre sine barn ved henting / 

bringing 

- Møte på foreldremøter 

- Lukke porten når en går 

- Gi tilbakemelding også på det som er positivt, ros 

 

 

 

Etter 6 måneder skal styreren rapportere tilbake til barnehageeieren om hvordan 

barnehagen har arbeidet med utviklingsområdene sine.  

 

 

 

 

 

Kåfjord 15.05.2019, 

 

____________________ __________________________ 

Navn vurderer Navn vurderer 
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Vedlegg 1 - Deltakerne i vurderingen 

Alle som har vært i barnehagen i vurderingsuken, er deltakerer på bakgrunn av 

observasjoner, uformelle samtaler og eventuell deltaking på møte og intervju. 

Her er en oversikt over hvor mange som har deltatt under vurderingsuken, og en 

begrunnelse for valg av informanter.  

 

Vurderingen er gjennomført av to eksterne vurdererer, Erik Slettahaug og 

Marianne Meling. Erik er leder for det nasjonale veilederkopset som skal følge 

opp Kåfjord kommune og arbeidet med et Inkluderende miljø for elevene i 

Kåfjord kommune. 

 

Interne deltakere i denne vurderingen har vert alle barna i Olderdalen 

barnehage, alle barna har vert tilstede for observasjon og uformelle samtaler. I 

tillegg er det gjennomført formelle samtaler med 11 barn. Det er lederteamet i 

barnehagen som har gjennomført utvalg av barn til formelle samtaler. 

Alle de 7 tilsatte og styrer er deltakere, i tillegg har også en vikar deltatt. 

Foreldrene har deltatt når de har levert og hentet barna, og ved å delta på 

foreldremøte. Det var 7 foreldre som møtte på dette foreldremøtet. 

 

 

 

 

Vedlegg 2 – Tidsplan 

Det var avsett 3 dager til å vurdere barnehagen. Før oppholdet i barnehagen 

hadde vurdererene telefonkontakt med styreren, de veiledet om gjennomføringen 

av ståstedsanalysen, fikk tilsendt dokument fra barnehagen, utformet 

fremtidsbilde, laget tidsplaner, leste seg opp på vurderingstemaet og forberedte 

dokument som skulle brukes under vurderinga. Under selve vurderingen var 

vurdererene i barnehagen i tre dager. Tredje dagen ble brukt til rapportskriving 

og presentasjon for barnehagepersonalet, eieren og foreldrerepresentantene i 

Samarbeidsutvalget. I forkant og underveis forberedte vurdererene informasjon, 

metoder og verktøy, og de drev informasjonsarbeid og oppsummeringer. 

Styreren ble oppdatert om arbeidet hele veien. 

 

Å gjennomføre en kvalitetsvurdering på tre dager er knapp tid, og det medfører 

en vurdering på et avgrenset område.  
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TIDSPLAN  for vurderingsuken i Olderdalen barnehage, 13.-15. mai 

2019 

Olderdalen barnehage 07.00-16.30 
 
Vurderingsuke:  20 Hva skal skjer? Ansvar 

Mandag 

13.04.19 

 

 

08.30 

10.00 

10.00 

12.00 

12.30 

Etter måltid 

14.00 

 

17.00-18.30 

 

 

❖ Samtale med styreren  

❖ Grupper, organisert aktivitet m/… 

❖ Songsamling m/… 

❖ Samlingsstund m/… 

❖ Måltid  

❖ Uteleik/leik - alle 

❖ Oppsummering av dagen med styraren 

 

❖ Personalmøte 

❖ Oppsummering av dagen, og forbereding av neste 

          dag 

 

Vurdererene 

 

 

 

 

 

Tirsdag  

14.05.19 

 

08.00 

08.30 

 

10.00-11.00 

10.00-11.00 

11.00-12.30 

12.30 

13.00 

14.00 

18.00-19.30 

 

❖ Samtale m/styraren 

❖ Observasjon 

❖ Grupper m/…. 

❖ ….gruppe (eldste barna) 

❖ Barnesamtaler (3 barn) 

❖ Måltid 

❖ Barnesamtale (2 barn) 

❖ Oppsummering av dagen med styraren 

 

❖ Foreldremøte  

 

❖ Oppsummering av dagen, og forbereding av neste 

           dag 

 

Vurdererene 

 

 

Onsdag 

15.05.19 

 

8.00 

09.30 

17.00-18.00 

 

 

❖ Refleksjon, drøfting og rapportskriving 

 

❖ Legge frem rapporten for barnehage, eier,  

           foreldre og tilsatte  

 

 

Vurdererene 

 

    

 

Innen  

01.05.19 

   

❖ Rapportere tilbake til barnehagefaglig ansvarlig  

          hvordan barnehagen vil arbeide med  

          utviklingsområdene 

❖ Orientering til det politiske fagutvalget 

 

 

Barnehage- 

styreren 
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Vedlegg 3 – Metoder 

Tema og tid til disposisjon virker inn på valg av metode. I vurderings-prosessen i 

denne barnehagen ble følgende metoder brukt:  

observasjon, intervju, samtale og dokumentanalyse. Vurdererene intervjuet 5- og 

4-åringer, foresatte og personalgruppen - pedagoger, assistenter og 

fagarbeidere. Det ble òg gjort observasjoner blant barn og tilsatte i barnehagen. 

 

For å fange lik tematikk hadde vurdererene i forkant utarbeidet ulike 

samtaleguider til hjelp for samtaler med barnehagebarn, foresatte, 

assistenter/fagarbeidere og pedagoger. 

 

Vi observerte i hverdagssituasjoner inne og ute i lek og samspill mellom barna, 

mellom barn og personale, mellom personalet, og mellom personale og foresatte. 

 

 

På forhånd sendte barnehagen relevante dokument til vurdererene:  

 

● Arbeidsplaner/handlingsplaner: årsplan, årshjul, dagsrytme, månedsplaner, 

månedsvurdering, kompetanseplan, system for kvalitetssikring, notat for 

tilsyn, og plan for LSK.  

● Resultat av ståstedsanalysen som er gjennomført at personalet i 

barnehagen.  

 

 

Forberedelse av barna 

Vurdererene sendte en presentasjon av seg selve til barnehagen før vurderingen. 

Barnehagetilsatte fikk i oppdrag å forberede barna på besøket, og hvorfor 

vurdererene skulle være i barnehagen. Barna fikk kjennskap til vurderingstemaet 

og spørsmålsguiden før vurderingen. 

 

Møte med foresatte 

Foresatte fikk anledning til å involvere og engasjere seg i prosessen. En god 

dialog mellom hjem og barnehage er en forutsetning for god barnehageutvikling. 

Foresatte fikk kjennskap til vurderingstemaet og spørsmålsguiden før 

vurderingen, og ble oppfordret til å reflektere individuelt over barnehagen sin 

praksis før møtet. I løpet av vurderingen hadde vurdererene møte med: 

 

● Hele foreldregruppen var invitert til å delta i møtet. Det var 7 foreldre som 

møtte, dette er inkludert leder for SU 

 

 

Møte med styreren 

Under vurderingsuken fikk styreren orientering og oppsummering fra 

vurdererene. Styreren har en nøkkelrolle i utviklingsarbeidet som barnehagen 

skal ta tak i når rapporten er lagt fram. En god dialog med styreren danner 

grunnlaget for gjensidig forståing av barnehagen sin nå-situasjon og for videre 

arbeid.  
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Vedlegg 4 – Intervjuguide til barna 

 

1. Vurdererne presenterer seg selv 

2. Barnet får presentere seg 

3. Overgang fra kontaktetablering til tema 

4. Innledende prosedyrer …organisering og struktur 

5. Introduksjon til vurderingstema 

…»nå vil jeg at du forteller oss om ….» 

 

Barnet forteller: 

Vurderingstema: «inkluderende barnehagemiljø og voksenrollen» 

Kvalitetsmål 1:  Barna erfarer at de er viktige for fellesskapet, og at de er i 

positivt samspill med andre barn og voksne 

(Rammeplan 2017, s.22.) 

Tegn: 1  Alle barn får delta i lek sammen med andre barn 

 

Hjelpespørsmål 

Fortell om… 

Hva liker du å leke med når du er i barnehagen? 

Hvem leker du med når du er i barnehagen? 

Har du noen venner i barnehagen?  

Hva pleier du å leke sammen med vennene dine? 

 

Barnet: 

Tegn: 2  Barna opplever at de blir sett og hørt 

 

Hjelpespørsmål 

Fortell om … 

Hvem tar i mot deg når du kommer i barnehagen? 

Hva skjer videre? 

Hører de voksne i barnehagen på deg når du vil fortelle noe? 

Hører de voksne på de andre barna når de har noe å fortelle? 

Gjør dere noe som barna har foreslått? 

 

Barnet: 

Tegn: 3  Barna opplever at de blir anerkjent for den de er 

 

Hjelpespørsmål 

Fortell om… 

Hva blir du glad for når du er i barnehagen? 

Forteller du det til noen? 

Hender det at du er lei deg for noe i barnehagen?  

Forteller du det til noen i barnehagen? 

Hva skjer når noen mener forskjellige ting i barnehagen din? 

 

Barnet: 
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Tegn:  4 Barna erfarer at personalet griper inn og veileder ved utestenging og 

konflikter 

 

Hjelpespørsmål 

Fortell om.. 

En gang du ble uvenner med noen i barnehagen 

Hva gjorde du? 

Hvordan hadde du det? 

Hva gjorde den voksne? 

Hva gjør du hvis du blir uvenner med noen nå? 

Hva gjør du for at dere skal bli venner igjen? 

 

Barnet: 

Kvalitetsmål 2: Personalet legger aktivt til rette for utvikling av vennskap og 

sosialt fellesskap 

(Rammeplan 2017, s.22) 

 

Tegn:  1 Personalet er aktivt tilstede i barns lek 

 

Hjelpespørsmål 

Fortell om … 

Hva gjør de voksne når barna leker inne? 

Hva gjør de voksne når barna leker ute? 

Hva synes du de voksne skal gjøre når barna leker? 

 

Barnet: 

 

Tegn:  2 Personalet tilrettelegger barnehagens fysiske lekemiljø for det enkelte 

barns trivsel og utvikling 

 

Hjelpespørsmål 

Fortell om … 

Hvilke rom liker du best å leke i, i barnehagen? 

Hvor liker du best å leke når du er ute? 

Barnet: 

 

Avslutning 

a. Sonderende fase: Utdyper og tydeliggjør sin forklaring 

b. Oppsummering av samtalen 

c. Avslutt …takk for hjelpen! 
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Vedlegg 5 –Intervjuguide til foresatte 

 

 

Tema: «Inkluderende barnehagemiljø og voksenrollen» 

 

Intervjuguide – spørsmål til foresatte 
Tema: «inkluderende barnehagemiljø og voksenrollen». 

Foreldrene og barnehagepersonalet har et felles ansvar for barnets utvikling og trivsel. 

Rammeplan 2017, s.29. 
  
Tegn: Foresatte opplever at barna trives og har venner. 
  
Fortell og gi gjerne eksempler 
 
 

Tegn: Foresatte opplever at det er en god dialog mellom hjemmet og barnehagen. 
  
Fortell og gi gjerne eksempler 
  

Tegn: Foresatte opplever at utfordringer ved utestenging/uheldige samspillsmønstre blir tatt på alvor 
og følges opp av barnehagen. 

 
Fortell og gi gjerne eksempler 
  
Tegn: Foresatte kjenner til og støtter opp om barnehagens arbeid med inkludering. 
  
Fortell og gi gjerne eksempler 
  
Sett opp noen punkter dere mener barnehagen er flinke til med tanke på barna: 

Sett opp noen punkter barnehagen kan bli bedre til: 

Sett opp noen punkter dere mener at foreldrene kan bli bedre til: 
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Vedlegg 6 – Intervjuguide til personalet 

 

Tema: «inkluderende barnehagemiljø og voksenrollen». 

Kvalitetsmål 1. Barna erfarer at de er viktige for fellesskapet, og at de er i 

positivt samspill med andre barn og voksne 

(Rammeplan 2017, s.22.) 

 

Tegn: Alle barn får delta i lek sammen med andre barn. 

 Svar:  

Tegn: Alle barn opplever at de blir sett og hørt.  

 

Svar: 

 

Tegn: Alle barn opplever at de blir anerkjent for den de er.  

Svar: 
Tegn: Alle barn erfarer at personalet griper inn og veileder ved utestenging og  

          konflikter 

Svar: 

 

Kvalitetsmål 2: Personalet legger aktivt til rette for utvikling av vennskap og 

sosialt fellesskap 

(Rammeplan 2017, s.22) 

 

Tegn: Personalet er aktivt tilstede i barns lek 

 

Svar: 

 

Tegn: Personalet tilrettelegger barnehagens fysiske lekemiljø for det enkelte  

          barns trivsel og utvikling. 

 

Svar: 

 

Tegn: Personalet ser og inkluderer barn som ikke er med i lek. 

 

Svar: 

 

Tegn: Personalet fremhever det enkelte barns egenart i barnegruppen. 

 

Svar: 
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Kvalitetsmål 3.  Foresatte og barnehagepersonalet har et felles ansvar for 

barnets utvikling og trivsel.  (Rammeplan 2017, s.29.) 

Tegn: Foresatte opplever at barna trives og har venner. 

Svar 

 

Tegn: Foresatte opplever at det er en god dialog mellom hjemmet og 

barnehagen. 

Svar: 

Tegn: Foresatte opplever at utfordringer ved utestenging/uheldige 

samspillsmønstre blir tatt på alvor og følges opp av barnehagen. 

 

Svar:  

 

Tegn: Foresatte kjenner til og støtter opp om barnehagens arbeid med 

inkludering. 

Svar:  

 

Kvalitetsmål 4. Barnehagen er en lærende organisasjon; «Barnehagen skal 

regelmessig vurdere det pedagogiske arbeidet.»  (Rammeplan 2017, s. 38) 

 

Tegn: Barnehagen har kompetanse i arbeid med å bygge et inkluderende 

barnehagemiljø. 

 

Svar: 

 

Tegn: Barnehagen har kompetanse til å avdekke uheldige samspillsmønstre. 

 

Svar:  

 

Tegn: Barnehagen har rutiner for å håndtere og følge opp arbeid med 

inkludering 

 

Svar:  

Tegn: Alle ansatte deltar i refleksjon og drøfting for å finne og prioritere gode 

løsninger for videre arbeid. 

 

Svar 
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I. Forord 

 

Veilederkorps 

Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner, fylkeskommuner og skoler til å delta i et 

samarbeid for kvalitetsutvikling i skolen. Målet er at flere elever skal lære og mestre 

mer og fullføre utdanningsløpet. Veilederkorpset gir støtte til skoleeiere og skoler som 

trenger veiledning for å bedre læreprosessene i skolen. I starten eller i forkant av 

veilederperioden, gjennomføres «Ståstedsanalyse» og «Ekstern skolevurdering.» 

 

Ståstedsanalysen 

Ståstedsanalysen er et analyseverktøy som hjelper skoleeiere og skoler med å 

kartlegge hvilke områder som bør utvikles. Dette verktøyet tar utgangspunkt i 

kvalitetsindikatorer som nasjonale prøver, elevundersøkelsen og andre undersøkelser 

som brukes lokalt. Ut fra resultatene av denne analysen og eventuelle andre 

undersøkelser, velger skolen tema for den eksterne skolevurderingen.  

 

Ekstern skolevurdering  

Ekstern vurdering er et verktøy for skoleutvikling. Forskrift til opplæringsloven, 

kapittel 2, §2-1 om skolebasert vurdering, sier at alle skoleeiere er pålagt å ha et 

system for vurdering av skolens virksomhet, internt eller eksternt. Forskriften nevner 

ikke hvordan den skolebaserte vurderingen skal gjennomføres, men en av måtene er 

ekstern vurdering. Det er et verktøy som blir brukt i mange kommuner og regioner 

for å forsterke utviklingsarbeidet på skolene. Utdanningsdirektoratet bygger 

vurderingsmodellen på en tilpasset versjon av Hardanger/Voss-regionen sin 

skolevurderingsmetodikk.  

 

Modellen består av fem trinn: 

 

 

Rapportens tittel gjenspeiler det valgte temaet. I tillegg til målformuleringer, settes 

det opp konkrete tegn på hva som kjennetegner god praksis. Disse tegnene er selve 

kjernen i vurderingsprosessen og viser idealbildet for skolens ønskede praksis 

innenfor vurderingstemaet. Dette settes inn i et skjema som kalles «Framtidsbilde.»  

 

Et bredt spekter av interessenter vil få uttale seg om skolens nåværende praksis i 

forhold til tegnene på god praksis. Det vil bli foretatt observasjoner i klassene og i 

skolemiljøet, og vurdererparet vil få tilgang til dokumenter som kan være av 

betydning for den vurderinga som skal gjennomføres.  

 

Selve vurderingsuka varer i tre til fire dager, og siste dag av vurderinga legges 

funnene fram i en rapport for skolen. I denne rapporten vil vurdererne trekke fram 

tegn på god praksis og tegn på praksis som kan bli bedre for skolen. Konklusjonene i 

rapporten skal være til hjelp i det videre arbeidet med det valgte temaet. 

Veilederkorpset vil bistå skoleledelsen i det videre utviklingsarbeidet.  
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II. Fakta om skolen 
 

Olderdalen barne- og ungdomsskole ligger sentralt i Olderdalen med nærhet til 

kultursenter, kirke, bibliotek, idrettshall og rådhus. Skolen ligger i naturskjønne 

omgivelser, nært både sjø, skog og fjell, og er en flerkulturell skole i samisk 

språkområde. 

 

Skolen har 67 elever fordelt på 1-10 klassetrinn. Elevene kommer fra Djupvik, 

Nordmannvik, Olderdalen, Numedalen, Ysteby, Kåfjorddalen, Trollvik og Birtavarre. 

Skolen har et eget tilbud om innføringsklasse. 

 

Olderdalen skole er med i inkluderende barnehage og skolemiljø (IBS). I tillegg er 

Veilederkorpset inne for å veilede skolen i forhold til læringsmiljøet. Skolen har også 

hatt ekstern vurdering der skolens sterke sider, og sider skolen kan bli bedre på 

fremkommer i en egen rapport. Vi skal jobbe for stadig bedre læringsmiljø og bedre 

læringsutbytte for elevene våre. Skolen har også som mål å bli Miljøfyrtårn i løpet av 

skoleåret 2019/2020. 

 

Skolen har over mange år vektlagt nærmiljø og flerkulturell tenkning i 

utviklingsarbeidet. Vi har lang erfaring med å jobbe med internasjonale spørsmål, 

samt å ivareta og utvikle den lokale kulturen som er særegen for våre områder. 

Olderdalen skole arrangerer årlig leirskole og mørketidsprosjekt for alle elevene. I 

tillegg har skolen en Internasjonal uke som ønskes videreført de neste skoleårene. På 

ungdomsskolen kan elevene blant annet velge fagene arbeidslivsfag, samisk, tysk, 

natur, miljø og friluftsliv og trafikalt grunnkurs. 

 

Skolen har en aktiv Facebook-side der det legges ut aktuell informasjon og bilder fra 

skolehverdagen. Skolen har et Foreldreutvalg (FAU) som er engasjert. 
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III. Valg av hovedutfordring  
 

Ut fra resultat av Ståstedsanalysen og andre identifiserte utviklingsområder, kommer 

skole, skoleeier og veiledere frem til skolens hovedutfordring og vurderingstema. 

Dette formuleres og blir utgangspunkt for den eksterne vurderingen.  

Skolen har arbeidet med tema for ekstern skolevurdering i utviklingsgruppa og sett 

på egenvurderinga til Ståstedsanalysen. Skolen hadde et ønske om den eksterne 

skolevurderinga skulle se på voksenrollen, om de voksne opptrer likt og hvordan 

regler håndteres. Skolen har blant annet arbeidet med hvordan de vil at det skal 

være i friminuttene. Målet er at de voksne skal opptre som en skole, og at alle 

elevene er våre elever. Voksenrollen er også direkte knyttet opp mot det kommunale 

prosjektet «Inkluderende barnehage- og skolemiljø». 

Som følge av resultatene i egenvurderingene i Ståstedsanalysen har skolen valgt 

«inkluderende læringsmiljø og voksenrollen» som vurderingstema. 
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IV. Framtidsbilde 
 

Å vurdere vil her si å måle en nå-situasjon opp mot en idealtilstand. Her blir en slik 

idealtilstand kalt et «framtidsbilde.» Et framtidsbilde belyser temaet fra ulike sider og 

er knyttet til praksis. Framtidsbildet gjøres konkret ved å dele det inn i kvalitetsmål 

med tegn på god praksis. Skolens nåværende praksis blir vurdert opp mote dette 

bildet. 

Kvalitetsmål og tegn på god praksis i framtidsbildet, skal henge nøye sammen med 

påstandene i Ståstedsanalysen og Elevundersøkelsen. Framtidsbildet er utformet av 

vurdererne, og skolen er involvert i arbeidet med å forankre det i personalet i forkant 

av vurderingsprosessen.  

 

Framtidsbilde - ekstern skolevurdering ved  
Olderdalen skole 

Vurderingstema: Inkluderende læringsmiljø og voksenrollen 

 

Kvalitetsmål Tegn på god praksis 

Elevperspektiv 

 

Alle elever er inkludert i skolens 

læringsfellesskap. 

 

 

 

o Elevene trives på skolen og opplever seg 

inkludert i fellesskapet 

o Elevene er engasjert i egen læring 

o Elevene opplever mestring og får oppgaver 

tilpasset sitt nivå 

o Elevene opplever at de får støtte fra de voksne 

i læringsarbeidet 

 

Lærerperspektiv 

 

De voksne møter elevene med 

omsorg, respekt og utfordringer 

som stimulerer til faglig og 

sosial utvikling. 

 

 

o De voksne arbeider med å ha gode relasjoner 

til alle elevene 

o De voksne arbeider systematisk med å utvikle 

et inkluderende læringsmiljø 

o Lærerne motiverer elevene i læringsarbeidet 

o Lærerne tilpasser opplæringen til hver enkelt 

elev 

 

Foreldreperspektiv 

 

Foreldre er involvert i arbeidet 

med et inkluderende 

læringsmiljø. 

 

o Foreldrene opplever at det er en lav terskel for 

å ta kontakt med skolen 

o Foreldrene er orientert om skolens arbeid med 

et inkluderende skolemiljø 

o Foreldrene er med på å skape et skolemiljø 

som fremmer helse, trivsel og læring 

o Foreldrene er involvert i egne barns læring og 

sosial utvikling 

 

Organisasjonsperspektiv 

 

Skolen arbeider systematisk 

med å utvikle et inkluderende 

læringsmiljø. 

 

 

 

o Skolen har en felles forståelse av et 

inkluderende læringsmiljø 

o Skolen har system for å sikre et trygt og 

inkluderende læringsmiljø 

o Ledelsen legger jevnlig til rette for refleksjon, 

erfaringsdeling og kompetanseutvikling 

o Beslutninger som tas blir lojalt fulgt opp av alle 

ansatte 

 

135



Skoleutvikling 
Rapport fra ekstern vurdering ved Olderdalen skole 

 - 6 - 

       

V. Sammenstille og se mønster 
 

Når alle data er samlet inn ved hjelp av ulike metoder, sammenstilles disse dataene. 

Vurdererne analyserer og vurderer informasjonen ved å speile den mot tegnene på 

god praksis i framtidsbildet. 

Ut fra denne vurderingen, trekkes konklusjoner. En finner frem til skolens sterke 

sider innen skolens valgte område, og til sider som bør utvikles for å bli bedre. Dette 

kommer frem i «tegn på god praksis» og i «praksis som kan bli bedre» i 

vurderingsrapporten. 

Vanligvis er det slik at ikke alle tegnene på god praksis vil bli kommentert i 

rapporten. Det betyr at her har ikke vurdererne gjort spesielle funn som må 

kommenteres.  

Vurdererne gjør et dypdykk i organisasjonen og involverer de fleste i skolehverdagen. 

Dette kan føre til en bevegelse som må tas videre av ledelse og personale. 

Vurdererne er ikke forskere, men kvalifiserte vurderere med god kunnskap om skole. 

 

 

VI. Tegn på god praksis 
 

 

Kvalitetsmål: Alle elever er inkludert i skolens læringsfellesskap 

 

• Tegn på god praksis: Elevene er engasjert i egen læring 

 

Beskrivelse/begrunnelse/kommentarer:  

Vi har observert mange engasjerte elever i full aktivitet i undervisningen. Vi har også 

sett lærere som har varierte undervisningsopplegg. 

I følge Opplæringslova skal elevene få «utfalde skapargleder, engasjement og 

utforskartrong». 1 Dette følges opp i overordnet del av læreplanverket som presiserer 

at «i opplæringen skal elevene få rike muligheter til å utvikle engasjement». 2  

I intervju sier elevene at det er artig på skolen, og at de liker å lære. 

Mørketidsprosjektet blir av elevene framhevet som spesielt engasjerende.  

Resultater fra elevundersøkelsen viser at skolen ligger på snittet nasjonalt når det 

gjelder elevmedvirkning og demokrati. Flere elever framsnakker at elevrådet ved 

skolen fungerer godt, og det er av stor betydning for elevenes engasjement.  

De ansatte sier at mange elever vil lære og er engasjerte. De sier samtidig at de 

arbeider for en variert undervisning, og at å motivere elevene er en av de viktigste 

rollene deres. Det er viktig å vedlikeholde elevenes engasjement. 

                                           
1 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_1 Hentet: 14.05.2019 
2 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/overordnet-del/opplaringens-verdigrunnlag/1.4-
skaperglede-engasjement-og-utforskertrang/ Hentet: 14.05.2019 
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Foreldrene sier at deres barn er engasjert i egen læring, og at stabilitet blant ansatte 

øker sjansen for engasjerte elever.  

 
 

Kvalitetsmål: De voksne møter elevene med omsorg, respekt og utfordringer 

som stimulerer til faglig og sosial utvikling 

 

• Tegn på god praksis: De voksne arbeider med å ha gode relasjoner til alle elevene 

 

Beskrivelse/begrunnelse/kommentarer:  

I overordnet del står det om sosial læring og utvikling at «Skolen skal støtte og bidra 

til elevenes sosiale læring og utvikling gjennom arbeid med fagene og i 

skolehverdagen for øvrig». 3 Læringsmiljøsenteret beskriver en god relasjon som 

faglig og personlig støtte. «Faglig støtte handler fra et elevsynspunkt om hjelp til 

skolefaglige spørsmål, utvikling av kunnskap, faglig innsikt og forståelse. Personlig 

støtte handler om at elevene føler seg verdsatt som den de er med sin personlige 

egenart og sine egenskaper, om å bli møtt med respekt og bli rettferdig behandlet.»4 

Vi har observert lærere som har god kontakt med elevene, har dialog og lytter. 

Elevene bekrefter i intervju at de tror at alle de voksne på skolen liker dem og alle de 

andre elevene på skolen.  

Ståstedsanalysen viser at lærerne ved skolen viser interesse for hver enkelt elev, og 

at de har eller arbeider for å få en positiv relasjon til hver enkelt elev. Den samme 

analysen bekrefter også at de ansatte på skolen arbeider bevisst med å utvikle 

positive relasjoner mellom eleven. 

Alle ansatte prøver å få gode relasjoner til alle elevene sier ansatte i intervju. Ansatte 

sier videre at de tenker mye på relasjoner, og ha gode relasjoner til alle elevene. 

Ansatte kom også med forslag til at videre arbeid på dette området kan være 

systematisk kartlegging av relasjonene mellom elevene og voksne.  

Foreldrene sier at de har forståelse for at det tar tid å få til relasjonene og at det 

virker som de ansatte har gode relasjoner til alle elever. Foreldrene gir også innspill 

om at god relasjonsbygging er avhengig av stabilitet i personalet, og at det derfor 

ved tidligere skoleår ikke har fungert like godt for alle klasser. 

 

 

                                           
3 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/overordnet-del/prinsipper-for-laring-utvikling-og-

danning/sosial-laring-og-utvikling/ Hentet: 14.05.2019 
4 https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/klasseledelse/relasjoner/hva-er-en-god-relasjon-article117084-
21049.html Hentet: 14.05.2019 
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Kvalitetsmål: Foreldre er involvert i arbeidet med et inkluderende 

læringsmiljø 

 

• Tegn på god praksis: Foreldre opplever at det er en lav terskel for å ta kontakt 

med skolen 

 

Beskrivelse/begrunnelse/kommentarer:  

Foreldrene opplever at skolen sier at man er velkommen til å ta kontakt med skolen 

uansett. Foreldre til barn med spesielle behov sier at de har en nær og god kontakt 

med skolen. Skoleledelsen bekrefter at dette er et punkt de har arbeidet mye med, 

og at de til enhver tid understreker at foreldrene er velkommen til å ta kontakt med 

skolen uansett.  

I Opplæringslova § 13-3d under «Plikt for kommunen til å sørgje for 

foreldresamarbeid» står det at kommunen skal sørge for samarbeid med foreldre i 

grunnskolen, og at det i organiseringa av foreldresamarbeidet skal tas hensyn til 

lokale forhold. 5 

Læringsmiljøsenteret fremhever at ved et godt samarbeid mellom hjem og skole 

gjeldet det at «Skolen må tilrettelegge for at det foregår en jevnlig og systematisk 

kommunikasjon som fokuserer på positive hendelser og forhold knyttet til eleven. Det 

vil danne grunnlaget for en god og tillitsfull relasjon mellom foreldre og skolen som er 

bra i seg selv, og nødvendig dersom utfordringer oppstår.»6  

De ansatte sier i intervju at de samarbeider godt med foreldrene, og at foreldrene er 

flinke til å ta kontakt. Det er god dialog mellom foreldrene og kontaktlærer, og de 

ansatte motiverer alltid foreldrene til å ta kontakt så tidlig som mulig, før noe blir for 

stort. 

I forskrift til Opplæringslova står det i § 20-1 om formålet med foreldresamarbeid at: 

«Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale 

utvikling. Eit godt foreldresamarbeid er ein viktig ressurs for skolen for å styrkje 

utviklinga av gode læringsmiljø og skape læringsresultat som mellom anna fører til at 

fleire fullførar vidaregåande opplæring.»7 

 

 

 

 

                                           
5 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_15 Hentet: 15.05.2019 
6 https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/skole-hjem-samarbeid/skole-hjem-samarbeid-hvordan-og-

hvorfor/hvordan-fremme-et-godt-samarbeid-mellom-hjem-og-skole-article119436-21856.html 
Hentet:14.05.2019  
7 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/*#KAPITTEL_23 Hentet: 15.05.2019 
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Kvalitetsmål: Skolen arbeider systematisk med å utvikle et inkluderende 

læringsmiljø 

• Tegn på god praksis: Skolen har et system for å sikre et trygt og inkluderende 

læringsmiljø 

• Tegn på god praksis: Ledelsen legger jevnlig til rette for refleksjon, 

erfaringsdeling og kompetanseutvikling 

 

Beskrivelse/begrunnelse/kommentarer:  

Skolen har rutiner for inspeksjon og har hatt risikoanalyse over uteområdet. 

Inspektørene har egne fargede vester. De tar jevnlig opp ordensreglementet, det er 

blitt observert oversiktstavle på personalrommet med fokus på ordensregler etter tur.  

De ansatte sier at systemet for å sikre et trygt og inkluderende læringsmiljø blir 

håndtert seriøst og tatt på alvor. De skryter av skoleledelsen for at systemet er på 

plass for hvordan slike saker skal håndteres. Det ble arbeidet mye med dette på skole 

forrige skoleår, og de ansatte bekrefter at de føler seg trygge på dette opplegget.  

Dette bekreftes også i Lærerundersøkelsen hvor alle ansatte har svart ja på 

spørsmålene om skolen har retningslinjer for hvordan mobbing skal håndteres, og om 

disse retningslinjene blir fulgt i skolens håndtering av mobbing.  

I kapittel 9A i Opplæringslova om elevene sitt skolemiljø står det at «Alle elevar har 

rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring».8 Det er også 

presisert at skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, 

diskriminering og trakassering, og at skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk 

for å fremme helse, miljø og tryggheten til elevene. 

Alle som arbeider på skolen skal følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn 

tiltak. Hvis det må gjøres tiltak i en sak, skal skolen lage en skriftlig plan. Og en slik 

plan er blitt lagt fram for Olderdalen skole,  

Under tegn på god praksis om at ledelsen legger jevnlig til rette for refleksjon, 

erfaringsdeling og kompetanseutvikling sier de ansatte at de ofte har møter om det 

de holder på med. Det ble også ytret ønske om erfaringsdeling på tvers av skolene.  

Også ståstedsanalysen bekrefter at skolen har arenaer for felles refleksjon og læring. 

På lærerundersøkelsen svarer alle at skolens ledelse legger til rette for felles 

refleksjon og læring. 

Skoleledelsen sier at de ansatte har ønsket seg fast arbeidstid for å kunne 

samarbeide mer, og det har de fått til dette skoleåret. Skolen har en møteplan for 

fellestid som henger på oppslagstavla på personalrommet. Her er det delvis oversikt 

over tema og avtaler. Det kommer også frem om det er trinnmøter eller teammøter. 

 

 

 

 

                                           
8 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_11 Hentet: 15.05.19 
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VII. Praksis som kan bli bedre 
 

 

Kvalitetsmål: Alle elever er inkludert i skolens læringsfellesskap 

 

• Tegn på god praksis: Elevene trives på skolen og opplever seg inkludert i 

fellesskapet 

 

Beskrivelse/begrunnelse/kommentarer:  

Elevene sier at de trives på skolen, og at de fleste har noen å være sammen med. 

Elevene sier også at de av og til ser noen som ikke har noen å være sammen med. 

Noen elever sier at mange vikarer har gått ut over trivselen og inkluderinga på 

skolen. Elevundersøkelsen bekrefter at elevene trives på skolen. 

Foreldrene sier at elevene trives godt på skolen, men at ikke absolutt alle er like godt 

inkludert. Foreldrene fremhever fellesaktiviteter på skolen som bra for fellesskapet. 

De kom også med forslag om at kanskje fadderordningen kan brukes lenger, enn det 

som gjøres i dag. 

De ansatte påpeker at skoledebatten og det at elevene kommer fra ulike bygder, 

kommer til uttrykk i samhandlinga mellom elevene. Stort sett trives elevene, og de er 

flinke til å inkludere hverandre, så her er det en positiv utvikling. De ansatte er ærlige 

på at det finnes elever som ikke alltid kjenner seg inkludert, men at i det store og 

hele så er de fleste med. Dette bekreftes i lærerundersøkelsen hvor alle svarer at de 

er litt enig i at elevene deres trives på skolen.  

Skoleledelsen gir uttrykk for at alle ikke er inkludert hele tida, men at dette er noe 

skolen arbeider med. Det er viktig for skoleledelsen at terskelen for å ta kontakt med 

skolen er lav. På ståstedsanalysen svarer 66% av de ansatte at alle elever er 

inkludert i skolens fellesskap, og de resterende svarer på dette punktet at skolens 

praksis må bedres eller endres.  

I mange undervisningstimer er det mange voksne tilstede. I noen timer er det svært 

få elever. Grunnen kan være spesialpedagogiske tiltak eller sammensetning i 

grupper. Elever har gitt uttrykk for at det er kjedeleg å være få.  
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Kvalitetsmål: De voksne møter elevene med omsorg, respekt og utfordringer 

som stimulerer til faglig og sosial utvikling 

 

• Tegn på god praksis: De voksne arbeider systematisk med å utvikle et 

inkluderende læringsmiljø 

 

Beskrivelse/begrunnelse/kommentarer:  

De ansatte sier at de har hatt fokus på dette hele tiden, og at de har mange 

prosjekter på skolen som har fokus på det sosiale. Elevmedvirkning har kommet mer 

i fokus enn tidligere. Skolen har et godt grunnlag for et inkluderende læringsmiljø, 

med tanke på at skolen har elever med ulike bakgrunner, men at alle blir tatt imot. 

Skolen har arbeidet mye med hvordan de vil at det skal være ute i friminuttene, og 

det ser de har hatt effekt.  

I følge ståstedsanalysen mener de ansatte at skolen arbeider systematisk med å 

bedre læringsmiljøet. Ut fra observasjoner og intervju, er det ikke funnet klare tegn 

på at dette arbeidet er systematisk enda. Skolen har et godt utgangspunkt for å 

videreutvikle dette da ståstedsanalysen bekrefter at skolen samarbeider med 

fagmiljøer for å løse utfordringer i læringsmiljøet.  

Skoleledelsen bekrefter at de allerede har gjort en del tiltak, og at de har planer om 

ytterligere tiltak. Det er blant annet i samarbeid med elever og ansatte blitt 

utarbeidet et trygghetskart over skolegården, og skolen har et velfungerende elevråd. 

Ledelsen ønsker å få opp igjen ordningen med trivselsledere.  

Det er lagt fram en plan for IBS-prosjektet for første året av prosjektet. I 2019 er det 

plan for ulike sentrale samlinger. 

 

 

Kvalitetsmål: Foreldre er involvert i arbeidet med et inkluderende 

læringsmiljø 

 

• Tegn på god praksis: Foreldrene er med på å skape et skolemiljø som fremmer 

helse, trivsel og læring 

 

Beskrivelse/begrunnelse/kommentarer:  

Foreldrene sier at foreldrekontakter prøver å få til sosiale treff for trinnene, men at 

det alltid er en utfordring å få med alle. Ønsket til foreldrene er flere aktiviteter som 

styrker fellesskapet. Foreldrene ønsker å bidra i forhold til for eksempel 

mørketidsprosjektet og internasjonal uke, med det forutsetter at foreldrene kommer 

tidlig inn i planlegginga. På dette punktet er foreldregruppa delt, og det er en 

utfordring når noen vil og andre ikke. Foreldregruppa påpeker at det likevel er viktig 

at foreldrene bidrar til å skape gode relasjoner mellom elevene og mellom foreldrene 

også utenom skolen. Dette handler mye om fellesskap og tradisjon. 

I følge de ansatte er det ulikt hvor mye foreldrene bidrar, og at det er behov for at 

skolen arbeider med å utvikle en fellesskapsfølelse blant alle elevene og foreldrene. 

De ansatte sier også at de kan bli enda flinkere til å engasjere foreldrene i arbeidet 

med læringsmiljøet. Skolen kan legge til rette for mer involvering, og invitere 

foreldrene mer til skolen for å for eksempel se på framføringer som elevene har.  
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I Ståstedsanalysen sier 66% av de ansatte at de på vår skole arbeider bevisst med 

hvordan foreldrene kan bidra positivt til elevenes læring og utvikling. 55% mener at 

forventningene mellom skolen og foreldrene er avklart, mens resten mener at dette 

må skolen videreutvikle. 

Dette bekrefter også Lærerundersøkelsen hvor ca 80% sier at de bare er litt enig eller 

hverken enig eller uenig i at på vår skole arbeider vi konkret med hvordan foreldrene 

kan bidra positivt til elevenes læring og utvikling.  

 

 

Kvalitetsmål: Skolen arbeider systematisk med å utvikle et inkluderende 

læringsmiljø 

 

• Tegn på god praksis: Beslutninger som tas blir lojalt fulgt opp av alle ansatte 

 

Beskrivelse/begrunnelse/kommentarer:  

Flere ansatte har gitt uttrykk for at samarbeid om opplæring og skoleutvikling kunne 

vært bedre om alle hadde vært inkludert på de ulike møtearenaene. Skoleledelsen 

bør vurdere organiseringa av ulike møter. 

Ansatte har i intervju sagt at de noen ganger kan sitte på møter og bestemme hvilke 

regler som skal gjelde, også blir de samme reglene i neste omgang ikke fulgt opp av 

alle. Det er kommet innspill om at denne skolen til tider har hatt svært mange 

beslutninger og regler, noe som vanskeliggjør å følge opp beslutninger lojalt for alle 

ansatte. Dette kan til dels skyldes at skolen i perioder har hatt mange vikarer inne. 

Skolen er her inne i en prosess, morgenmøtene og at mye informasjon blir skrevet på 

tavla inne på personalrommet hjelper. I tillegg blir det skrevet referat fra alt som blir 

sagt på morgenmøtene, slik at ansatte som ikke er tilstede kan lese der hva som har 

blitt sagt. Skolen må arbeide mer med en felles forståelse av regler og rutiner, og de 

ansatte må støtte og veilede hverandre når det byr på utfordringer å følge opp. Dette 

krever at de ansatte samarbeider tett, at man drøfter seg imellom, repeterer, og gir 

råd og tips til hverandre.  

I Ståstedsanalysen sier 70% av de ansatte at praksisen på skolen må bedres eller 

endres når det gjelder at beslutninger som er fattet, lojalt blir fulgt opp av alle 

ansatte. Dette bekrefter også lærerundersøkelsen hvor flertallet av lærere svarer 

negativt på påstanden om at på skolen reagerer ansatte vi ansatte på samme måte 

hvis elevene bryter reglene.    

Skoleledelsen bruker mye tid på vikarhåndtering og organisering slik det er observert 

på morgenmøter hver skoledag. Dette gjør at lærerne kan komme seint til 

klasserommet.  

Inspeksjonsrutiner og ordensregler er godt synlig på tavler på personalrommet. I 

tillegg blir endringer den enkelte dag skrevet på tavla. Det gjør at både fast ansatte 

og vikarer har skolens opplegg på dette området lett tilgjengelig. I tillegg har de 

ekstra fokus på ordensreglene etter tur.  

Skolen har også fokus på innlæring av tegnspråk og lærer noen nye tegn hver dag. 

Når alle voksne kan tegn, føler de som har hørselsutfordringer seg mer inkludert. 
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VIII.  Spørsmål til refleksjon og ettertanke 

Dette er spørsmål som skolen kan bruke i sitt etterarbeid etter skolevurderingen. 

Spørsmålene er ikke ment som konklusjoner, men de skal være åpne og formulert ut 

fra en samlet vurdering av tegnene på god praksis og på praksis som kan bli bedre på 

skolen. 

 

o Hva legger vi i et raust og støttende læringsmiljø der elevene lærer både faglig 

og sosialt? 

o Hvilke arbeidsmåter kan fremme sosial læring i fag?  

o Hva slags vurderingspraksis kan bidra til sosial læring? 

o Hvordan utvikler vi elevens evne til medbestemmelse og medansvar for 

læringsmiljøet? 

o Hvordan aktiviserer vi alle elevene i undervisningen slik at de føler mestring 

og tilhørighet? 

 

o Hva kan skolen gjøre for å øke elevtallet i undervisningsgrupper og å sikre en 

bedre tilpasset opplæring? 

o Hvordan sikre alle elever inkludering i et større fellesskap? 

o Kan flere ansatte involveres i vikarhåndteringen slik at den ikke er avhengig 

av skoleledelsen?  

 

 

 

 

IX. Etterord 

Forskning om ekstern skolevurdering konkluderer med at en slik vurdering kan ha 

stor betydning for utvikling av skolen. Det avhenger imidlertid av hva skolen gjør 

med sin nye kunnskap etter vurderingsuka.  

 

Videre arbeid etter ekstern skolevurdering 

Etter at vurderingen er over og rapporten er ferdig, starter skolens videre 

utviklingsarbeid. Prosessen styres av skoleledelsen og følges opp av skoleeier. 

 

Eksempel på hvordan en slik prosess kan gjennomføres:  

• Innen to uker etter vurderingen: skoleledelsen (ev sammen med personalet og 

Veilederkorpset) lager en milepælsplan for etterarbeidet 

• Milepælsplanen bør ha mål og ansvarsfordeling 

• Personalet blir involvert i det videre arbeidet med tiltakene i milepælsplanen 

• Etter cirka et halvt år: Skoleeier har møte med skoleledelsen for å følge opp 

prosessen 

• Etter cirka ett år: Skolen og skoleeier har nytt møte for å se hva som har 

skjedd av endringer 
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Vedlegg A.  Deltakere i ekstern vurdering 
 

Det er viktig at de skolene som mottar veiledning, forankrer prosessen hos elevene, 

foresatte, alle skolens medarbeidere og andre samarbeidsparter som er viktige for 

skolen. Ekstern vurdering sikrer at de ulike stemmene blir hørt.  

Interne: elever, ansatte, skoleledelsen, foresatte, skoleeier 

Eksterne: Ingunn Marie Myren og Ingvild Estenstad 

 

 

Vedlegg B. Tidsplan og aktiviteter  
 

Forut for vurderingsuka på skolen, har det vært kontakt mellom vurdere og skole, og 

data er innhentet. Det er utarbeidet en tidsplan for prosessen. Framtidsbildet er 

utarbeidet og diskutert og forandret i samspill med skolens personale. Personalet har 

gjennomført en ståstedsanalyse som veilederne har vært med på å oppsummere. 

Samtaleguider er utarbeidet og foreldremøte med foresatte planlagt.  

Det er avsatt tre til fire dager til selve vurderingen. Dette innebærer i hovedsak en 

startdag der vurderere og hele personalet møtes for første gang. 

Informasjonsinnhentingen foregår ved at det gjennomføres samtaler, møter, 

observasjoner mm. Alle data sammenstilles, og vurdererne leter etter mønster i 

materiale og speiler det mot framtidsbildet. Rapporten skrives og legges frem for 

personalet og andre den siste dagen av vurderingen.  

Å gjennomføre en kvalitetsvurdering på tre dager er knapp tid, og det innebærer at 

det valgte temaet må være avgrenset.   

 

Plan for ekstern skolevurdering på Olderdalen skole  
 

 

 

Tidspunkt:  Hva: Ansvar:  

Tirsdag 7.5 

kl.14.00-

15.00 

Felles gjennomgang i forkant av ekstern 

vurdering i uke 20 

Info sendes hjem til foresatte om 

foreldremøte 

Rektor 

Torsdag 9.5 Møter med utviklingsgruppa og 

Veilderkorpset 

Rektor 

Fredag 10.5 Plan for intervju lærerne og elever 

sendes ut 

Rektor 

Mandag 13.mai 
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07.45-08.00 Kort møte/hilse på rektor Vurdererne 

08.00-08.15 Kort morgenmøte mellom ansatte og 

vurdererne 

Vurdererne 

08.15-09.15 Observasjon ungdomstrinnet Vurdererne 

09.30-10.30 Intervju med elevene på ungdomstrinnet Vurdererne 

10.45-11.30 Observasjon mellomtrinnet Vurdererne 

11.30 Lunsj Skolen 

12.00-13.00 Intervju med elevene på mellomtrinnet Vurdererne 

13.15-14.00 Observasjon på småtrinnet (2.-4) Vurdererne 

14.15-15.00 Intervju ansatte gruppe 1  Vurdererne 

15.00-16.00 Møte med rektor/ledelsen 

Oppsummering av dagen  

Vurdererne 

18.00-19.30 Foreldremøte på skolen Vurdererne 

   

Tirsdag 14.mai 

08.00-08.15 Kort morgenmøte med rektor/ansatte Vurdererne 

08,15-09.15 Intervju med elevene på småtrinnet (2.-

4.trinn) 

Vurdererne 

09.30-11.30 Observasjon i klasserommene Vurdererne 

11.30 Lunsj Skolen 

12.00-13.00 Evnt observasjon og evnt skriving 

 

Vurdererne 

13.15-14.00 Intervju med rektor/ledelsen Vurdererne 

14.15-15.00 Intervju ansatte gruppe 2  Vurdererne 

15.00-16.00 Møte med rektor/ledelsen 

Oppsummering av dagen  

Vurdererne 

Onsdag 15.mai 

08.00-08.15 Kort morgenmøte med rektor/ansatte Vurdererne 

08.15-09.15 Evnt observasjon i klasserommene Vurdererne 

09.30-11.30 Arbeid med rapport og presentasjon Vurdererne 

11.30 Lunsj Skolen 
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12.00-14.00 Arbeid med rapport og presentasjon Vurdererne 

14.10-15.00 Framlegg av rapport for ansatte. 

Elevrådsrepresentanter, FAU og skoleeier 

inviteres. 

Vurdererne 
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Vedlegg C. Metoder 

Skolen har allerede en del data gjennom Ståstedsanalysen, som utgjør et godt 

grunnlag for utvelgelse av område/tema for vurderingen. For å sikre god forankring 

og at alle stemmer blir hørt, hentes det inn data fra flere andre kilder. For å få best 

mulig kvalitet på informanter fra elevene, ber en rektor i samarbeid med 

kontaktlærere om å plukke ut elever som skal intervjues. Rektor får også ansvaret for 

å sette opp en plan for intervjuer med personalet, slik at skolen kan fungere så vanlig 

som mulig under vurderingsuka. Alle intervjuer er gruppeintervjuer.  

 

Tema og tid til rådighet virker inn på valg av metode. I prosessen på denne skolen er 

følgende metoder benyttet: intervju, foreldremøte, observasjon og 

dokumentinnhenting. 
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Vedlegg D. Samtaleguider 

For å fange lik tematikk, har vurdererne i forkant utarbeidet ulike samtaleguider til 

hjelp for samtaler med henholdsvis elevgrupper, foreldre og ulike grupper 

medarbeidere på skolen. Spørsmålene i disse samtaleguidene er alle knyttet til 

framtidsbildets formulerte tegn på god praksis. 

 

 

Samtaleguide elevene 
Ekstern skolevurdering Kåfjord kommune 

 
 

1. Hva er bra med å være elev på Olderdalen skole? 

2. Trives du på skolen? 

3. Har du noen å være sammen med på skolen? Har alle det? (inkludert?) 

4. Hvordan synes du det er å lære? (engasjert egen læring?) 

5. Hvordan er de oppgavene du får å løse? For lette? For vanskelige? 

(mestring/tilpasset nivå?) 

6. Hva gjør de voksne for å hjelpe deg i læringen? (Støtte fra voksne?) 

7. Tror du de voksne på skolen liker deg? Liker de alle? (relasjoner?) 

8. Hva gjør de voksne for at alle skal ha det bra på skolen? (systematisk arbeid?) 

9. Hvordan motiverer lærerne deg til å lære mest mulig? (Motivere?) 

10. Når dere arbeider med et emne, får alle elevene samme oppgave å løse eller får 

ulike elever ulike oppgaver? (tilpasset?) 

11. Snakker du med dine foreldre om hvordan du har det på skolen? (foreldre 

involvert sosialt?) 

12.  Snakker du med dine foreldre om hva du lærer og hvordan du får til å løse de 

oppgavene du får? (foreldre involvert faglig?) 

13. Hvordan opplever du de voksne på skolen? Er det stor forskjell mellom hvor 

strenge de er? (følge opp beslutninger ++?) 

14.  Har du noe råd å gi lærerne om det vi har pratet om nå? 

 

 

148



Skoleutvikling 
Rapport fra ekstern vurdering ved Olderdalen skole 

 - 19 - 

  

Samtaleguide lærere/andre ansatte 
Ekstern skolevurdering Kåfjord kommune 

 

 
 

 

1. Hva er bra med å være ansatt på Olderdalen skole?  

I hvilken grad stemmer det at: 

2. Elevene trives på skolen og opplever seg inkludert i felleskapet 

3. Elevene er engasjert i egen læring 

4. Elevene opplever mestring og får oppgaver tilpasset sitt nivå 

5. Elevene opplever at de får støtte fra de voksne i læringsarbeidet 

6. De voksne arbeider med å ha gode relasjoner til alle elevene 

7. De voksne arbeider systematisk med å utvikle et inkluderende læringsmiljø 

8. Lærerne motiverer elevene i læringsarbeidet 

9. Lærerne tilpasser opplæringen til hver enkelt elev 

10. Foreldrene opplever at det er en lav terskel for å ta kontakt med skolen 

11. Foreldrene er orientert om skolens arbeid med et inkluderende læringsmiljø 

12. Foreldrene er med på å skape et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og 

læring 

13. Foreldrene er involvert i egne barns læring og sosiale utvikling 

14. Skolen har en felles forståelse av et inkluderende læringsmiljø 

15. Skolen har system for å sikre et trygt og inkluderende læringsmiljø 

16. Ledelsen legger jevnlig til rette for refleksjon, erfaringsdeling og 

kompetanseutvikling. 

17. Beslutninger som tas blir lojalt fulgt opp av alle ansatte 

18. Hva mener dere er de viktigste utviklingsområdene for Olderdalen skole?  
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Samtaleguide foreldre 
Ekstern skolevurdering Kåfjord kommune 

 

 
 

 Hva er bra med å være forelder på Olderdalen skole? 

I hvilken grad har du inntrykk av at…  

1. Elevene trives på skolen og opplever seg inkludert i fellesskapet 

2. Elevene er engasjert i egen læring 

3. Elevene opplever mestring og får oppgaver tilpasset sitt nivå 

4. Elevene opplever at de får støtte fra de voksne i læringsarbeidet 

5. De voksne arbeider med å ha gode relasjoner til alle elevene 

6. Lærerne motiverer elevene i læringsarbeidet 

7. Lærerne tilpasser opplæringen til hver enkelt elev 

8. Foreldrene opplever at det er en lav terskel for å ta kontakt med skolen 

9. Foreldrene er orientert om skolens arbeid med et inkluderende læringsmiljø 

(IBS) 

10. Foreldrene er med på å skape et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring 

11.  Foreldrene er involvert i egne barns læring og sosiale utvikling 

12. Dette kan skolen bli bedre til:  

13. Dette kan vi som foreldre bli bedre til:   
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Skoleeiers skriftlige plan for tiltak etter ekstern skolevurdering ved skolene i Kåfjord 2019/20 – revidert 01.08.19 
Det vises til rapporter etter ekstern skolevurdering og vedtatte framtidsbilder i skolene i Kåfjord mai 2019.  
Mål: Skolene når vedtatte fremtidsbilde for inkluderende skolemiljø og voksenrollen for hele Kåfjordskolen. 
 

Tiltak Ansvar Tidsramme Evaluering 

Fortsatt satsing på Inkluderende barnehage- og 
skolemiljø(IBS) 
Nasjonale samlinger, regionale samlinger, nettverk, 
skolenes utviklingsgrupper og skolebasert utvikling 
PPT deltar 

Skoleeier/ressursperson(AB) Til desember 2019 Underveis høst 2019 
Sluttevaluering februar 2020 

Oppfølging av Veilederkorpset  
To besøk á tre dager høsten 2019 Varer til 
desember 2020 

Skoleeier/veilederkorps Hele skoleåret September 2019 November 
2019 

Deltakelse i Desentralisert kompetanseheving – 
fokus på analyse og overordnet del av 
Fagfornyelsen – oppfølging av utviklingsveileder 
Astrid Berg 
Fylkessamlinger oktober 

Skoleeier 
 

Høst 2019 Høst 2019 
 

Foreldremøte Manndalen skole der Veilederkorpset 
og skoleeier setter agenda. FAU bidrar. Følges opp 
høst 2019. 

Skoleeier inviterer til dette 
møtet 

14. juni 2019 –
utført 
Høst 2019 

 

Felles planleggingsdag for skolene (august 2019 og 
november 2019) 
Tema: Skolemiljø, foreldresamarbeid, fagfornyelse 

Skoleeier/skolene August 2019 
November 2019 

I etterkant av 
planleggingsdagene 

Oppfølging av skolenes utviklingsplaner og 
milepælsplaner(pedagogisk analyse) 

Skoleeier/utviklingsveileder(AB)/ 
veilederkorps 

August, november  

Tilstandsrapport §13.10 til politisk behandling – 
rapporten og arbeid med denne inngår 

Skoleeier/politisk ledelse Oktober 2019        
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Skoleledermøter – oppfølging etter rapporter fast 
tema. 

Skoleeier/oppvekstleder Jevnlig hele året  

Revisjon/ny handlingsplan mot mobbing som er 
felles for barnehager og skoler  

Skoleeier/oppvekstleder Påbegynt august 
2019 

August/november 2019 

Elevundersøkelsen gjennomføres høst 2019 Rektorer   

Foreldreundersøkelser gjennomføres høst 
2019/vinter 2020 

   

Tilsatt ungdomskontakt fra 15. august – skal bistå i 
trivselsarbeid ved skolene 
 

Helse/oppvekst Kåfjord   

Tilsatt ny fagperson i 100% stilling i PPT Nord-Troms Nordreisa/Kåfjord kommune August 2019  

Søke midler til videre oppfølging av læringsmiljø i 
barnehager og skoler. Det er lyst ut midler til 
ressursperson for inkluderende praksis i 
barnehager, skole og SFO. Er dette noe vi bør søke på?  

 

https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-

kommuner/inkluderende-praksis-i-barnehage-skole-og-sfo/ 
 

Oppvekstleder Søknadsfristen er 

15.september. 
 

Orientering politiske utvalg 
Formannskap 7.juni 
Kommunestyret under rådmannens orientering 24. 
juni 
HOO sak legges fram 22.august 
 

Oppvekstleder Juni 2019/august 
2019 
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Barnehageeiers skriftlige plan for tiltak etter ekstern vurdering ved barnehagene i Kåfjord 2019/20 – revidert 1. august 2019 
Det vises til rapporter etter ekstern barnehagevurdering og vedtatte framtidsbilder i barnehagene i Kåfjord mai 2019.  
Mål: Barnehagene når vedtatte fremtidsbilde for inkluderende barnehagemiljø og voksenrollen for alle barnehagene i Kåfjord. 
 

Tiltak Ansvar Tidsramme Evaluering 

Fortsatt satsing på Inkluderende barnehage- 
og skolemiljø(IBS) 
Nasjonale samlinger, regionale samlinger, 
nettverk, barnehagens utviklingsgrupper og 
barnehagebasert utvikling 
PPT deltar 

Barnehageeier/ressursperson(AKE) Til jul 2019 Underveis høst 2019 
Sluttevaluering februar 
2012 

Deltakelse i Rekomp oppfølging av 
utviklingsveileder  
Interkommunalt samarbeid om utvikling i 
barnehagene. Det er søkt midler til 
kompetanseheving i temaene ”Digital 
kompetanse – bruk av digitale verktøy” og 
Inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og 
danning” 
 

Barnehageeiernettverk/utviklingsveileder 
Interkommunalt samarbeid 
 

Høst 2019 Høst 2019 
 

Implementering av rammeplanen er fortsatt 
tema. Kommunens kompetanseplan er vedtatt 
med Inkluderende miljø for omsorg, lek, læring 
og danning som tema. Her må koordineres 
etter hva det interkommunale samarbeidet får 
penger til. Vi bør ikke stoppe satsingen på 
inkluderende miljø ennå. Må avgjøres ila høst 
2019. 
 

Barnehageeier Vår 2019  
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Felles planleggingsdager for barnehagene?  
Tema: barnehagemiljø, foreldresamarbeid? 

Barnehageeier/styrere August 2019 
November 2019 

I etterkant av 
planleggingsdagene 

Oppfølging av barnehagenes utviklingsplaner 
og milepælsplaner(pedagogisk analyse) 

Skoleeier/ressursperson(AKE) August, 
november 

 

Revisjon av handlingsplan mot mobbing, 
igangsatt august 2019 – felles for skoler og 
barnehager 

Oppvekstleder   

Styrermøter – oppfølging etter rapporter fast 
tema. 

Barnehageeier/oppvekstkonsulent Jevnlig hele året  

Foreldreundersøkelse høst 2019 
 

Styrere   

Våren 2019: oppfølging av at arbeid med 
utviklingsplaner starter opp 

Barnehageeier/oppvekst Juni 2019 Når vi målet? 

Tilsatt ny fagperson i PPT Nord-Troms Nordreisa/Kåfjord August 2019  

Orientering politiske utvalg 
Formannskap 7.juni 
Kommunestyret under rådmannens 
orientering 24. juni 
HOO sak legges fram 22.august 
 

Oppvekstleder Juni 2019/august 
2019 

 

Søke midler til videre oppfølging av 
læringsmiljø i barnehager og skoler. Det er lyst 
ut midler til ressursperson for inkluderende 
praksis i barnehager, skole og SFO. Er dette noe vi 

bør søke på?  

 

Oppvekstleder Søknadsfristen er 

15.september. 
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prosjektmidler/midler-kommuner/inkluderende-praksis-i-

barnehage-skole-og-sfo/ 
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