
 

 

 

 

 

 

 

HANDLINGSPLAN 2017 - 2021 
 

 

 

«SAMMEN SKAPER VI 
RINGERIKSSKOLEN» 

 
Kvalitetsutvikling i Ringerikesskolen 



Forord 
 

Skolesektoren står de neste årene foran en innholdsreform. Nye målsettinger og læreplaner skal 
utarbeides, og fokuset i all tenkningen er hvordan man skal utforme framtidens skole slik at de barn og 
unge som vokse opp i dag er best mulig rustet til samfunnet slik det er om 20 år. 

Arbeidet med ny handlingsplan har til hensikt å sikre en god utvikling av Ringeriksskolen slik at: 

1. Elevene opplever mestring og får et godt læringsutbytte. 
2. Elevene opplever å være inkludert i et godt læringsmiljø. 

«Kvalitetsutvikling i Ringerikesskolen» er utarbeidet for å vise hvordan man arbeider lokalt med å gi en 
kvalitativ god opplæring for elevene.  

 

Etter Opplæringsloven § 13-10 er det fastslått at: 

• Kommunen etter § 2-12 har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir 
oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal 
kunne oppfyllast. 

• Kommunen skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og 
forskriftene til lova blir oppfylte. 

• Kommunen skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og 
nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-1 fjerde 
ledd. 

• Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i 
grunnskoleopplæringa knytt til lærings- resultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten 
skal drøftast av skoleeigar, dvs. kommunestyret. 

 

Ringerike kommune ønsker et økt fokus på elevenes læring og å bruke all den informasjonen vi har 
om læringsresultatene og læringsmiljøet for å utvikle skolene våre. 

Informasjonen og den kunnskapen vi har om elevers læring og utvikling vil dermed være grunnlag for 
organisasjonslæringen der lærerne i et profesjonsfaglig og verdimessig fellesskap vurderer og 
videreutvikler sin praksis. 

 

 

 

Hønefoss, 07.04.2017 

 

Magnar Ågotnes 

Kommunalsjef 

  



1. Utviklingsmål    

"Sammen skaper vi Ringeriksskolen" 
Ringerike kommune som skoleeier, fastsetter utviklingsmål for Ringeriksskolen. Målene er knyttet til 
følgende områder: 

• Elevens læring og læringsmiljø. 
• Samarbeid med foreldrene. 
• Medarbeidere i skolen. 
• Lokalsamfunnets forventninger. 
• Ringeriksskolens forventninger  

Målene er utformet etter en bred prosess hvor skoleledere, lærere, tillitsvalgte, foreldre og elever i 
Ringerikskolen har deltatt. Konkretisering av målene står i strategidokumentet. 

De bygger på lovverk, læreplaner og på de nasjonale signalene om framtidens skole som kommer 
fram i utredninger og stortingsmeldinger de siste årene.  

Det vil årlig bli valgt ut hovedsatsingsområder. For skoleåret 2017-2018 har alle skolene meldt seg på 
«Språkløyper». Det er en nasjonal satsing på lesing og skriving som grunnleggende ferdighet. 
Gjennom felles utviklingsarbeid ønsker vi å få til et mest mulig enhetlig arbeid med lesing og skriving 
på skolene i Ringerike kommune.  

«Sammen skaper vi Ringeriksskolen» evalueres senest 2020. Evalueringen legges frem for politisk 
behandling og danner grunnlag for ny strategisk plan.  

2. Skolebasert kompetanseutvikling 
Med bakgrunn i sentrale føringer og lokale utviklingsmål vurderer skolen sin egen praksis. Skolene 
leverer hvert år en tilstandsrapport for å vurdere og utvikle elevenes læringsmiljø, læringsutbytte samt 
skolen som organisasjon.  

Skolene har i siste planperiode brukt en metodikk der de har gjennomgått teoristoff, drøftet i grupper 
og prøvd ut i praksis. I tillegg har det vært noen kurs og samlinger. Det er gode erfaringer med 
arbeidsmåten. Denne metoden for å vurdere og utvikle praksis, kalt skolebasert kompetanseutvikling, 
eller læring i profesjonsfelleskap, videreutvikles og er en sentral metode.  

«Skolebasert kompetanseutvikling» innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en 
utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Utdanningsdirektoratet beskriver metoden og sier at 
hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, 
undervisning og samarbeid, slik at alle ledere og ansatte bedre kan støtte arbeidet med elevenes 
læring.  

Dette forutsetter en systematisk utvikling på organisasjons- og individnivå over tid. Både skoleeiere, 
skoleledelsen og personalet ved den enkelte skole må være involvert i et forpliktende samarbeid der 
kompetanseutviklingen er forankret i skoleeierens planer og målsettinger for skoleutviklingen i egen 
kommune, og et samarbeid mellom elever, lærere, ledere og eksterne kompetansemiljøer. 
Nettverksarbeid på tvers av skolene vil støtte utviklingsprosessene på den enkelte skole. 

Nasjonal og internasjonal forskning viser at lærere opplever at egen læring i skolen har størst 
betydning for deres egen utvikling og for elevenes utbytte av undervisningen.  Forbedring av 
undervisningen bør dessuten bygge på forskningsbasert kunnskap, direkte observasjon, analyse, 
tilbakemeldinger og ny erkjennelse. Den forskningsbaserte kunnskapen må sees i sammenheng med 
lærernes egne erfaringer og kjennskap til elevene. Dette skjer gjennom læring i en sosial kontekst, og 
det blir skolelederens oppgave å legge forholdene til rette for læring i et kollegium, og å sørge for at 
kunnskapen blir en del av organisasjonen.  

Lærere som i fellesskap reflekterer over og vurderer planlegging og gjennomføring av undervisningen, 
utvikler en rikere forståelse av god pedagogisk praksis. 

Det viser seg at lærerprofesjonene styrkes ved at lærernes kunnskapsgrunnlag styrkes, og at det 
legges vekt på de profesjonelle felleskapene. 

 



2.1 Utvikling av elevenes læringsmiljø 
Skolene gjennomfører den obligatoriske Elevundersøkelsen hvert år for 7. og 10. trinn, og 
Foreldreundersøkelsen for 3., 7. og 10. trinn. I tillegg har skolene egne undersøkelser. 

Kunnskap om elevenes og foreldrenes tilbakemeldinger i disse undersøkelsene danner grunnlag for å 
drøfte elevenes læringsmiljø i ulike fora. 

• Rektor sørger for at resultatene blir samlet og drøftet internt på skolen. 
• Resultatene fra Elev- og Foreldreundersøkelsen vises i Conexus Insight for skolene. 

Hensikten med drøftingene er å få fram tiltak som både viderefører god praksis og bedrer elevenes 
læringsmiljø. Aktuelle tiltak settes inn i skolenes utviklingsplaner og evalueres årlig. 

Elever og foreldre bør ha en aktiv rolle i dette arbeidet. 

«Trivsel i Ringeriksskolen» vil i planperioden revideres ut fra ny §9.a i opplæringsloven. Her presiseres 
handlingsplikten ved mobbing og krenkelser. 

Det vil i planperioden komme en ny generell overordnet del av læreplanen. Den er ute til høring våren 
2017. Arbeidet med implementering av denne vil bli viktig for skolene. Den nye planen trekker fram tre 
gjennomgående temaer som skal gjenspeiles i de nye fagplanene som kommer i planperioden. De tre 
temaene er: folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. 

Det jobbes kontinuerlig med skolenes læringsmiljø gjennom skoleåret for å forebygge og å skape et 
trygt og godt læringsmiljø. Ved å bygge gode relasjoner og å ha god klasseledelse, styrkes dette 
arbeidet. 

Barnetrinnet arbeider også med «Det er mitt valg» som er trening i og utvikling av sosial kompetanse 
hos elevene. 

 

2.2 Utvikling av elevenes læringsutbytte 
Skolene skal ha et system for jevnlig å innhente informasjon om: 

• Elevenes læringsutbytte i fagene sett opp mot kompetansemålene i læreplanen, vurdering for 
læring. 

• Elevenes grunnleggende ferdigheter slik disse er beskrevet i læreplanen; å kunne uttrykke 
seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne digitale ferdigheter og å 
kunne regne.  

Det gjennomføres i tillegg kartleggingsprøver i begynneropplæringen, nasjonale prøver på 5., 8. og 9. 
trinn, en sentralt gitt eksamen og en regional muntlig eksamen ved avslutning av grunnskolen.  

Elevene på 8. – 10. trinn får også terminkarakterer i alle fag hvert semester. 

Registrering av ulike kartleggingsprøver legges inn i programmet Conexus engage.  

Kunnskap om elevenes læringsresultater skal danne grunnlag for å drøfte elevenes læringsutbytte i 
ulike fora. 

• Lærere drøfter resultater fra nasjonale prøver og kartleggingsprøver med den enkelte elev og 
foresatte.  

• Rektor sørger for at læringsresultatene fra egen skole blir drøftet internt på skolen. 
• Rektor legger frem resultater i skolens tilstandsrapport som drøftes i skolens organer. 

Hensikten med drøftingene er å få frem kunnskap for å iverksette tiltak som kan bedre elevenes 
læringsutbytte. Aktuelle tiltak settes inn i skolens utviklingsplan. Tiltak kan for eksempel være knyttet til 
organisering av undervisning, metodisk og faglig kompetanseutvikling for lærere og team. 

Utviklingsplanen evalueres årlig. 

Gjennom målrettet arbeid ønsker vi å se at læringsutbyttet øker, og at elevene på Ringerike skårer på 
landsgjennomsnittet eller over på de nasjonale prøvene. 

  



2.3 Utvikling av skolen som lærende organisasjon 
Skolen skal ha et system for jevnlig å innhente informasjon om: 

• Medarbeidernes tilfredshet med skoleorganisasjonen herunder trivsel, samhandling, 
utviklingsmuligheter og ledelse. 

• Medarbeidernes tilfredshet med det fysiske arbeidsmiljøet. 

Det skal gjennomføres medarbeiderundersøkelse (10-faktor) annet hvert år. Resultatene drøftes 
internt på skolene. Hensikten er å få frem tiltak som kan bedre skoleorganisasjonen. Tiltak settes inn i 
skolenes utviklingsplaner.  

Ståstedsanalysen fra Utdanningsdirektoratet gjennomføres annet hvert år, motsatt år av 10-faktor 
undersøkelsen. Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel for 
skolebasert vurdering. 

Resultatene gir oss et grunnlag til å utvikle skolen som organisasjon, ut fra både et pedagogisk- og 
medarbeiderperspektiv. 

Ståstedsanalysen brukes for å finne og spisse satsingsområdene for skolene. 

 

2.4  Kompetansetiltak 
Målet er at Ringerike har gode og kompetente lærere til å undervise elevene. 

I perioden bli det satses mye på kompetanseutvikling. Det vil bli utarbeidet årlige kompetanseplaner 
som viser satsingen både på formell videreutdanning og på andre tiltak som settes i gang i kommunen 
eller i regionen. 

Kompetansekravene om minst 30 studiepoeng i fagene norsk, engelsk og matematikk på barnetrinnet 
og 60 studiepoeng på ungdomstrinnet, fører til at det vil bli arbeidet med å få til regionale 
videreutdanningstilbud i disse fagene. Den statlige satsingen med vikar- og stipendordning vil bli 
videreført. 

God skoleledelse er viktig for å oppnå de målene vi har for skolen. Lederne får derfor egen 
kompetanseheving. Skoleåret 2017- 2018 legges det vekt på pedagogisk ledelse gjennom 
programmet skolevandring. Alle lederne deltar også i kommunens lederopplæring. 

Høsten 2017 settes det i gang et opplæringsløp for assistenter i skole og SFO med mål om å få flere 
med fagbrev innen barne- og ungdomsarbeiderfaget.  

 

3. Skoleeiers oppfølging av Ringeriksskolen 
Skoleeier følger opp, støtter og etterspør skolenes arbeid på utviklingsområdene i perioden. 

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

Skoleeier har også ansvar for at inneklima, skolebygg og uteområder tilfredsstiller lovkravene. 

Handlingsprogram og budsjett for Ringerike kommune vil være styrende for skolenes ressurstilgang.  

 

3.1 Dialogmøter –  tilstandsrapportering 
Rektor leverer årsrapport inne 1. mars hvert år. Den skal drøftes og legges fram i skolens 
rådsorganer. Kommunalsjef har dialogmøte med skolene annet hvert år. På møtene deltar elever, 
foreldre, tillitsvalgte, politisk oppnevnt SU- medlem og skolens ledelse. 

På bakgrunn av skolenes tilstandsrapporter utformes kommunens tilstandsrapport. Kommunalsjef 
drøfter kommunens tilstandsrapport med organisasjonene før tilstandsrapporten legges frem for 
kommunestyret. 

  



Tilstandsrapporten ved skolene og kommunen skal: 

• Beskrive læringsresultat, læringsmiljø og skoleorganisasjonen sett i lys av målene fra 
«Sammen skaper vi Ringeriksskolen». 

• Vise utviklingsmål – hvordan skolen har tenkt å utvikle seg på bakgrunn av resultater og 
målsetting. 

• Tilbakemelde håndtering av lov og forskrift med vekt på å etablere systemer for å håndtere 
lovkravene.  

 

Tilstandsrapporten med årshjul, viser hvordan rapporteringen går fra den enkelte enhet via 
kommuneledelsen til politisk behandling, og hvilke nasjonale målinger skolene har i løpet av året. 

  



Vedlegg 1 

Ansvar, myndighet, organisasjon og oppgaver for 
skolesektoren 
Oversikt over aktuelle styringsdokumenter og ansvarsfordeling 
 

Styringsdokumenter 
Ansvarlig for etablering / 
implementering 

Ansvarlig for 
oppfølging 

FNs Barnekonvensjon  Rådmann  

Kommunalsjef 

Opplæringsloven med forskrifter  

Nasjonal Læreplan  

Kunnskapsdepartementet Kommunalsjef  

Rektor  

Lærere 

Kommuneloven Kommunaldepartementet Rådmann 
Kommunalsjef 

Forvaltningsloven Justisdepartementet Kommunalsjef  

Rektor 

Kommuneplan Politisk ledelse  

Rådmann 

Kommunalsjef 

Handlingsprogram  og budsjett Politisk ledelse  

Rådmann 

Kommunalsjef 

Rektor 

Lokale planer  

Trivsel i Ringeriksskolen 

Digital barnehage- og skolehverdag 

Politisk ledelse 

Kommunalsjef 

Rektor  

Lærere 

Lov om miljørettet helsevern for barn og 
unge 

Helsedepartementet 

Kommunelege 

Rektor  

Lærere 

Rutiner for rapportering i skolen 

Tilstandsrapport 

Årshjul 

Kommunalsjef Rektor  

Lærere 

 

  



Vedlegg 2 

TILSTANDSRAPPORT  
Den årlige rapporten om tilstanden i grunnskoleopplæringen  

• samordnes med kommunens øvrige planer og vedtak 

• inngår som en del av kvalitetsarbeidet i skolesektoren,  

• inngår i «kommunens forsvarlig system» etter opplæringsloven. 

Bakgrunn  
Tilstandsrapportering fra skolene er hjemlet i lovverket; Opplæringslova § 13- 

10 der det heter at som en del av kommunens oppfølgingsansvar 

«skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa, knytt til 
læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. 
kommunestyre.» 

Tilstandsrapportene har tidligere vært utarbeidet etter en nasjonal mal. Det har vært ønskelig med en 
bredere involvering i arbeidet og å samordne tilstandsrapporteringen med øvrige planverk og 
rapportering blant annet på vedtatte mål. 

Tilstandsrapporten inngår i «kommunens forsvarlige system» jf § 13-10. 

Hensikt  
Kommunens tilstandsrapport bygger på skolenes rapporter og andre aktuelle opplysninger og 
hendelser. Rapporten skal gi innblikk i skolenes og sektorens 

• resultater 

• arbeid med handlingsprogram og måloppnåelse 

• vurderinger og tiltak for å videreutvikle læringsmiljø og læringsresultater 

Årshjulet (på neste side) viser sammenhengen mellom skolene og sektorens planer og rapporter 
og de politiske prosesser og vedtak som gir mål og rammer for virksomheten.  

Hovedelementer 
Januar-juni: 

• Skolenivå: Vurdere og rapportere på resultater, planer og tiltak 

• Kommunenivå: Årsmelding kommune, tilstandsrapport skole 

Juni –desember: 

• Skolenivå: Fortsette tiltak, resultater, brukerundersøkelser, revidere mål 
• Kommunenivå: Revidere mål og rammer gjennom utarbeidelse og vedtak av 

nytt handlingsprogram  

  



Tilstandsrapport 20… - Årshjul 
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1. Mal for tilstands rapport er ferdigstilt i 
Conexus Insight (Puls) 

 

15.jan 

 

K-sjef 

2. Internt arbeid på skolen med resultater 
og rapport 
Drøfting i personale og rådsorgan 

 
01.mars 

 
Rektor 

3. Innsending av rapport med evaluering 
og mål og tiltak for kommende år 

01.mars Rektor 

4. Lederavtaler 01.mars K-sjef 

5. Årsmelding kommune 20.mars K-sjef 

6. Dialogmøte på basis av rapport 
(kommune – skole) min. 2.hvert år 

30.mai K-sjef/ 
rektor 

7. Politisk sak – Kommunens 
tilstandsrapport basert på skolenes 
rapporter og dialogmøter. 

30. mai K-sjef 

8. Politisk behandling (HOK, F- skap, K-
styre) (Skolenes rapporter som 
vedlegg) 

30.juni  K-sjef 
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9. Arbeidet med nytt handlingsprogram 
starter med F-skapsseminar 

Juni F-skap 

10.  Avgangskarakterer 10.trinn 
(Standpunkt, eksamen, 
grunnskolepoeng) 

Juni  Rektor 

11.  Mål og indikatorer, og økonomiske 
rammer i handlingsprogram 
2017-20 

Sept K-sjef/ 
rådmann 

12.  Nasjonale prøver 8. og 9. trinn Sept Rektor 

13.  Nasjonale prøver 5. trinn Okt Rektor 

14.  Elevundersøkelsen 7. og 10. trinn Nov.-
des. 

Rektor 

15.  Foreldreundersøkelsen. 3., 7. og 
10.trinn 

Nov.-
des. 

Rektor 

16.  Medarbeiderundersøkelsen  
(10-faktor) 

Nov.-
des. 

Rektor 

17.  Handlingsprogram med budsjett, mål 
og måleindikatorer 

Nov. K-styret 

Ståstedsanalysen fra Utdanningsdirektoratet gjennomføres annethvert år, første gang i 
desember 2018. 
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