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Utviklingsmål for grunnskolen i 
Ringerike 2017–2021
Norge står foran en nasjonal innholdsreform i skolen, der nye læreplaner og 
læringsmål skal utvikles. Hovedfokuset er å gi elever en kompetanse og en 
danning så de er rustet for det samfunnet de møter. Ringerike satser stort på 
skolen, både fysisk og innholdsmessig. Dette er noe av bakteppet for 
skolenes utviklingsmål og kjennetegn for de kommende årene.

Hovedmål
Grunnskolen i Ringerike skal sikre elevene 
en helhetlig opplæring fra 1. til 10. trinn, 
som blir tilrettelagt i et raust og støttende 
læringsmiljø der de opplever mestring og 
utvikling både faglig og sosialt.

Hovedmålsetningen for grunnskolen skal ivaretas 
gjennom utvikingsmålene man er kommet frem til i 
prossessen med å forme den nye handlingsplanen.

Utviklingsmål for læring og 
læringsmiljø
Alle elever opplever et raust og 
støttende læringsmiljø
•	 Elevene	opplever	tilhørighet	
	 og	inkludering
•	 Elevene	opplever	et	læringsmiljø	uten	
	 krenkelser	og	mobbing
•	 Elevene	opplever	samarbeid	
	 og	samhandling

Alle elever skal daglig oppleve mestring 
og læring
•	 Elevene	opplever	voksne	som	inspirerer	
	 til	læring	og	støtter	dem	i	deres	egne		
	 læringsprosesser-	lære	å	lære
•	 Elevene	opplever	tilpasset	opplæring		
	 og	en	forutsigbar	skolehverdag

•	 Elevene	møter	praktiske	og	varierte		
	 læringsmetoder	med	rom	for	kreativitet		
	 og	nysgjerrighet
•	 Elevene	opplever	vurdering	og	egen-
	 vurdering	som	gir	støtte	for	videre		
	 utvikling	og	læring
•	 Elevene	lærer	å	se	sammenheng	i	og		
	 på	tvers	av	fagene	–	dybdelæring

Elevene møter faglig dyktige, engasjerte 
og tydelige voksne	
•	 Elevene	opplever	et	tydelig	strukturert		
	 undervisningsforløp,	med	markert	start		
	 og	avslutning
•	 Elevene	opplever	klare	læringsmål
•	 Elevene	opplever	støtte	i	sin	faglige	og		
	 sosiale	utvikling

Elevene har oppdaterte læremidler og 
utstyr
•	 Elevene	møter	et	variert	og	godt	utstyrt		
	 læringsmiljø	med	god	tilgang	på	digitale		
	 hjelpemidler
•	 Elevene	opplever	gode	fysiske	rammer		
	 med	tilfredsstillende	inneklima	i	de	ulike		
	 læringsarenaene

Elevene opplever at de har medvirkning 
og deltar i demokratiske prosesser
•	 Aktive	elevråd	som	har	en	reell	
	 påvirkning	på	læringsmiljøet	og	det		
	 sosiale	miljøet	

Ringerike	kommune	har	som	skoleeier	
gjennomført	en	bred	prosess	for	å	utforme	
og	fastsette	utviklingsmål	for	skolene.	
Elever,	foresatte,	ansatte,	tillitsvalgte,	skole-
ledere	og	politikere	har	vært	med.	Alle	har	
deltatt	aktivt	i	arbeidet;	fra	idèmyldring	på	
møte	for	alle	involverte	parter,	via	arbeid	i	
referansegruppe	og	høringsuttalelser	fram	
til	endelig	ordlyd.	

	 Sentrale	styringsdokumenter	som	ligger	
til	grunn	for	målene	er	Opplæringsloven	og	
Kunnskapsløftet	(Læreplanen	av	2006).	
I	tillegg	har	innholdet	grunnlagsdokumenter	
for	de	kommende	læreplaner,	vært	førende.	
	 Den	nye,	overordnede	delen	av	lære-
planen	legger	vekt	på	dybdelæring	og	
helhetlig	kompetanse.	Det	kreves	at	elev-
ene	utvikler	kunnskap	og	forståelse	i	fag	og	
på	tvers	av	fag,	evner	å	se	problemer	fra	
mange	sider	og	finner	løsninger	som	bidrar	
til	fellesskapet.		

Nye tverrfaglige temaer innføres:
•		 Folkehelse	og	livsmestring
•		 Demokrati	og	medborgerskap
•		 Bærekraftig	utvikling

Sammen	med	skolens	viktige	bidrag	til	
elevenes	sosiale	læring	og	utvikling	bidrar	
dette	til	helhetlig	kompetanse	og	danning	
for	den	enkelte.

De lokale utviklingsmålene i Ringerike er 
utarbeidet for å:
•	 Sikre	et	best	mulig	læringsutbytte	
	 og	et	godt	læringsmiljø	for	elevene	
•	 Bidra	til	et	likeverdig	tilbud	
	 og	lik	kvalitet	på	skolene	
•	 Peke	ut	retningen	for	skoleutviklingen	
	 i	kommunen	
•	 Gi	grunnlag	for	å	etterspørre	utvikling	
	 og	forbedring	de	neste	fire	årene	
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Mål for medarbeiderne i 
Ringeriksskolen
Medarbeiderne opplever sin skole som 
en god arbeidsplass med godt fysisk og 
psykososialt miljø
•	 Medarbeiderne	opplever	trivsel	og		
	 arbeidsglede
•	 Medarbeiderne	opplever	trygg	og		
	 tydelig	ledelse
•	 Medarbeiderne	opplever	at	jobben	de		
	 gjør	blir	satt	pris	på

Medarbeiderne opplever at Ringerikss-
kolen har fokus på kunnskap og kom-
petanse
•	 Medarbeiderne	opplever	at	de	er	aktivt		
	 med	i	det	profesjonelle	fellesskapet	for		
	 å	videreutvikle	skolen
•	 Medarbeiderne	deltar	i	nettverk	og		
	 opplever	delingskultur	innad	på	skolen		
	 og	skolene	imellom
•	 Medarbeiderne	opplever	muligheter	for		
	 faglig	utvikling

Medarbeiderne opplever at Ringeriks-
skolen har gode systemer og godt 
samarbeid med aktuelle instanser
•	 Medarbeiderne	opplever	gode	støtte-
	 funksjoner	og	god	samhandling,	bygget		
	 på	planer	og	rutiner,	med	aktuelle		
	 interne	og	eksterne	instanser
•	 Medarbeiderne	opplever	gode	støtte-	
	 verktøy	og	god	opplæring	i	bruk	av		
	 verktøyene

Medarbeiderne opplever at de har med-
bestemmelse etter lov- og avtaleverk. 

Mål for samarbeid med foreldrene
Foreldrene opplever trygghet og tillit til 
skolen	
•	 Foreldrene	opplever	en	skole	som	er		
	 åpen,	ærlig,	inkluderende	og	har	fokus		
	 på	læring
•	 Foreldrene	møter	gode	klasseledere	og		
	 faglig	kompetente	ansatte	som	legger		
	 til	rette	for	godt	samarbeid

Foreldrene opplever et godt samarbeid 
med høy grad av involvering
•	 Foreldrene	opplever	å	bli	sett	på	som		
	 en	viktig	ressurs	i	forhold	til	å	ha		
	 kunnskap	om	egne	barn
•	 Foreldrene	opplever	at	skolens	
	 utviklingssamtaler	veileder	dem	til	å	bli		
	 gode	støttespillere	i	elevenes	lærings-
	 arbeid

•	 Foreldrene	opplever	at	de	får	informa-
	 sjon	om	forhold	som	berører	barnas	
	 skolehverdag,	faglig	og	sosialt
•	 Foreldrenes	kompetanse	kan	trekkes		
	 inn	i	skolens	virksomhet

Foreldrene opplever god informasjon fra 
skolen og SFO
•	 Foreldrene	er	kjent	med	skolens	og		
	 fagenes	mål
•	 Foreldrene	opplever	en	god	og	aktiv		
	 dialog
•	 Foreldrene	har	tilgang	til	og	kan	bruke		
	 digitale	medier	aktivt	i	dialogen
•	 Viktig	informasjon	er	lett	tilgjengelig
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Lokalsamfunnets forventinger 
Ringeriksskolen bidrar til å gi kommunen 
et godt omdømme
•	 Nye	innbyggere	oppgir	skolen	som	en		
	 viktig	grunn	for	innflyttingen
•	 Bedrifter	oppgir	at	de	ønsker	å	tilsette		
	 ungdom	fra	lokalsamfunnet
•	 Ringeriksskolen	profileres	positivt	i		
	 lokale	media
•	 Drift	og	læringsresultater	har	høy	
	 kvalitet

Gode elevprestasjoner
•	 Ringeriksskolen	gir	alle	elevene		 	
	 kunnskaper	og	læringslyst	slik	at	
	 gjennomføringsgraden	i	videregående		
	 skoler	er	høy
•	 Grunnskolepoeng,	som	viser	karakter-	
	 grunnlaget	som	elevene	går	ut	med	fra		
	 grunnskolen	i	Ringerike,	skal	over	tid		
	 gjenspeile	at	man	er	på	nasjonalt	nivå		
	 eller	bedre
•	 Resultater	på	nasjonale	prøver	i	
	 Ringeriksskolen	skal	over	tid	gjenspeile		
	 at	man	er	på	nasjonalt	nivå	eller	bedre
•	 Ringeriksskolen	benytter	et	mangfold		
	 av	opplæringsarenaer
•	 Ringeriksskolen	legger	grunnlaget	for		
	 utdanning	og	kompetanse	som	er		
	 relevant	for	lokalsamfunnet

Ringeriksskolen har et godt samarbeid 
med lag, foreninger og lokalt næringsliv 
•	 Skolen	skal	være	samlingssted	for	ulike		
	 aktiviteter	–	en	åpen	og	dynamisk	skole
•	 Skolen	skal	være	åpen	for	samarbeid		
	 med	eksterne	aktører
•	 Entreprenørskapsarbeidet	i	skolen		
	 synliggjøres
	

	

Ringeriksskolens forventninger 
Ringeriksskolen forventer at elevene
•	 har	læringsfokus
•	 viser	medelever	og	medarbeidere		
	 respekt
•	 støtter	og	hjelper	hverandre	og	gjør	
	 hverandre	gode
•	 møter	presis,	godt	forberedt	og	opplagt
•	 kjenner	til,	og	følger	skolen	ordens-
	 regler

Ringeriksskolen forventer at foreldrene
•	 er	engasjerte	og	deltar	på	foreldremøter		
	 og	utviklingssamtaler
•	 følger	opp	sitt	barn	og	er	en	ressurs	for		
	 barnets	skolegang
•	 sørger	for	at	barnet	møter	presis,	
	 godt	forberedt	og	opplagt	
•	 gir	barnet	støtte	og	bidrar	til	positive		
	 holdninger	til	skolen
•	 viser	respekt	for	andre	og	er	gode		
	 forbilder
•	 er	lojale	mot	skolens	mål	og	regler
•	 deltar	på	brukerundersøkelser

Ringeriksskolen forventer at med-
arbeiderne
•	 er	tydelige	klasseledere	med	høye		
	 forventninger	til	elevene
•	 skaper	gode	relasjoner,	et	inkluderende		
	 miljø	og	læringsfellesskap
•	 arbeider	systematisk	for	elevenes		
	 læring	med	fokus	på	tilpassa	opplæring		
	 og	varierte	arbeidsmåter
•	 tar	aktivt	del	i	det	profesjonelle	felles-
	 skapet	for	å	videreutvikle	skolen
•	 jobber	kunnskapsbasert	og	bruker	
	 innsamlede	data	til	vurdering	og			
	 forbedring	av	læringsresultater
•	 møter	alle	i	skolemiljøet	med	respekt

Ringeriksskolen forventer at
•	 næringsliv	og	bedrifter	er	åpne	for		
	 samarbeid	med	skolen
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Gleden leveres av
Ringerike kommune
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