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SAKSFRAMLEGG: 
 
 Det vises til vedtak i HOKU fra 23.04.2013, sak 10/13:  

«Skaun kommune deltar i ekstern skolevurdering lokalt, under forutsetning at søknad utløser midler fra 

Utdanningsdirektoratet»  

 

I 2013 søkte Skaun kommune, som en del av Orkdal/Øy-regionen, Utdanningsdirektoratet om 

midler til etablering av nytt nettverk for skolevurdering.  

Søknaden ble innvilget og Skaun kommune har, i samarbeid med tre andre kommuner i 

Orkdal/Øy-regionen, vært med på kompetanse- og utviklingsarbeidet Ekstern skolevurdering lokalt 

siden. I samarbeid med regionen er det utarbeidet en plan for ekstern skolevurdering. Målsettinga 

er at ekstern skolevurdering skal være et bidrag i skoleeier sitt arbeid med kvalitetsutvikling av 

skolene. Skolene får tilbud om ekstern skolevurdering hvert 3. år. Da kommer det vurdere, som er 

skolefolk fra nabokommunene, for å vurderer skolens virksomhet etter en vurderingsmetodikk 

som Utdanningsdirektoratet har utviklet. Kommunen velger selv hvilket området det skal settes 

fokus på.  

I tråd med Sektorplan for grunnskolene i Skaun kommune 2015 – 2018 har «Vurdering for læring» 

vært vurderingstema for skolene i Skaun. Det er et mål at ekstern skolevurdering skal forsterke det 

vedtatte utviklingsarbeidet kommunen har iverksatt. Tidligere har rapport fra ekstern vurdering 

ved Jåren-Råbygda oppvekstsenter, Viggja oppvekstsenter, Børsa skole og Venn oppvekstsenter 

blitt lagt fram for Helse-, oppvekst og kulturutvalget. Skoleåret 2017/2018 sto Buvik skole og 

Skaun ungdomsskole for tur.  

 

Begge skolene får tilbakemelding fra vurdererne om at de finner mange tegn på god praksis knyttet 

til utviklingsarbeidet. Det betyr at man ser en god driv i arbeidet med å gi elevene i Skaun 

muligheten til å forstå hva de skal lære og hvordan de skal lære mer. Det er også et mål at arbeidet 

med vurdering i skolen skal fremme læring, lærelyst og motivasjon. At skolen er en lærende 

organisasjon får både Buvik skole og Skaun ungdomsskole svært gode tilbakemeldinger på. I og 

med at det er forventa at etterutdanning skal drives som skolebasert kompetanseutvikling, er det å 

bli vurdert til en lærende organisasjon et meget positivt moment å ta med seg i det videre arbeidet.  

Skolene har fått respons på praksis som kan bli bedre i forhold til fokusområdet. Under rektors 



ledelse blir utarbeidet en tiltaksplan som viser hvordan skolen skal arbeide med utfordringene. Det 

videre arbeidet følges også opp i rådmannens enhetsbesøk. 

 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 

- I samsvar med budsjett 
 
 
 
 


