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I. Forord

Ekstern skolevurdering
Fire kommuner i Orkdal/øy regionen, Agdenes, Hemne, Orkdal og Skaun, har gått
sammen om å benytte ekstern skolevurdering som metodikk i det skolebaserte
vurderingsarbeidet. I 2013 ble d et etablert et vurdererkorps med bred pedago gisk
bakgrunn, både skoleledere og lærere, fra de fire kommunene. Disse har
gjennomgått skolering i regi av Utdanningsdirektoratet, og deltar på direktoratets
årlige fagdager. Nettverket av skolevurderere samarbe ider om å utvikle metodikken
lokalt. Skolene som skal vurderes, møter vurdererpar som kommer fra en av de
andre kommunene i regionen.

Hvorfor skolevurdering?

I følge forskrift til opplæringsloven § 2 - 1 første ledd, skal skolen jevnlig
vurdere i hvilken grad organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av
opplæringen medvirker til å nå målene i generell del og fagdelene av
læreplanen.

Skolen skal over tid foreta vurderinger og undersøkelser relatert til alle mål i
læreplanverket. Skolen skal analysere resultatene av undersøkelsene, trekke
konklusjoner og iverksette tiltak som følge av dette.

Den skolebaserte vurderingen skal være til hjelp i arbeidet med
sk oleutviklingen og bidra til at personalet får økt innsikt i sammenhengen
mellom rammefaktorer, prosesser og resultat. En innsikt som igjen skal bidra
til å øke elevenes utbytte av opplæringen.

Det bør legges til rette for at de parter som deltar i analyse - og
konklusjonsarbeidet, har nødvendig kompetanse. Konklusjonene av den
skolebaserte vurderingen bør skriftliggjøres og kommuniseres til berørte
parter.

Skoleeier har ansvar for jevnlig å vurdere i hvilken grad organiseringen,
tilretteleggingen og gjennomf øringen av opplæringen bidrar til å nå de målene
som er fastsatt i den generelle delen av læreplanen og i de enkelte
læreplanene for fag.

Skoleeier skal medvirke til å etablere administrative systemer og innhente
statistiske og andre opplysninger som er nø dvendig for å vurdere tilstanden og
utviklingen innenfor opplæringen. (Jamfør opplæringsloven §13 - 10)

Hvorfor ekstern vurdering?

Formålet er at vurdererparet skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk
kvalitetsutvikling i skolen. På kort tid og gjenno m en enkel prosess får skolen hjelp
fra noen utenifra til å se seg selv.

Hva gjør de eksterne vurdererne?

Skolen, i samarbeid med skoleeier, velger et fokusområde for vurderingen.
Vurdererparet forbereder selve vurderingen i møter med skolen. De utarbeide r
kvalitetsmål, velger metode og verktøy tilpasset den enkelte skoles
vurderingsområde. De gjennomfører et vurderingsarbeid i tråd med
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Utdanningsdirektoratets vurderingsmodell, og de utarbeider en rapport som legges
fram for skolen i slutten av vurderingsu ka. Vurderingen sin oppgave er å speile
praksis opp mot kvalitetsmålene og er ikke en rådgivning, men skal være til hjelp og
støtte for internt utviklingsarbeid.

Rapporten

Vurderingsparet skriver en rapport om resultatet av vurderingen; basert på hva de
le ste, hørte og observerte. Rapporten vil i tillegg til å trekke fram skolen sine sterke
sider også peke på eventuelle utfordringer den kan ha. Rapporten vil gi informasjon
om rammene for vurderingen – tidsbruk, metodevalg, verktøy m.m.

Vurderingen tar ikke mål av seg til å gi et fullstendig bilde av skolen, men er ment å
skulle bidra til å forsterke utviklingsarbeidet på skolen.

Det er et håp og et ønske at de redskaper og metoder som blir brukt, kan overføres
til det interne utviklingsarbeidet skolen årlig arbeider med.

Tegn på god praksis Modellen som legges til grunn for den eksterne skolevurderingen
består av følgende faser:

Rapporten overleveres, vekslingen skjer, og den videre oppfølgingen overlates til
skolen og skoleeier.

Endring av praksis

II. Fakta om skolen

Buvik skole er en av barneskolene i Skaun kommune. Kommunen har opplevd stor
tilflytting de siste årene, og i 3.kvartal er det registrert 8085 innbyggere der, med
188 personer i nettoflytting. Skolen ligger sentralt i Buvika. De har Skaunhallen som
nærmeste nabo og de benytter det flotte baneanlegget til Buvik idrettslag i
skoletiden. En av banene var sprøytet med vann og elevene kunne bruke denne til
skøytebane da vi var der.

I september 2016 flyttet 4. – 7. trinn inn i nytt skolebygg. Samtidig fikk 1. – 3. klasse
bedre plass. Skolens uteområde er rustet opp og gir muligheter for allsidig lek. Ved
skolestart høsten 2017 var det 390 elever ved skolen. Skolen har egen
informasjonsbrosjyre og bruker nettstedet Fronter til å legge ut arbeidsplaner og
u keplaner.
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III. Valg av hovedutfordring

Som følge av resultatene i Ståstedsanalysen og satsningsområder for skolesektoren i
Skaun kommune har Buvik skole valgt som hovedutfordring temaet: Vurdering for
læring - Elevene ved Buvik skole forstår hva de skal lære og hva som er
forventet av dem , og får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten
på arbeidet eller presentasjonen.

IV. Fra mtid sbilde

Å vurdere vil her si å måle en nå - situasjon opp mot en idealtilstand. Her bl ir en slik
idealtilstand kalt et «framtid sbilde.» Et framtidsbilde belyser temaet fra ulike sider og
er knyttet til praksis . Framtidsbildet gjøres konkret v ed å dele det inn i kvalitetsmål
med tegn på god praksis. Skolens nåværen de praksis blir vurdert opp mot dette
bildet.

Kvalitetsmål og tegn p å god prak sis 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.
K valitetsmål Tegn på god praksis
Elevperspektiv
Elevene har utbytte av vurderingen .

1. Elevene vet hva de skal lære .
2. Eleve ne vet hva de skal vurderes ut fra

(kriteriene er kjent) .
3. Elevene får tilbakemelding/vurdering på

arbeidet sitt .
4. Elevene gjør seg nytte av

tilbakemeldingen/vurderingen på
arbeidet sitt .

Lærerperspektiv
Lærerne tydeliggjør læringsmål for
elevene .

5. Lærerne tydeliggjør mål og kriterier for
elevene .

6. Lærerne bruker ulike vurderingsformer
for å stimulere til læring .

7. Vurdering av elevene har fokus på det
positive .

8. Lærerne gir begrunnede og konstruktive
tilbakemeldinger til elevene .

Foreldrepe rspektiv
Foreldrene kjenner skolens
vurderingspraksis .

9. Foreldrene kjenner læringsmålene til
elevene .

10. Foreldrene får veiledning i hvordan de
kan bidra til å stimulere elevene i
læringsarbeidet .

11. Foreldrene har mulighet til å følge med
på den faglige ut viklingen elevene har.

12. Vurdering er et tema i utviklingssamtalen
mellom lærer, elev og foreldre .

Organisasjonsperspektiv
Skolen legger vekt på å utvikle bruken

13. Ansatte har felles forståelse av
vurde ring .
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av vurdering som redskap for læring . 14. Ansatte ved skolen har et felles fokus på
å gi elevene læringsfremmede
tilbakemeldinger .

15. Vurdering inngår som en naturlig del av
elevenes læringsarbeid på alle trinn .

16. Ledelsen legger til rette for systematisk
erfaringsutveksling og refleksjon rundt
v urderingspraksis ved skolen .

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 praks is i framtidsbildet.

Ut fra denne vurderingen, trekkes konklusjoner. En finner frem til skolens sterke
sider inne n skolens valgte område, og til s i d e r som bør utvikles for å bli bedre. Dette
kommer frem i «tegn på god praksis» og i «praksis som kan bl i 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 involver er 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 1 :
Elevene har utbytte av vurder ingen .

1. Elevene vet hva de skal lære.
2. Elevene vet hva de skal vurderes ut fra (kriteriene er kjent).
3. Elevene får tilbakemelding/vurdering på arbeidet sitt.
4. Elevene gjør seg nytte av tilbakemeldingen/vurderingen på arbeidet sitt.

Alle klassene hadde uk eplaner hvor ukas mål sto. Dette sa både elever og foreldre
var informativt. Her kunne de få informasjon om hva de skul le arbeide med, hva som
var målene for arbeidet, arbeidsmengde og hvordan de skulle arbeide. I løpet av de
dagene vi var på Buvik skole s å vi mange eksempler på at mål var notert på tavla når
arbeidsøkta startet. Dette oppfatter vi som at elevene vet hva de skal lære. Vi så at
på de fleste fellesarealene sto det også hvilke grupper som skulle på hvilket areal
eller formidlingsareal. Dette v irket ryddig.

Det ble gitt flere eksempler på hva elever skal vurderes ut fra. Dette varierte etter
hvilke årstrinn elevene var på. De minste kunne få beskjeder om hvordan de skulle
skrive ei handleliste eller skrive bokstaver, mens for de større ble de t fokusert på
hvordan de gjennomførte et framlegg eller hadde gjennomført et skriveprosjekt i
engelsk om Australia. For de eldste elevene var det flere eksempler på at lærerne
hadde utarbeidet lister for vurderingskriterier, der eleven selv skulle krysse a v minst
4 og bli vurdert på dette. Dette tolker vi som at elevene selv kan være aktive med i
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egenvurdering, og på denne måten er godt forberedt på medelevers eller lærerens
vurdering og informasjon.

På alle trinn var det flere lærere tilstede i fellesar ealet da alle elevene på trinnet kom
inn. Årstrinnet fordelte seg på ulike rom og her ble det kontinuerlig gitt
tilbakemeldinger til elevene, både på hva de skulle gjøre, hvordan de arbeidet, og
hvilke vurderingskriterier det skulle brukes. Elevene fikk og så tilbakemeldinger fra
læringspartner og grupper. Her så vi eksempler på spesifikke ting som skulle
vurderes. Læringspartnere ble brukt i stor grad, men også da gikk lærerne rundt og
hørte og kommenterte det som ble sagt. Det kunne være kommentarer som ja , nikk,
smil, mmm, enig, tommel opp eller gjentakelser av kommentarer og utsagn.

Elevene sier selv at de opplever at de får tilbakemeldinger og at de forstår hva de må
gjøre for å forbedre eller fortsette med godt arbeid. Dette fikk vi inntrykk av at
el evene nyttiggjorde seg i det daglige arbeidet. Vurderingene som blir gitt på
kontaktmøtene mente elevene var godt kjent på forhånd og kom ikke som noen
overraskelser. Alle elevene fra og med 3. trinn fortalte at de hadde vært med på
kontaktmøtet. Her er bå de faglige og sosiale mål tema.

Kvalitetsmål 2
Lærerne tydeliggjør læringsmål for elevene .

5. Lærerne tydeliggjør mål og kriterier for elevene.
6. Lærerne bruker ulike vurderingsformer for å stimulere til læring.
7. Vurdering av elevene har fokus på det po sitive.
8. Lærerne gir begrunnede og konstruktive tilbakemeldinger til elevene.

Lærerne ved Buvik skole gir i stor grad inntrykk av de formidler tydelige mål til
elevene. Målene som elevene skal arbeide mot, skrives på ukeplanen for de
forskjellige fagene . Dette ble gjort på alle klassetrinn. Det var tydelig at lærerne på
hvert trinn hadde samarbeidet om å utarbeide målene. Lærerne fortalte også om at
målene blir gjennomgått når elevene har formidlingsøkter. Når nytt stoff skal
gjennomgås får elevene vite hva de skal lære. Her blir også begrepene i måla
forklart, og kriteriene for måloppnåelse.

Når vi observerte forskjellige undervisningsøkter kom dette godt fram. På 4. trinn fikk
vi for eksempel være med på ei økt der elevene skulle skrive en faktatekst om
solsystemet og planetene. Læreren repeterte målet med oppgaven, og delte ut en
sjekkliste med kriterier for hva fagteksten skulle inneholde.



Skoleutvikling
Rapport fra ekstern vurdering ved Buvik skol

- 7 -

Lærerne fortalte at de la vekt på å bruke ulike vurderingsformer. Fra elevene på 6. og
7. trinn fikk vi hør e at vurderingen foregikk på mange måter, det kunne være tekster
som de leverte inn, muntlige og skriftlige presentasjoner eller prøver av ulike slag.

Lærerne fortalte også at de bruke flere konkrete tips som de hadde f ått gjennom
arbeidet med Mooc . No en fortalte at de brukte postit - lapper i slutten av en time.
Elevene kunne der skrive hva de hadde lært gjennom økta, og f.eks. hva de hadde
behov for å lære mer om. Et annet eksempel var at lærerne ba elevene vise tommel
opp/ ned for om de hadde forstått det som ble gjennomgått. På 6. trinn så vi at
læreren brukte et egenvurderingsskjema etter en matematikkprøve. Elevene fikk
vurdere behovet for mer øving ut i fra hvor godt de hadde klart oppgavene på prøven
(rød - grønn pil).

Vi opplevde i stor grad at lærerne hadde fokus på å gi elevene positive
tilbakemeldinger. På første trinn var vi med i økt med stavskrift. Her gikk lærerne
rundt med klistremerker som de satte på bokstaver eller ord som de mente var fint
utført. Selv om vi ikke kunne høre hva som bl e sagt mellom elev og lærer, er det
grunn til å tro at lærerne påpekte hvorfor bokstaven var fint skrevet. På 3.trinn skulle
elevene vise fram og lese en tekst de hadde skrevet om en dinosaur. I etterkant
skulle elevene tekke fram hva som var bra med egen gjennomføring.

Kvalitetsmål 3:
Foreldrene kjenner skolen vurderingspraksis .

9. Foreldrene kjenner læringsmålene til elevene.
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10. Foreldrene får veiledning i hvordan de kan bidra til å stimulere elevene i
lærin gsarbeidet.
11. Foreldrene har mulighet til å følge med på den faglige utviklingen elevene
har.
12. Vurdering er et tema i utviklingssamtalen mellom lærer, elev og foreldre.

Foreldrene var enige om at informasjon om mål blir godt formidlet på ukeplan. Her
s tår også ukens mål. Dette opplevde de som grei og tydelig informasjon, slik at de
kan se hva det skal jobbes med. Ønsket de å vite mer om hvorfor dette var ukens
mål mente de at de måtte ha tilgang til Kunnskapsløftet. De hadde stor tiltro til at
lærerne b rukte kompetansemålene når de skulle sette opp mål for hver uke.
Foreldrene ga inntrykk av at elevene selv vet hva de skal lære og at lærerne er flinke
til å formidle mål både til elevene og på ukeplan. Ståstedsanalysen viser en
forbedring fra 2014/15 til 2017/18 på dette området.

Foreldrene hadde liten konkret kjennskap til kriterier for måloppnåelse. De hadde
likevel tiltro til at lærerne var bevisst på overordna mål i Kunnskapsløftet, og at de og
vektla kriterier etter dette. Foreldre som har eleve r som har blitt
ungdomsskoleelever, opplevde at Buvik skole har lagt et bra grunnlag for videre
opplæring.

Ståstedsanalysen for 2017/2018 viser at skolens ansatte mener de er blitt flinkere til
å gjøre foreldre kjent med både kompetanse - og læringsmål, s om elevene arbeider
med.

Ståstedsanalysen viser at flertallet av lærerne mener at forventninger er avklart, men
dette sier lite om foreldres bidrag til å stimulere barnas læringsarbeid. Foreldrene har
erfaring med at det er tett dialog mellom foreldr e og skole på 1. trinn. Dette minker
etter hvert som elevene blir eldre. Noen av lærerne kommer med konkrete tips til
enkeltelever spesielt på de laveste trinnene.

Foreldrene opplever at det kan være forskjell på lærerne med tanke på måten de gir
tilbake meldinger på. Noen gir mange tilbakemeldinger - andre få. Formen på
tilbakemeldingene og vurderingene varierer ut ifra alder på elevene. Foreldrene
hadde stor forståelse for at det kunne være vanskelig å skrive kommentarer på
elever når det er store elevgr upper. På de yngste trinnene ble klistremerker og
stempel mye brukt, men foreldrene mente at det var større stas for elevene med
kommentarer. Dette ble bekreftet under observasjon i 2.klasse der ei jente viser fram
boka si til en medelev og sier "Æ har man g forskjellig klistremerka, men sjå her da ka
som står".

Leselogg /veiledet lesing framhevet som positivt. En mor fortalte også om konkrete
tips i leseopplæringa og bokstavinnlæringa som de skulle bruke hjemme.
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Både foreldre og barn deltar på utvikling ssamtalen på de fleste trinn. Foreldrene
mente at det var en trivselsundersøkelse med barna som ble brukt som
utgangspunkt. Under samtalen fylles det ut et forbedringsskjema.

Gjennom dokumentasjon fra gjennomførte foreldremøter på flere av trinnene, se r vi
at det er lagt stor vekt på å informere foreldre om organisering og metoder for
undervisning. På de laveste trinnene hadde alle en bolk om skolehverdagen, der blant
annet stasjonsundervisning, lekser, veiledet lesing m.m. ble gjennomgått.

Kvalitets mål 4:
Skolen legger vekt på bruken av vurdering som redskap for læring .

13. Ansatte har felles forståelse av vurdering.
14. Ansatte ved skolen har et felles fokus på å gi elevene læringsfremmede
tilbakemeldinger.
15. Vurdering inngår som en naturlig del av eleve nes læringsarbeid på alle trinn.
16. Ledelsen legger til rette for systematisk erfaringsutveksling og refleksjon rundt
vurderingspraksis ved skolen.

Ståstedsanalysen for 2017/ 2018 viser at lærerne ved Buvik skole i stor grad
opplever skolen som en lærende organisasjon. 67,7 % mener at skolen har en felles
pedagogisk plattform, mens 32,3 % mener at skolen bør endre praksisen sin på dette
feltet. Det kan tyde på at skolen er i en god utviklingsprosess, og at målet er å
utvikle en lik vurderingspraksis.

Gjennom observasjon og intervju med lærerne opplevde vi at skolen er på vei til å ha
en felles forståelse av vurdering. Lærerne sier at deltagelse i vurdering for læring har
vært positivt i så måte. En av lærerne uttrykte det på denne måten: "deltagelse i
Mooc - en har ryddet i skolens arbeid med vurdering"

Vi opplevde at lærerne hadde et felles fokus på å gi elevene gode tilbakemeldinger. Vi
så at lærere på samme team hadde tilnærmet lik praksis. Under våre observasjoner
og intervju fikk vi et inntrykk av at vurdering inngår som en naturlig del av
læringsarbeidet. Det var tydelig at lærerne la opp til at vurderingen skulle være en
del av selve undervisningen. Noen lærere uttrykte at vi må passe oss så ikke elevene
tror vi vurderer alt de gjør. Lærerne må le gge opp vurderingspraksisen på en sånn
måte at vurderinga blir en naturlig del av læreprosessen.

Ståstedsanalysen viser at 80,6 % av lærerne mener at det legges til rette for
systematisk erfaringsutveksling og refleksjon rundt skolens vurderingspraks is. Også
gjennom intervjuene med lærerne kom det fram at skolen har et systematisk arbeid
med vurdering for læring. Lærerne uttrykte at vurdering for læring er et utviklingsmål
alle er sammen om, og som alle er nødt til å være med på.
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VII. Praksis som kan bli bedre .

Kvalitetsmål 1.
Elevene har utbytte av vurderingen .

1. Elevene vet hva de skal lære.
2. Elevene vet hva de skal vurderes ut fra (kriteriene er kjent).
3. Elevene får tilbakemelding/vurdering på arbeidet sitt.
4. Elevene gjør seg nytte av tilbakemeldingen/vurderingen på arbeidet sitt.

Ukeplan er et arbeidsverktøy som elevene og foreldrene er fornøyd med. Dette gir
elevene muligheter for å ta ansvar for egen læring og å planlegge kommende
arbeidsuke. Det var flere av de eldste elevene som kommenterte at ukeplanen ikke
bestandig var ferdig på mandags morgen. Noen hadde tidligere erfaringer med å få
ukeplan på fredag for kommende uke, og da kunne de forberede seg på tema eller
arbeidsmengde.

De minste elevene fikk ofte klistremerker i bøk ene sine. Der og da virket de fornøyde,
men i etterkant var det noen som ikke viste hvorfor de hadde fått det. "Fordi lærer
villa sett det der". Her kan lærerne bli tydeligere på hvorfor klistremerke og lignende
brukes, og kanskje hjelpe elevene med å vur dere eget arbeid. På den måten kan
barna få bruke egne ord som igjen bekrefter barnets vurdering.

Vi opplevde at lærerne er veldig tydelig i starten av timene med å forklare hva som er
mål og hvordan elevene skal arbeide. Vi så derimot mindre oppsummerin g etter
arbeidsøktene. Her kan Buvik skole vurdere om de skal bruke tid på slutten av
arbeidsøktene til å oppsummere hva elevene har lært i arbeidsøkta, f.eks med
tommeltott eller grad av måloppnåelse.

Kvalitetsmål 2
Lærerne tydeliggjør læringsmål for elevene .

5. Lærerne tydeliggjør mål og kriterier for elevene.
6. Lærerne bruker ulike vurderingsformer for å stimulere til læring.
7. Vurdering av elevene har fokus på det positive.
8. Lærerne gir begrunnede og konstruktive tilbakemeldinger til e levene.

Gjennom observasjon og intervju opplevde vi i stor grad at lærerne ved Buvik skole
ga tydelige mål og kriterier. Vi erfarte likevel at det kunne være noe forskjell i
praksisen. Endring av praksis tar tid for både elever og lærere. Enkelte lærere
uttrykte at de ville passe seg for å ha for stort fokus på vurdering. De var redd for at
elevene rett og slett gikk lei. Både elever og foreldre uttrykte at det var forskjell på
hvordan lærerne gav tilbakemelding. De opplevde at det ikke alltid var samsvar
mellom det som de ulike lærerne formidlet. Buvik skole har kommet langt i å utvikle
en felles vurderingspraksis, likevel kan kollegiet arbeide mer med å gi begrunnede og
konstruktive tilbakemeldinger.

Ståstedsanalysen viser at det er en positiv utviklin g i lærernes oppfatning av om
elevene får begrunnede tilbakemeldinger. Det er likevel 51,6 % av de svarte som sier
skolen bør endre praksis på dette feltet.
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Elevundersøkelsen med tall for 7. trinn viser at elevene ved Buvik skole svarer
tilsvarende el ler mer positivt enn elever gjør på 7. trinn nasjonalt. På spørsmålet om
lærerne snakker med eleven om hva han/ hun bør gjøre for å bli bedre i fagene,
svarer elevene ved Buvik skole, noe under et landssnitt. Både elever og lærere må bli
vant til en kultur der framovermeldinger på læringsarbeidet bli r en naturlig del.

Indikator og nøkkeltall 2013 - 2014 2014 -
2015

2015 - 2016 2016 -
2017

Nasjonalt
2016/ 17

Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike
fagene slik at du forstår dem?

4,0 3,8 4,3 4,4 4,3

Forklarer lærerne godt nok hva det legges vekt
på når skolearbeidet ditt vurderes?

3,9 4,0 4,1 4,3 4,3

Forteller lærerne deg hva som er bra med
arbeidet du gjør?

4,1 3,8 4,0 4,3 4,1

Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre
for å bli bedre i fagene?

4,0 3,4 4,0 3,8 4,0

Kvalitetsmål 3
Foreldrene kjenner skolen vurderingspraksis .

9. Foreldrene kjenner læringsmålene til elevene.
10. Foreldrene får veiledning i hvordan de kan bidra til å stimulere elevene i

læringsarbeidet.
11. Foreld rene har mulighet til å følge med på den faglige utviklingen elevene

har.
12. Vurdering er et tema i utviklingssamtalen mellom lærer, elev og foreldre.

I Buvik skole sin utviklingsplan står det blant annet om foreldreinvolvering, i skolen
sitt arbeid med vu rderingskultur:

God vurderingskultur krever godt samarbeid med foresatte, som må kjenne til
viktigheten av deres støtte i læringsarbeidet. Videre må foreldrene oppleve at
aktiv deltakelse har betydning for barnas læring (kap 1,2 i Utviklingsplan for
Buvi k skole)

Lærerne og ledelsen ved skolen forteller at de har fokus på å skape et godt
samarbeid mellom skole og hjem. Rektor sier at det skal være felles praksis for
gjennomføring av utviklingssamtalene. Det forventes at foreldrene skal vite hva som
blir tatt opp i samtalen.

Noen foreldre uttrykte at det var varierende med tilbakemeldinger som elevene fikk
avhengig av hvilket trinn de gikk på. Foreldrene mente også at kvaliteten på
tilbakemeldingene kunne variere. De har et ønske om mer spesifikke
tilba kemeldinger, og det er ønskelig å vite mer om det som skjer på skolen for å
kunne følge opp på hjemmebane.

Foreldrene opplevde ulik grad av oppfølging av Nasjonale prøver og gjennomgang av
slike. Buvik skole kan vurdere om de har gode rutiner for oppfølg ing av Nasjonale
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Prøver og Udir sine kartleggingsprøver, og hvordan de kan og bør bruke disse
undervisning og skole - heimsamarbeid.

Det kom fram gjennom intervjuene med foreldrene at det oppleves som om man får
lite tilbakemeldinger når det går bra. Deri mot får man ofte tilbakemeldinger når det
ikke går så bra. Vi tolker dette som om at man får beskjed dersom det er avvikende
adferd på eleven.

En far uttrykte at foreldrene selv må fange opp om barnet sitt strever faglig. De får
slik informasjon gjenno m utviklingssamtalen. Det kan ofte være for sent.
Ståstedsanalysen viser også at lærerne opplever dette som utfordrende.

Både elever, foreldre og lærere ga inntrykk av at utviklingssamtalen er en viktig
arena for å følge opp elevens læringsreise. G jennom intervjuene med foreldrene kom
det likevel fram en del synspunkt. Noen mente at dersom det som skal sies er veldig
negativt, bør det tas uten eleven. Inntrykket etter en slik samtale blir da negativt
fokusert. Det kom forslag fra foreldrene om å d el e opp samtalen, med og uten eleven
spesielt der det kan være ting som er problematisk. Andre foreldre mente også at
samtalen må avsluttes positivt.

Videre mener foreldrene at skjemaene som brukes varierer, og det er ulikt om det
sendes heim informasjo n i forkant. Utviklingssamtalen kan derfor fort bære preg av
informasjon og at det blir lite tid for spørsmål. Det oppleves som om mye ramses
opp, og at det blir mye enveisinformasjon fra lærer. Noen antydet at det samme blir
sagt på hver samtale. Det fore ldrene ønsker å snakke om, kan det ikke bli tid eller
rom for.

Buvik skole kan vurdere om det skal sendes ut informasjon i forkant av
utviklingssamtalen slik at foreldre og elever kan forberede seg på det de vil drøfte.

Kvalitetsmål 4:
Skolen legge r vekt på bruken av vurdering som redskap for læring .

13. Ansatte har felles forståelse av vurdering .
14. Ansatte ved skolen har et felles fokus på å gi elevene læringsfremmede
tilbakemeldinger .
15. Vurdering inngår som en naturlig del av elevenes læri ngsarbeid på alle
trinn.
16. Ledelsen legger til rette for systematisk erfaringsutveksling og refleksjon
rundt vurderingspraksis ved skolen.

Gjennom observasjon og intervju både med lærerne og skoleledelsen fikk vi et
godt inntrykk av at skolen arbeider systematisk med å skape en god vurderingskultur
ved skolen. Arbeidet gjennom mooc har ført til endring av praksis, og til en mer felles
vurderingskultur.

Både ledelsen og lærerne peker på at det fortsatt er et stykke igjen før alle har en
felles forståe lse for vurdering. Også ståstedsanalysen peker på at skolen har
forbedringsområder på dette feltet. Her vil vurdererne gi et klart råd om at det gode
arbeidet som er startet bør fortsette framover.
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VIII. Spørsmål til refleksjon og ettertanke

Vi vi l anbefale skolen å fokusere på følgende områder:

Felles refleksjon og erfaringsdeling i kollegiet rundt vurdering

for læring – også etter endt deltakelse i mooc.

Skape en felles forståelse for hvordan man kan gi konkrete og

realistiske tilbakem e ldinger på elevenes arbeid (muntlig

framovermeldinger, skriftlig framovermeldinger < - >

klistermerker, smil e fjes m.m) .

Reflektere og diskutere hvordan man avslutter en arbeidsøkt -

oppsummering og evaluering av læringsøkta .

Elevinvolvering – lytt til elevstemmen .

Fi nne måter å involvere foresatte på, slik at de blir en god

medspiller i satsningen.

Gjennomgå felles rutiner for utviklingssamtalen/ kontaktmøtet .

Reflektere rundt hvordan digitale verktøy kan trekkes inn i

vurderingsarbeidet .

IX. Etterord

Forskning om eks tern 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 per sonalet og
Veilederkorpset ) lager en milepælsplan for etterarbeidet .
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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 skoleledelse n for å følge opp
prosessen .
Etter cirka ett år: Skolen og skoleeier har nytt møte for å se hva som har
skjedd av endringer .

Vedlegg A. Deltakere i ekstern vurdering

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

Interne: Elever, ansatte, ledelse og foresatte ved Buvik skole.

Eksterne: Heidi Løkhaug og Siv Tove Sødal fra Hemne kommu ne .

Vedlegg B. Tidsplan og aktiviteter

I forkant av 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 samspil l med skolens personale. Personalet har
gjennomført en ståstedsanalyse som veilederne har vært med på å oppsummere.
Samtaleguide r 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 de t mot framtidsbildet. Rapporte n skrives og legges frem for
personalet og andre den siste dagen av vurderingen.

Tiltak Varighet
Skolens/vurderernes
forslag til tidspunkt

MANDAG 05.02.

Introduksjon i personalet 15 min 08.00 - 08.30

Observasjon 1.trinn (2 klasser) 60 min 09.00 - 10.00

Observasjon 1.trinn (2 klasser) 60 min 10.00 - 11.00

Observasjon 4.trinn 60 - 75 min 11.45 - 13.00

Observasjon 6.trinn 60 - 75 min 13.00 - 14.15

Lærerintervju, grupper T1 30 min 14.30 - 15.00

Lærerintervju, grupper T2/T 3 30 min 15.00 - 15.30
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Dagsoppsummering med rektor/ledelse 60 min 15.30 - 16.00

Foreldremøte, FAU m/vara 90 min 18.30 - 20.00

TIRSDAG 06.02.

Observasjon 2.trinn 60 min 08.15 - 09.15

Intervju 2. - 3.trinn 45 min 09.15 - 10.00

Observasjon 7.trinn 60 min 10.00 - 11.00

Observasjon 3.trinn 60 min 11.45 - 13.00

Dagsoppsummering med rektor/ledelse 60 min 15.30 - 16.00

ONSDAG 07.02.

Intervju 6. - 7.trinn 45 min 08.15 - 09.00

Intervju 4. - 5.trinn 45 min 09.00 - 09.45

Observasjon 5.trinn 60 min 10.00 - 11.00

Skriving Fra 11.30

Dagsoppsummering med rektor/ledelse 60 min 11.00 - 11.30 (?)

TORSDAG 08.02

Fremlegging av rapport for rektor 60 min 12.30

Framlegging av rapport for personalet,
skoleeier/kommune, FAU/foreldrekontakter og
representanter f ra elevrådet

60 min 14.30 - 15.30

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 be st
mulig kvalitet på informanter fra elevene, ber en rekto r i samarbeid med
kontaktlærere om å plukke ut elever som skal intervjues. Rektor får også ansvaret for
å sette opp en plan for intervju er med pers o nalet , slik at skolen kan fungere så vanlig
som mulig under vurderingsuka. Alle intervjuer er gruppeintervjuer.

Vedlegg D. S amtaleguider

For å fange lik tematikk, har vurdererne i forkant utarbeidet ulike samtaleguider til
hjelp for samtaler med henholdsvis el evgrupper, foreldre og ulike grupper
medarbeidere på skolen. Spørsmålene i disse samtaleguidene er alle knyttet til
framtidsbildets formulerte tegn på god praksis.
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Foreldreintervju
Tegn på god praksis Dette sa/mente foreldrene:
9. Foreldrene kjenner læ ringsmålene til eleven.
Hvordan blir læringsmålene formidlet?
Mener dere at elevene vet hva de skal lære?
Kjenner dere til kriteriene som elevene skal
vurderes ut fra, og på hvilken måte?

10. Foreldrene får veiledning i hvordan de kan
bidra til å s timulere elevene i læringsarbeidet?
Får dere opplæring/ informasjon om hvordan dere
kan bidra i læringsarbeidet til elevene?
På hvilke måter kommer informasjonen?
11. Foreldrene har mulighet til å følge med på den
faglige utviklingen elevene har.
Vet dere hvilke tilbakemeldinger elevene får?
Bruker lærerne ulike vurderingsformer, gi
eksempler.
Bærer vurderingen av at det fokuseres på det
positive? På hvilken måte?

12. Vurdering er et tema i utviklingssamtalen
mellom lærer, elev og foreldre.
På hvilken måte blir vurdering i fag en del av
utviklingssamtalen?
Hvordan blir informasjonen gitt? Er det mulighet for
å forberede seg til samtalen på forhånd?
I hvor stor grad er elever og foreldre delaktig i
denne samtalen?

Elevintervju
TEGN PÅ G OD PRAKSIS
Elevene får spørsmål:

Dette sa
elevene:

1. Elevene vet hva de skal lære:
Hvordan vet dere hva dere skal lære?
Hvor tydelig er lærerne på dette?
Vet dere hvordan dere skal lære dette best?

2. Elevene vet hva de skal vurderes ut fra (kri teriene er
kjent):

Hvordan vet dere hva dere skal vurderes ut fra?
Vet du hva som menes med kriterier?
Hvordan vet dere kriteriene for vurderingene?
Hvem bestemmer dette?
Hvordan blir dere fortalt hva det legges vekt på?
Opplever dere at foreldrene deres vet dette? På hvilken måte?
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3. 3. Elevene får tilbakemelding/vurdering på arbeidet sitt:
Hvordan får du vite hvordan du ligger an i faget?
Hvordan forteller læreren din deg hva du får til i faget?
Hvordan vet du graden av måloppnåelse?
Hvord an blir du vurdert i forskjellige fag?
Hvordan liker du best å få tilbakemeldinger?
Hvordan gir dere hverandre tilbakemeldinger på arbeidet dere
gjør?
Hvordan informeres de hjemme om dette?

4. Elevene gjør seg nytte av tilbakemeldingen på arbeidet si tt:
Får du vite hva du bør arbeide mer med i faget?
Hvordan får du vite hva du bør arbeide mer med i faget?
Hvordan bidrar du selv til å vurdere dette?
Kjenner de hjemme til hva du må jobbe mer med?

Lærerintervju:
Tegn på god praksis Dett e sier

lærerne
5. Elevene har utbytte av vurderingen/
Lærerne tydeliggjør læringsmål for elevene

V et elevene vet hva de skal lære, og på hvilken måte blir mål og
kriterier synliggjort? Og på hvilken måte får elevene tilbakemeldinger
på arbeidet sitt?
Har dere et system, gjennomtenkt måte å gi tilbakemeldingene på?
Forklar (positive, konstruktive og begrunnede tilbakemeldinger)
Opplever dere at elevene gjør seg nytte av tilbakemeldingene som
dere gir? På hvilken måte?
Hva betyr skolens vurderingspr aksis for elevene ved Buvik skole?

6. Foreldrene kjenner skolens vurderingspraksis
Er foreldre og foresatte kjent med læringsmålene til elevene? Beskriv
hvordan
Hvordan trekker dere med foreldre/ foresatte i arbeidet med å
motivere og stimulere eleve ne i læringsarbeidet .
Hvordan har foreldre/ foresatte mulighet til å følge med på den
faglige utviklingen som elevene har?
På hvilken måte gjennomføres utviklingssamtalene?
Får elever og foreldre/ foresatte informasjon før samtalen - og på
hvilken måte?

7. Skolen legger vekt på å utvikle bruken av vurdering som redskap for
læring
Har skolen en felles forståelse av begrepet vurdering? Og hvordan vil
dere beskrive felles vurderingsspraksis?
På hvilken måte vil dere si at vurdering inngår som en naturlig del av
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læringsarbeidet på alle trinn?
Hvordan legges det til rette for erfaringsutveksling rundt skolens
vurderingsspraksis?
Hvordan bidrar ledelsen ved skolen til å legge til rette for drøftinger
og refleksjoner rundt vurderingsspraksis?


