
 

STANDARDER FOR SKAUN UNGDOMSSKOLE  
 

ELEVSTANDARD 

 

 Standard Vurdering 

1 Jeg gjør mitt beste med skolearbeidet på 
skolen og hjemme. 

 

 

2 Jeg kommer presis til timene og deltar aktivt i 
undervisninga. 

 

 

3 Jeg er hyggelig og høflig, og viser respekt 
overfor voksne og medelever.  
Vi håndhilser på læreren hver morgen. 

 

4 Jeg tar vare på skolens lokaler, inventar og 
utstyr. 

 

 

5 Jeg følger klasseregler og ordensreglementet 
for skolen.  

 

 

6 Jeg sørger for arbeidsro i timene. 
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FORELDRESTANDARD 

 Standard Vurdering 

1 Jeg motiverer mitt barn for skolearbeidet, 
hjelper, gir ros og støtter.  

 

 

2 Jeg er lojal til skolens reglement og 
bestemmelser. 

 

 

3 Jeg vil samarbeide med skolen for et positivt 
klassemiljø. 
Jeg viser respekt for og er hyggelig mot elever, 
lærere  og andre foreldre. Jeg stiller opp på  
de sosiale foreldrearrangementene for å bidra 
til at alle blir inkludert i skolemiljøet. 

 

4 Jeg møter på kontakt- og foreldremøter og 
andre samarbeidsmøter. Om jeg ønsker det er 
jeg velkommen også i skoletida. 

 

 

 

5 Jeg har en positiv holdning til skolen og 
signaliserer at skole er viktig. Jeg framsnakker 
skolen. 

  

 

6 Jeg hjelper mitt barn til å ta gode valg. 
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STANDARD FOR ANSATTE 

 

 Standard Vurdering 

1 Jeg er lojal i forhold til regler og bestemmelser 
som gjelder for skolen. 

 

 

2 Jeg møter presis til timene. 

 

 

3 Jeg viser respekt for og er hyggelig mot elever, 
foreldre og kolleger og legger til rette for et 
best mulig samarbeid mellom kolleger, skole 
og hjem. 

 

 

 

4 Jeg kan faget mitt og møter godt forberedt til 
timene. 

 

 

5 Jeg gjør mitt beste for at elevene skal lære 
mest mulig og at alle skal føle at de duger. 

 

 

6 Jeg rydder etter meg og deler ansvaret med 
mine kolleger om å holde orden på skolen. 
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LEDELSESTANDARD 

 

 

 Standard Vurdering 

1 Jeg viser respekt for elever, foreldre og 
ansatte. 

 

 

2 Jeg sørger for et godt samarbeid med og 
mellom lærere, elever, foreldre, andre ansatte 
og våre samarbeidspartnere. 

 

 

3 Jeg sørger for et best mulig skole- og 
arbeidsmiljø. 

 

 

4 Jeg er hyggelig og imøtekommende.  

 

 

5 Jeg sørger for at skolen ser ryddig og ordentlig 
ut. 

 

 

6  Jeg gjør mitt beste for at elevene skal lære 
mest mulig og at alle skal føle at de duger. 
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Vedlegg/ 

 

Oppfølging av standardene: 

Vurdere i  

Klassene 
Elevråd 
Foreldremøter 
FAU 
Fellestid 
Team 
Plangruppe 
Klubbmøter 

 

Individuelle vurdering/ Tema i 

Kontaktmøter der elev og foreldre møter 
Elev/utviklingssamtalen 
Medarbeidersamtalen 

 

Følger skolens øvrige prosedyrer (saksgang) for brudd på avtaler, normer og reglement for skolen. 

For klassene kan det være aktuelt å ha fokus  på en eller få standarder som får spesiell 
oppmerksomhet og vurdering  for en  periode.  

Påskjønnelse i gruppa hvis de etter en felles vurdering kommer fram til at det er fortjent.   
 

Skaun ungdomsskole Rådhuset 7353 Børsa 
Tlf 72868800/Fax 72868801 
e-post:  skaun.uskole@skaun.kommune.no 


	STANDARDER FOR SKAUN UNGDOMSSKOLE

