
 

 

 

 

 

 

 

Utviklingsplan  

Skaun ungdomsskole 2016 – 2017 



Denne utviklingsplanen gjelder for skoleåret 16/17 og er en del av kommunens sektorplan. 

Forord 
 

Kunnskapsløftet; den nåværende læreplanens generelle del, læringsplakaten som inneholder viktige prinsipper for skolens opplæringsvirksomhet, 
læreplanene i alle fag og skolens til en hver tid økonomiske ramme, er styrende for dette skoleårets planverk. 

Kompetansemålene i læreplanene for fag er formulert innenfor hvert hovedområde og er i hovedsak angitt etter 10.trinn.  

Fordeling av kompetansemål og innhold for hvert trinn blir utarbeidet i skolens lokale læreplaner og årsplaner/periode- og arbeids/ukeplaner.  

Læreplanene i fagene forutsetter at det konkrete innholdet i opplæringa, hvordan opplæringa skal organiseres og hvilke arbeidsmåter som skal brukes i 
opplæringa, bestemmes på lokalt nivå. 

 

Med bakgrunn i statlige og kommunale føringer, egne prioriteringer og årets budsjett- og bemanningssituasjon, vil Skaun ungdomsskole  

utvikle et skolemiljø som er preget av en visjon om at 

Alle skal føle at de duger 

 
 

 

 



 

1. Fokusområder 
Utviklingsplanen har fokus på noen sentrale områder som skal prege alle 
grunnskolene i Skaun kommune. Fokusområdene bygger på tidligere planer 
for utvikling av skolene i Skaun, analyse av ståsted for grunnskolen og på 
sentrale områder i læreplanverket.  

Fokusområdene er hentet fra Sektorplan for grunnskolen Skaun kommune 
2015- 18, ”Kvalitet i skolene i Skaun – med blikk for framtida”: 

1. Læringsmiljø(klasseledelse m.m.) – Ungdomstrinn i utvikling 
2. Vurdering for læring og utvikling – Ungdomstrinn i utvikling 
3. Tilpassa opplæring og tidlig innsats (for barneskolene) 
4. Fokusområde valgt av skolen 

- Ungdomstrinn i utvikling – skolebasert utvikling i grunnleggende 
ferdighet  lesing i alle fag 

 
I tillegg til de tre felles fokusområdene kan hver enkelt skole utvikle sin 
skoleprofil gjennom eget valgt fokusområde for blant annet å ivareta lokalt 
initiativ, nyskaping og entusiasme. 

Skoleeier vil initiere til fagdager knyttet direkte opp mot fokusområdene. 
Samtidig vil resultater innenfor hvert av fokusområdene bli etterspurt årlig. 

Det er en overordnet målsetting at fokusområdene skal bidra til å gi alle elever 
i grunnskolen i Skaun en mulighet til å utvikle sine grunnleggende ferdigheter. 
Å beherske grunnleggende ferdigheter er nødvendig for læring og utvikling i 
skole, arbeid og samfunnsliv. De grunnleggende ferdighetene er basis for 
læring og utvikling i alle fag, ikke bare som ferdigheter på et grunnleggende 
nivå, men på ulike nivåer på trinnene. 

For å nå den overordnede målsettingen skal elevenes læringsmiljø og 
læringsresultater heves, og tilpasset opplæring og vurdering for læring skal 
styrkes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fokusområde 1: Ungdomstrinn i utvikling. Læringsmiljø (klasseledelse m.m.).

Målsetting: Alle elever i skolene i Skaun skal oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer deres helse, 
trivsel og læring 

Suksesskriterier Tiltak Når Ansvar 

Skolene i Skaun skal ha nulltoleranse for 
mobbing 

Følge skolens sosiale handlingsplan, ordensreglement, 
standarder og Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd. 
Bruk av anti- mobbeprogrammet Innblikk etter behov (Jfr. 
Opplæringslova kap. 9A, elevenes skolemiljø.) 
MOT-programmet på alle trinn.  
Videreutvikle ideer for at nye elever inkluderes i skolemiljøet. 
Et tverrfaglig kulturprosjekt på hvert trinn.  

Klassemøter 

Rom for fysisk aktivitet også i teoriøkter. 
Den kulturelle skolesekken. 

 Rektor 
Alle ansatte 

Ledere og lærere med kompetanse i 
læringsmiljø  

UiU/ SKU: 
Fokus på klasseledelse i et samarbeid med HIST. 
Skolen drøfter oppgaver knyttet til læringsmiljøet  etter LP-modellen. 
Utvikle alternative læringsmiljø for elevene og delta i samarbeids-
prosjekter med tverrfaglig team. 

3 semester: 
2015 - høst 2016 

Rektor 
Ressurslærer 
Teamledere 



Skolevandring.  
Kollega/klasseobservasjon 

Alle lærere har en tydelig klasseledelse Skolevandring og drøfting etter LP-modell i samarbeidsmøtene. 
Kollega/klasseobservasjon 

 Rektor  

Felles regelanvendelse ved skolene Drøfte i samarbeidstid 
Alle følger lojalt opp regler/bestemmelser. 

 Rektor 
Teamledere 
Alle ansatte 

Klasseregler utformes i samarbeid med 
elevene 

 

Gjøres i alle klasser Høsten Kontaktlærere 

Standarder /forventninger til de ulike 
rollene i skolen etableres og anvendes ved 
alle enheter 

Gjennomgås og evalueres i klasser, foreldremøter FAU, SU og i 
samarbeidsmøter på skolen. 

 Rektor  
Teamledere  
Kontaktlærere 

Enhetene gjennomfører lokale 
trivselsundersøkelser og 
brukerundersøkelser som medfører tiltak og 
evaluering 

Gjennomføres på Fronter i alle klassene og etter utdanningsdirektoratet 
plan for brukerundersøkelsene for både foresatte og elever. 

Ungdata-undersøkelse hvert tredje år med gjennomgang av rapport i 
alle gruppene på skolen; elever, foresatte og personalet. 

Høsten 

 

Våren 

Teamledere 
Kontaktlærere 

Trivselslederprogram ved alle skoler Aktiviteter i friminutt for alle elevene. 
Involvere elevrådet i arbeidet med skolemiljø, skolens aktiviteter og i 
trivselsprogrammet. 
Utvikle trivselsprogrammet. 

 Rektor 
Ansvarlig for 
trivselsprogrammet 
Alle ansatte 

Lokal læreplan for sosiale ferdigheter 
utarbeides 

Jfr. skolens sosiale handlingsplan  Rektor 
Teamledere 
Kontaktlærere 

LP-modellen er implementert på alle skoler Brukes til drøfting av saker i samarbeidsmøtene  Rektor 
Ressurslærer 



Teamledere  

 

 

 

Fokusområde 2: Ungdomstrinn i utvikling. Vurdering for læring og utvikling

Målsetting: Elevene i skolene i Skaun skal gjennom skolens vurderingsarbeid forstå hva de skal lære og hvordan de kan 
lære mer. Vurdering skal fremme læring, lærelyst og motivasjon. 

Suksesskriterier Tiltak Når Ansvar 

Lærere gjennomfører underveisvurdering med elevene Legge til rette for skolens arbeid med vurdering for 
læring gjennom organiseringa og innholdet i 
skoledagen. 

Skoleåret 16-17 Rektor 
Teamledere 
Lærere 

Elevene vet hva de skal lære og hva som forventes Mål for timen som oppstart og oppsummering av timen
Faglige utviklingssamtaler i fagene med hver enkelt elev 

 Rektor 
Teamledere 
Lærere 

Alle lærere gjennomfører systematiske elevsamtaler Elevsamtaler gjennomføres før kontaktmøtene høst og 
vår. 

Høst/vår Rektor 
Teamledere 
Kontaktlærere 

Det videreutvikles gode rutiner for halvårsvurderinger Felles plan for den muntlige og skriftlige 
halvårsvurderinga for læring til hver enkelt elev.  

8.trinn gir skriftlig halvårsvurdering samtidig med 
meldeark vedr orden og oppførsel i november.  

 Rektor 
Kontaktlærere 

Skolevandring benyttes av alle skoleledere Gjennomføres etter årlig milepælsplan  Rektor 
Inspektør 



Ressurslærer 

”Lærende nettverk” med erfaringsutveksling og 
kollegaveiledning i forhold til vurderingspraksis 
etableres ved alle enheter 

Etablerte SKU-grupper internt. 
Nettverk for ressurslærerne i Orkdal-/øyregionen. 

 Rektor 
Ressurslærer 

Skoleledere sikrer at resultater brukes systematisk 
som grunnlag for videreutvikling av pedagogisk praksis 

Skolens plan/rutiner for etterarbeid av nasjonale 
prøver, tentamener og andre tester, og evalueringer i   
samarbeidstida. 

 Rektor 
Teamledere 
Lærere 

 

Fokusområde 3: Tilpasset opplæring 
Målsetting: Elevene i skolene i Skaun skal oppleve mestring, utvikle sine talenter og få opplæring ut i fra deres evner og 
forutsetninger. 

Suksesskriterier Tiltak Når Ansvar 

Kontinuerlig lesetrening og begrepsinnlæring. UiU/SKU: 
Spesiell fokus  på  lesing som grunnleggende 
ferdighet  i et samarbeid med NTNU. 
Kontinuerlig  lesetrening og begrepsinnlæring i 
alle fag. 
Jfr. egen utviklingsplan for UiU. 

 Rektor 
Teamledere 
Lærere 

Skolene bruker kartleggingsprøver, nasjonale prøver m.m. til å 
fange opp elever med spesielle behov for tilbud. 

Følge plan for etterarbeid på nasjonale prøver; 
individuell oppfølging, generell vurdering og 
rapportering. 
Carlsten kartleggingsprøver på alle trinn. 

Spes.ped.rådgivers testing. 

 Rektor 
Spes.ped.rådgiver 
Norsklærere 
Lærere 

Implementere felles overgangsrutiner Følge planen for overgang b-skole-u-skole,   Rektor 



barnehage/barneskole/ungdomstrinn/videregående opplæring. u-skole – videregående. Rådgiver 

Tilpasse undervisninga etter nivå og forutsetninger. Stille faglige 
krav og ha forventninger til elevene. 

Praktisk og variert opplæring for å imøtekomme elevenes 
forutsetninger og behov gjennom skolebasert 
kompetanseutvikling for ungdomstrinnet 

Fagdager i skriftligfagene. 
Et tverrfaglig kulturprosjekt i alle klassene. 
Valgfag, arbeidslivsfag, uteskole og praktisk 
tilnærming i fagene. 
Videreutvikle samarbeidet med Tuva 
aktivitetssenter. 
Videreutvikle alternative læringsmiljø for elevene 
og delta i samarbeids-prosjekter med tverrfaglig 
team og ansvarsgruppemøter. 

 Rektor 
Teamledere 
Lærere 

Høyt nærvær Forebyggende tiltak; trivselstiltak, ha 
forventinger, oppfølging og tilbakemeldinger. 

 Rektor. Alle 
ansatte 

1.4  Skolens eget fokusområde 
Fokusområde 4: 
Målsetting: Ungdomstrinn i utvikling. Grunnleggende ferdighet i lesing i alle fag 

Suksesskriterier Tiltak Når Ansvar 

Elevene skal i den grad de har forutsetninger til det -  
videreutvikle lesekompetansen. 

Elevene skal forstå begreper og tekster. 

Leseopplæring i alle fag.  
Elevene får hjelp til å finne riktige strategier for 
lesing. 
Veileda lesing i alle fag. 
Hjelp til å forstå tekster og begreper. 

 Ressurslærer 
Faglærere 

Elevene blir kjent med prøveformen i nasjonale prøver i lesing og 
trening på utholdenhet. 

Forarbeid til nasjonale prøver i lesing.  Rektor 
Ressurslærer 
Faglærere 

Elevene får individuell hjelp til å bli bedre i lesing, skolen finner 
ut hvor behovet for videre satsning er. 

Etterarbeid til nasjonale prøver i lesing. 
Samarbeid om forelesninger og veiledning ved 

 Rektor 
Ressurslærer 



HIST. Faglærere 

Grunnleggende ferdighet blir en del av de lokale læreplanene. Legge inn gode opplegg i de lokale læreplanene 
for fagene i kolonnen grunnleggende ferdighet 
lesing. 

 Rektor 
Ressurslærer 
Faglærere 



2.0 Styringskort 
Visjon: Skaun kommune – aktiv og attraktiv 
Mål fra Samfunnsplan for Skaun kommune, 2013 – 2024; Skaun kommune skal ha et av Midt-Norges beste oppvekst- og læringsmiljø 

Overordnet mål Fokusområde Delmål Kilde  Indikator Resultat 
2014 

Mål  
2015 

Mål
2018 
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Alle elevene i skolene i Skaun 
skal oppleve et godt og 
inkluderende læringsmiljø som 
fremmer deres helse, trivsel og 
læring. 
 

Elev- 
undersøkelsen 
7. og 10.trinn 

Trivsel    

   

Læringskultur    
   

Felles regler
 

   

   

Mobbing    
   

Foreldre-undersøkelsen Trivsel    

Mobbing    

Arbeidsforhold og læring    

Hjem skole    
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Elevene i skolene i Skaun skal 
gjennom skolens 
vurderingsarbeid forstå hva de 
skal lære og hvordan de kan 
lære mer. Vurdering skal 
fremme læring, lærelyst og 
motivasjon. 

Elev- 
undersøkelsen  
7. og 10.trinn 

Vurdering for læring 
 

   

   

Motivasjon    
   

Foreldre- 
undersøkelsen 

Vurdering for læring    

Motivasjon    

Medarbeider undersøkelsen Nærmeste leder    

Medarbeidersamtale    
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Elevene i skolene i Skaun skal 
oppleve mestring, utvikle sine 
talenter og få opplæring ut i fra 
deres evner og forutsetninger. 
 

Utdannings-direktoratets 
kartleggings-prøver 

Leseferdighet 2. trinn    

Leseferdighet 3.trinn    

Regning 2. trinn    

Regning 3.trinn  
 

  

Nasjonale leseprøver 
 
 

Leseferdighet 5. trinn 
 

   

Leseferdighet 8.trinn 
 

   

Leseferdighet 9.trinn    

Nasjonale regneprøver Regning 5. trinn    

Regning 8. trinn    

Regning 9.trinn    

Skoleporten Grunnskole poeng    



KOSTRA Andel elever som mottar 
spesialundervising 
 
 

   

   

   

KOSTRA Direkte overgang til 
videregående skole 

   

Elev-undersøkelsen 7. og 10. 
trinn 

Mestring    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktivitetsplan for  skoleåret 
2016– 2017 

 
AUGUST Miljødag: 

1) Klassenivå: Fokus på det sosiale miljøet i klassen 

Kontaktlærer 

Antimobbearbeid – start på forebyggende arbeid (trivselstiltak) Team 8, 9, 10 

Oppstart trivselslederarbeid Trivselskoordinator 

Kartlegging av læringsstiler Team 8 

 Medisinstudenter besøker 9.trinn der teamet er seksualundervisning. 
Ta kontakt tidlig på året! 

9.team 

SEPTEMBER Foreldremøter på  10.trinn 

Informasjon om yrkesmesse og utdanningsvalg/videregående 

Kontaktlærere 

 

Miljødager: 

2)Trinn-nivå:  

9. trinn   –  Husaby-opplegg  

10. trinn – Pilegrimsvandring 

3) Skolenivå:  

Skogdag 

Team  

Elevsamtaler 8.trinn Kontaktlærere 

Kontaktmøter 8.trinn Alle kontaktlærerne 

Byvandring m/museumsbesøk 8.  Kontaktlærere 

 Fjelltur/overnatting 10.trinn 10.team 

 Fagdag i matematikk for alle trinn, hel eller halv dag.  Matematikklærerne /team 

Nasjonale prøver Ledelsen/ faglærere 

 Leger uten grenser  10.team 

 



OKTOBER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasjonale prøver fortsetter Ledelsen/Faglærere 

Psykisk helse – 8.og 9.og 10.trinn 

Verdensdagen for psykisk helse 4.oktober (Bully 8.tr 2015) 

Gjennomføre sosiometrisk/ trivselsundersøkelse ved behov. 

Teamene, helsesøster, psykisk helse 

 

 

Utdanningsmesse i Trondheim for 10.trinn  

Utdanningsmesse i Meldal for 9. trinn 

10.team                    Rådgiver 

9.team                      Rådgiver 

PRYO – 10. klasse  Rådgiver 

Elevsamtaler 9. og 10.trinn Kontaktlærere 

Kontaktmøter 9. og 10.trinn Kontaktlærere (første møte skal være avholdt i alle klasser i løpet av oktober) 

Solidaritetsjogg (innsamling til TV-aksjonen) Egen komite /seksjon samfunnsfag/andre faglærere 

Foreldremøter 8.trinn:  
Klassemøter  
Felles: MOT og verdispill. Turtradisjoner (fjelltur). 

Foreldremøter på 9. trinn:  
Klassemøter 
Felles: Rus og festkultur 

Foreldremøter på 10. trinn: 
Klassemøter 
Felles: Informasjon om elevbedrift, skoleball og fjelltur 10.tr 

 

 Vurdere klasseomrokeringer på alle trinn Team  

 

 

 

 

 

 

 



NOVEMBER Lokal yrkesmesse FAU/ 10. trinn/ rektor 

Volleyballturnering Krø – lærere 

Brukerundersøkelser – alle elevene – klassevis innmelding 
Udir 

Ledelsen/teamene 

 Mot til å glede-dagen (vurder innholdet i denne, unngå ren kakefest) Elevrådet/ Innsats for andre 

 Fagdag i engelsk for alle (British Day for hele skolen?) Engelsklærerne/team 

DESEMBER Etterarbeid på nasjonale prøver Ledelsen/Faglærere/Team 

”Lys i mørket” – 8. trinn lager et arrangement . 8. team + Sal & scene 

Lussi og Lucia – Sal og scene 9.tr kommer innom rundt 13.desember Sal og scene 9.trinn 

Skoleball (2. torsdag i des.) 9.team  

Julegudstjeneste og alternativt opplegg Lærere 

Juleavslutning – klassevis Kontaktlærere 

 Brukerundersøkelser – foreldre/foresatte Ledelsen 

JANUAR Uteaktivitet: 
Alle klasser gjennomfører et utearrangement under tema vinter og snø/is  

Teamene 

 Innebandy – turnering  KRO-lærere 

 

FEBRUAR Søknader om fritak fra eksamen frist 1.februar Kontaktlærere/rektor 

Revy (uke 5: Vinterkulturuka)  10.team og Sal & scene 

  

Elevbedrift (messe) for 9.trinn 9.team 

   

 Ungdata hvert 3.år (neste gang 2019) – gjennomføres og rapporteres 
før vårens foreldremøter 

Skoleeier/Ledelsen 

 



MARS  Snøleikdag 

trinnvis, forskjellige områder/turmål 

Teamene 

 

Foreldremøter/valg av klassekontakter 

   Samme tema som elevene har på skolen: 

- 8. trinn: Nettvett/ Ungdata  

- 9. trinn: Vurderingsforskriften og klageadgang 

Teamene 

 

Elevsamtaler Team 

 Kontaktmøter alle trinn mars / april. Kontaktlærere 

 Fagdag  i norsk for alle, temadag eller tentamensforberedelse, hel 
eller halv dag. 

Norsklærerne/team 

 

   

APRIL Foredrag med audiograf 8.trinn 8.team 

 Retten (eller museumsbesøk) i løpet av våren 9.trinn 9.team 

 Trafikksikkerhetsdag for 10.trinn 10.team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAI Rydding før 17. mai Admin/Kontaktlærerne på 8. og 9.trinn  

Aktivitetsdag  Egen komite 

Eksamen Administrasjonen 

TINE-stafett  8. og 9.klasse Teamene  

Gjennomgang/vurdering av årshjulet Plangruppe/team 

Skogdag 8.trinn Naturfaglærerne på 8.trinn/Skogeierlaget og kommunen) 

Foreldremøte neste års 8.trinn med valg av klassekontakter Rektor, rådgiver og nye 8. team 

Jobbskygging 8.trinn 8.team  

Teatertur Sal & scene Faglærerne 

 Elevene velger valgfag april Rådgiver/team 

 

 Byvandring/museumsbesøk 8.trinn, ev høst 9.trinn 2016 Kontaktlærere/ klassekontakter 

Rundtur i kommunen 8.trinn Rådgiver+8.team 

AVSLUTNINGSFEST 10. team 

 

 


