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Utviklings plan Marker skole 201 9 - 20 2 2

Innledning

Marker skole skal sikre alle elever Læring, Trygghet og Trivsel !

Utviklings planen er styrende for dette arbeidet . P lanen skal gjenspeile hva skoleeier,
skolen /SFO og brukere ser som viktig for god opplæring.

B rukerundersøkelser, resultate r og årlig kvalitetsmelding gir kunnskap om h vor skolen har et
potensial for forbedring . Våre valg skal også forankres i relevant forskning og i nasjonale
føringer . I denne planperioden innføres fagfornyelsen, og dette blir skolens primære fokus.

I denne planen har vi valgt å videreføre fokusområdene fra 16 - 19, innenfor områdene
ledelse og læring . Med klare kriterier og kjennetegn på hva vi skal få til og gode rutiner for
skolebasert vurdering , skal Marker skole bidra til at Markers barn og unge mestrer og lærer
utfra sine forutsetninger. Skolen skal ruste bygdas barn og unge til å møte live ts oppgaver og
mestre livet og hverdagen sammen med andre.

Felles innsats og samarbeid er avgjørende sukses skriterier. Marker kommune skal være et
levende og robust lokalsamfunn med M OT , der alle er del av et fellesskap.

Visjon og verdier:

Læring, trygghet og trivsel

Elevsynet skal ivareta: Mestring , Anerkjennelse , Respekt , Raushet , Tillit

Læringssynet skal ivareta: Motivasjon for læring gjennom forventninger/krav/mål,
elevmedvirkning og tilpasset opplæring.
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Satsingsområder: 

 

Ledelse som sikrer læring, trygghet og trivsel 

Hva Hvordan Dokumentasjon 

Implementere overordnet del 
og fagfornyelsen.  
 
Være en aktiv og lærende 
organisasjon 
 
 
 
Utvikle et systematisk og 
støttende læringsmiljø som 
preges av motivasjon og 
mestring. 
 
 
 

Lede og delta i 
profesjonsfellesskapet 
 
Observere og delta i 
medarbeidernes praksis. 
Utøve kunnskapsbasert 
ledelse. 
 
Delta i «Inkluderende miljø i 
barnehage/skole» 19-20 
(Udir/læringsmiljøsenteret) 
Gjennomføre lærende møter. 
Gjennomføre samtaler med 
medarbeidere og team.  
Gjennomføre Learning Walks. 
Definere personlige 
utviklingsmål på bakgrunn av 
egenvurderinger. 
Videreføre KS-K 
 

 
 
 
Dialog ledergruppe og 
skoleeier (§ 13.10) 
Kvalitetsmelding 
10-faktor 
 
Forsvarlig system 
§13.10 
Sosial læreplan 
Plan for utviklingstid 
høst og vår. 

 

Pedagogisk praksis som sikrer læring, trygghet og trivsel 

Kvalitetskriterier Kjennetegn Dokumentasjon 

Opplæringen er systematisk og 
planmessig i tråd med læreplan-
verket. 
 
 
 
  
Alle medarbeidere utøver god 
læringsledelse som 
kjennetegnes av: 
- støttende relasjoner 
- struktur og regler 
- motivasjon og forventninger 
- eleven som ressurs 
- god læringskultur 
 
 

Gjennomføre læringsøkter i 
personalet for å sikre eieforhold 
til ny overordnet del og 
fagfornyelsen.  
 
 
 
Standarder for planlegging og 
gjennomføring av læringsøkter 
er utviklet og gjennomført. 
Sosiale ferdigheter er definert. 
Planlegging, gjennomføring og 
vurdering sikrer læring av 
faglige og sosiale ferdigheter. 
 
 
 

Dialog ledergruppe og 
skoleeier (§ 13.10) 
Plan for utviklingstid 
Årsplaner for fag og 
tverrfaglige emner 
 
 
Sosial læreplan 
beskriver kriterier og 
standarder for  
-Struktur 
-Forebygging og 
handlingsplaner 
-Samarbeid med 
hjemmet og andre 
instanser.  
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Refleksjon i 
profesjonsfellesskapet rundt 
praksis knyttet til tverrfaglighet, 
dybdelæring  
 
 
Særskilt fokus på språk og 
digitale ferdigheter.  

Medarbeidere observerer og 
reflekterer over hverandres 
praksis etter Udirs kriterier. 
 
 
 
Tverrfaglig/faglig samarbeid 
gjennom 
språkkommunesatsningen.  
Skooler og ped. bruk av IKT 
 

 
 
 
 
 
 
Årsplaner for fag 
Conexus/PAS/eksamen 
Kvalitetsmelding 
 

 

Til hvert skoleår utarbeider skolen og SFO en plan for utviklingstid og setter i gang 

kvalitetsarbeid innenfor definerte områder, basert på skolebasert vurdering. 

Lenker 

Kunnskapsløftet 
Overordnet del  
 

 
Stortingsmeldinger mm. 
https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/id586/ 
 
Skolefritidsordningen 
Sentralt styringsdokument for SFO  
(Opplæringslova §13-7) 

 
 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/overordnet-del/
https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/id586/
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A713-7

