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Plan for VLS/VFL 2010 -2012 
 
Innledning:  
Vårt skoleutviklingstiltak med elevvurdering heter Vurdering, Læring og 
Skoleutvikling – VLS. For å lykkes med utvikling av bedre praksis i elevvurdering 
må det settes inn i en helhetlig organisatorisk skoleutviklingsprosess der ledere 
har en avgjørende rolle. Det skal handle om elevvurdering som sådan, vurdering 
for læring og medvirke til endringer i praksis for skoleeier, ledelse, lærere, elever 
og foresatte.  
 
Organisering: 
 
- Tiltaket er organisert som et "Lærende nettverk". Det gjør vi fordi vi har erfart 
at å drive skoleutvikling i systematiske nettverk får betydning for 
praksisprosessene i skolene. Lærende nettverk bygger på ideen om at 
skoleutvikling kan styrkes ved å samle flere skoler om et felles utviklingsområde. 
Nettverkets funksjon er å støtte opp om enkeltskolers utviklingsarbeid gjennom å 
etablere gode møteplasser for ideùtveksling, teoriinnspill og at skolene beretter 
om sine endringsarbeid innen vurdering og læring. I tillegg får skolene 
utviklingsgrupper veiledning på sine konkrete utviklingsarbeid. Dialogkonferanser 
er netteverkets læringsarena som ivaretar alle disse sidene ved skolenes 
utviklingsarbeid. 
 
- Skoleeier deltar aktivt gjennom å være en av to ressurspersoner med å 
planlegge faglig og praktisk gjennomføring av samlinger, sørge for finansiering 
og oppfølging av resultater og kommunikasjon 
 
- Ressurspersonene deltar aktivt i planlegging, gjennomføring av samlinger, 
oppfølging i mellomperioder og evaluering av framdrift og resultat.  
Det er et krav at utviklingsarbeidet skal være forankret i skolene ledelse og at 
deltakelse i arbeidsgrupper.  
 
- Lærere deltar i alle arbeidsgrupper og har roller som aktive utviklingsagenter 
på skolene. 
 
- Elever og foresatte er orientert om utviklingsarbeidet og vil inkluderes 
fortløpende gjennom konkrete praksistiltak.  
Alle skoler jobber med underveisvurdering og mange skoler jobber med 
utviklingssamtaler som utvalgt fokusområde.  
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Utviklingsområder: 
 
På skoleeiernivå: 
- Systemutvikling i forhold til: 
 Skolebasert vurdering. 
 Skoleutvikling 
 Lærende organisasjon 
 Læringsdeling 
 
- Interkommunalt samarbeid 
 
- Samarbeid grunn- og videregående skole. 
 
På skolenivå: 
 
- Underveisvurdering 

Dialog som dominerende kommunikasjonsform 
 
- Mappelæring 
 
- Læreplanarbeid 
 Mål og kriterier 

Taksonomi 
 
- Inkludering av elever og foresatte  
 
 
Mål på lokalt nivå: 
 
På skoleeiernivå: 
- Alle skoler skal jobbe kontinuerlig og systematisk med vurdering som 
skoleutviklingstema, herunder underveisvurdering spesielt. 
 
- Alle skoler skal gi og få tilskudd til egen læring gjennom deling og formidling av 
læring mellom skoler. 
 
- Alle skoler skal systematisk og jamnlig vurdere eget system, prosedyrer, 
rutiner og praksis i elevvurdering. Ståstedanalysen og skolevandring kan blant 
flere hjelpemiddel/metoder. 
 
- Det skal gjennom utviklingsprosessen arbeides fram minimumsstandarder for 
hvordan elevvurdering skal gjøres som skal gjelde for alle skoler. 
På skolenivå: 
- Elevene skal kjenne til og forstå mål og kriterier for det de skal lære 
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- Elevene skal få gode og presise tilbakemeldinger og fremovermeldinger 

 

- Elevene skal involveres i vurderingsarbeidet gjennom styrking av 

egenvurderingen blant annet gjennom dialog i utviklingssamtaler. 

 
Tiltak på lokalt nivå: 
 
Alle grunnskoler i Harstad kommune deltar i utviklingsarbeidet. I Harstad 
kommune skal dette utviklingsarbeidet være kontinuerlig og varig. 
Alle skoleledere, også de som ikke deltar i skolenes utviklingsgrupper skal 
involveres og ansvarliggjøres for tiltak fortløpende. 
 
Tiltak - prøve ut vurdering for læring i praksis: 
 
Hvordan arbeider jobber skolene med vurdering for læring, blant annet 
hvilke prinsipper for god underveisvurdering (se felles mål og føringer) 
som skal prøves ut i klasserommet: 

 systematiske fagsamtaler og veiledning 
 vurderingsdialoger elev - lærer 
 muntlig oppfølging/tilbakemelding fra lærer til elev basert på Blooms 

taksonomi 
 mappelæring  
 elevdeltakelse gjennom systematiske egenvurderinger 
 synliggjøre mål og kriterier visuelt i klasserommet 

 
Om valg av prinsipper er felles for alle/flere skoler eller om de har gjort 
ulike valg 

 mye er felles, noe er spesifikke valg 
 
Hvordan arbeider skolene for å bruke vurdering for å justere 
undervisningen og forbedre elevenes læring: 

 integrere vurdering som en del av et hvert undervisningsopplegg 
 systematiske vurderingsdialoger med elevene 
 elevsamtaler og utviklingssamtaler i starten av hvert semester med 

framoverperspektiv og stor elevmedvirkning 
 mappelæring 
 systematisk arbeid i skolenes utviklingsgrupper med ideer, 

utprøving og erfaringsdeling for systemisk endringsarbeid 
 Elevenes egen vurderingsrefleksjon som læringsfremmende verktøy 

Elevene kjenner til og forstår opplæringas mål og kriteriene for 



 
 

Bjarkøy Gratangen Harstad Solneset     Vik             UiT 
                         Tromstun 

 

VLS 2010-2012 

vurdering, slik at de i større grad kan delta i vurderingsdialogene for 
å fremme egen læring. 

 Alle skolens ledere har ansvar for tilrettelegging og oppfølging av 
utviklingsarbeidet på sine team 

 
Hvordan skolene skal gjøre vurdering til en integrert del av opplæringen  
mappelæring: 

 læringsmål og nivådelte vurderingskriterier i ethvert 
undervisningsopplegg 

 fagsamtaler som daglig vurderingsrutine i klasserommet 
 elevene setter seg egne opplæringsmål og er alltid kjent med 

vurderingskriteriene 
 Alle lærerne jobber med mål/kriterier, og elever og foresatte gjøres 

kjent med disse 
 Alle elever skal bruke egenvurdering i alle fag 
 Alle lærerne involveres i utviklingssamtalene 
 Alle lærerne involveres i fagsamtalene 
 Systematisk refleksjon i lærerteamene rundt vurderingsarbeidet 

 
 

Hvordan skolene skal videreutvikle et trygt og tillitsfullt læringsmiljø som 
har fokus på elevenes læringsbehov og måloppnåelse for alle elever:  

 systematiske elevsamtaler, veiledningssamtaler 
 målrettet ressursbruk 
 fleksible undervisningsløsninger med individuelle – gruppe- og 

klasseløsninger som tilbud og tilrettelagt etter elevenes behov 
 kollektiv utvikling av vurderingsforståelse og vurderingsmetodikk i 

lærerpersonalet som er gjenkjennelig og forståelig for elevene 
   

 
Tiltak - kompetansebygging og erfaringsspredning 
Dialogkonferanser av 2 dager 4 ganger i året (se matrise under).  
Samarbeid med UiT som deltar i planlegging, gjennomføring og veiledning 
mellom samlinger. 
 
Harstad kommune legger opp til at dette skal være en start på en systematisk, 
kontinuerlig og varig utviklingsprosess. 
 
5 kommuner deltar med 19 skoler. Fra hver skole skal det være ledelse og 
lærere med i utviklingsgruppa. Totalt 80 ledere og lærere fra alle trinn deltar.  
Det arrangeres 2 samlinger pr termin i 2,5 år. Mellom hver samling stilles det 
krav til tiltak og oppfølging på egen skole.  
Det arrangeres egne samlinger for skoleledere som ikke deltar i samlingene. 



 
 

Bjarkøy Gratangen Harstad Solneset     Vik             UiT 
                         Tromstun 

 

VLS 2010-2012 

 
Utfordringer 
På skoleeiernivå: 
- Kontinuerlig oppfølging 
- Forankring på strategisk nivå 
- Finansiering 
 
På skolenivå  
- Involvering av hele kollegiet 
- Helhetlig og tydelig ledelse – ingen må få melde seg ut 
- Deling mellom skoler. Blant annet på digitale plattformer. 
 
VLS: oversikt over samlinger 2010-2012 
Samling nr Tidspunkt Innhold/tema 
Samling 1 3.-4. feb 

2010 
Å lære i nettverk; skoleutvikling på prøve? Vurdering og 
læring 

Samling 2 14.-15 apr 
2010 

Hva er de sentrale utfordringen i ny vurderingspraksis? 
Hvordan kan vi møte disse gjennom aktiv utforskning av 
egen praksis? 

Ledersamling 1 
Harstad 

06. mai 
2010 

Skoleutvikling i en samspillende skole 

Samling 3 8.-9. sept 
2010 

Læreplanarbeid og mål og kriterier. 
Målrelatert vurdering i ulike fag 
 

Ledersamling 2 
Harstad 

5.-6. okt 
2010 

Å lede av og i team. Distribuert ledelse som fenomen 
Å vandre og veilede i skolen 

Samling 4 2.-3. nov 
2010 

Språk og uttrykksformer i vurdering. Del 1. 
-Fag og kompetansemål 
-Sosial utvikling og vurdering. 

Samling 5 31.jan.-1. 
feb 2011 

Mappe som vurderingsform 

Ledersamling 3 24. feb 
2011 

Å vandre og veilede i skolen 

Samling 6 29. og 30. 
mars 2011 

Når vurderingsarbeidet flyttes ut i klasserommets aktiviteter! 

Samling 7 01.- 02. 
sept 2011 

What is practise? 
Elevens deltakelse i vurderingsarbeidet. 

Ledersamling 4 4.-5. okt 
2011 

Å lede av og i team 3. Distribuert ledelse som fenomen 
Å vandre og veilede i skolen. Erfaringer fra skoler 

Samling 8 16.-17. nov 
2011 

Prøver og prøvekonstruksjon som grunnlag for læring 
Hva kan nasjonale prøver brukes til? 

Samling 9 31.01 -01. 
feb 2012 

? Vurderes ift hvor vi er og hvor vi skal 

Samling 10 11.-13.april 
2012 

? Vurderes ift hvor vi er og hvor vi skal 

 


