UTVIKLINGSPLAN HAGEN OG KIRKEBY SKOLER 2020
Overordnet målsetting: Opplæringen i alle fag er fra høsten 2020 i tråd med Kunnskapsløftet 2020 på 1.-9.trinn
Mål:







Det legges godt til rette for at lærerne jobber i profesjonelle læringsfellesskap der det er god sammenheng mellom skolens
utviklingsarbeid og lærernes planlegging, gjennomføring og evaluering av elevenes læring.
Lærerne planlegger, gjennomfører og evaluerer elevenes læring med utgangspunkt i overordnet del og fagplanene i
Kunnskapsløftet 2020
En større del av læringsaktivitetene er inkluderende, basert på åpne og rike oppgaver som alle kan mestre på sitt nivå
Lærerne bruker kunnskap om elevene i planlegging av elevenes læring og kombinerer
med kunnskap om fag og didaktikk
Digitalt mål: formuleres skolevis, ungdomsskolene må ha et mål, barneskolene kan velge

Strategier/tiltak- kommune

Ansvarlig

Hvordan vurdere
måloppnåelse

Alle (barne- og ungdomsskole):
Fagfornyelsen er tema i alle lærende skoleledermøter- modellering

Per og Line

Vurdere at aktiviteter er
gjennomført etter planen

Skoleeier følger opp og støtter skolelederne i arbeidet med å lede lærernes læring og
sikre kvalitet i undervisningen.
Følge progresjonen i kompetansepakke fra udir
Samarbeid med tillitsvalgte sentralt og på hver skole
Møte med skolene: Skolene rapporterer på ståsted og framdrift fagfornyelsen i
partnerskolegrupper mars/april 2020 og okt/nov
Lederseminar august 2020 med Fagfornyelsen som tema
Felles planleggingsdag august 2020
Etablere samarbeid med andre kommuner og UH-sektoren.

Deltagelse fra skolene
Tilbakemeldinger fra
deltagere- Forms

Vurdere og følge opp skolenes bruk av elevresultater og data
Ungdomsskolene:
4 fagnettverk
Deling av opplegg i faggrupper på Teams.
Referansegruppe
Barneskolene:
Sonevis samling- en vår og en høst
Referansegruppe

Strategier/ tiltak - skole

Ansvarlig

Hvordan vurdere
måloppnåelse?

Evaluering og revidering av kjernepunktplaner i tråd med fagfornyelsen.

Ledelsen/Line Evaluere praksis høsten
2020

Bruke kompetansepakka fra UDIR

Ledelsen

Erfaringsdeling på tvers av skoler, utvikle undervisningspraksis

Ledelsen og
lærerne



Samarbeid med bakgrunn i fagkompetanse

Arbeide med hospitering

Ledelsen og
de ansatte

Samtale/ evaluere med
lærerne

Samtale med lærerne/
medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtaler

Arbeid i faggrupper

Ledelsen og
ansatte

Samtale med lærerne/
medarbeidersamtaler

Åpne/ rike oppgaver som utvikles gjennom bruk av teams/ OneNote


Gode opplegg deles i en idebank i Skole Nord / Teams

Arbeide med inkluderende læringsmiljø. Aktivt bruke sin kunnskap om elevene
til planlegging og gjennomføring av undervisningen for alle elevene. Gjelder
alle fag. Hva gjør vi for at ALLE elevene utvikler seg i hver eneste
undervisningsøkt?

Digitale strategier - innføring av O365, Teams, OneNote, Onedrive....


Gradvis tilvenning og bruk – O365 benyttes i arbeidet i alt pedagogisk
utviklingsarbeid.

All samhandling mellom ansatte skal skje i Teams.

Delta på lederseminar i august med Fagfornyelsen som tema

Ledelsen og
ansatte

Ledelsen

Samtale/ evaluere med trinn

Elevundersøkelsen.
Resultater nasjonale Prøver
og kartleggingsprøver

Ledelsen og
ansatte

Samtale/ evaluere med trinn

Ledelsen og
ansatte

Samtale/ evaluere med trinn

Ledelsen
Evaluere i ledelsen

Tillitsvalgt og

Evaluere

Planleggingsdager i august med Fagfornyelsen som tema

ledelsen

planleggingsdagene

