
  

 

    

  
 

 

Velkommen til Smeaheia 
skole! 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Smeaheia skole har 366 elever og 50 ansatte tilknyttet skole og SFO. Bygget i 2001: startet med 42 elever og 8 ansatte. NB! Mangfold og variasjon, ikke bare faglig fokus. Trivsel viktig for alle læringSkolen er en Respekt-skole med fokus på læringsledelse og gode relasjoner. Foruten høy trivsel blant våre elever kan vi vise til gode faglige resultater. Utviklende matematikk. NP. Vi legger vekt på verdsettende ledelse for å få et godt arbeids- og læringsmiljø. Vi er bevisste på å spille på lag med foreldrene. Vi følger opp Sandnes kommunes verdier: ”Romslig, modig og sunn”.  



Vår visjon: 
”Lærelyst for liten og for stor”  

 
 
 
 
 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Smeaheia skoles visjon er ”Lærelyst for liten og for stor”. Det er viktig for oss å kunne gi elevene god kvalitet i opplæringen og tilby et godt læringsmiljø. Vi forventer at våre elever får økt og bedret læringsutbytte. Det er vårt hovedfokus, og vi bruker vurdering for læring og analyse aktivt for å oppnå dette. Vi har motiverte ansatte som legger til rette for elevens trivsel og læringsutbytte.



 
 

EU- prosjektet på Smeaheia skole 
 
 

 
Overordnet mål: Øke elevenes læringsutbytte 

 

 
Plattform: VFL Vurdering for læring og grunnleggende ferdigheter 

 

 
Delmål: Styrke lærere og skolelederes 

kompetanse på analyse og oppfølging av 
læringsresultater. Fokus på lesing 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Å lede endringsprosesser er krevende. Skolen må takle kompleksitet og forandringer. Leder må angi retning og vite hvor vi skal!Fra fem delmål til ett: Øke elevenes læringsutbytte ved å videreutvikle ledernes analysekompetanse, endringsforståelse og organiseringskompetanse, sikre best mulig utnyttelse av ressurser og  til å drive skoleutvikling basert på vitenskap og forskning. FOKUS PÅ PRAKSIS – ANALYSE OVER HVA SOM FØRER TIL GOD LÆRING!



Gjort – Lært – Lurt 
Hva har vi egentlig GJORT? 



Best mulig utnyttelse 
av kompetanse og 
ressurser. 
Struktur og system 

M
usikk og K

&
H

  
 

Regning 

 
EU- prosjektet på Smeaheia skole 
 

Øke elevenes læringsutbytte 

Kartleggingsprøver 
 på alle trinn 

Faggrupper 

R
es

su
rs

gr
up

pe
 V

FL
 

og
 g

ru
nn

le
gg

en
de

 
fe

rd
ig

he
te

r 

Le
se

pl
an

  
1.

-7
. 

Planer med 
progresjon i.h.t. 
Kunnskapsløftet 

 
Nasjonale prøver 

5. trinn  
 
 

U
D

IR
s 

ka
rt

le
gg

in
gs

- 
pr

øv
er

 1
.- 

3.
 tr

in
n 

Elevunder- 
søkelsen  

Regneplan 
1.-7. 

Styrke lærernes 
kompetanse på 

analyse og oppfølging 
av læringsresultater 

Initieringsfase 
(2009-2012) 

Implementeringsfasen 
(2012-2014) 

Institusjonaliseringsfasen 
(2014- 

 
Rydding og 
oversettelse 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Initiering –balanse ytre krav og skolens behov. Tilpasse/oversette krav (eksterne) – Lage god plattform- og gi handlingsrom - aktiv involvere og stimulere til kreative prosesser (internt)Implementering – prøve ut ideer. Rollefordeling. Støtte og krav. Utnytte kompetanser



Felles teorigrunnlag 
 
Lederutviklings-
program for 
Sandnesskolen 
 
Forelesninger og bøker 
med Lindvik, Shirley, 
Hargreaves, Hattie m.fl.  
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Overordnet mål: Øke elevenes læringsutbytte 

Plattform: VFL Vurdering for læring og grunnleggende ferdigheter 
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Styrke lærernes 
kompetanse på 
analyse og 
oppfølging av 
læringsresultater 

Skolevandring 
Medarbeidersamtaler 
Lærende nettverk 

Utviklende 
matematikk 

Best mulig utnyttelse av  
kompetanse og ressurser. 
Struktur og system 

Analyseskjema 
Tiltaksplan 
Endring av praksis 
 

Analyse og 
oppfølging 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ryddet og oversatt på ledelsesnivå ved å ta utgangspunkt i det vi allerede gjør, våre utviklingsområder og vår analytiske kompetanse. Skaffet oss oversikt! Fordelt roller.Vi har oversatt og ryddet for lærerne slik at de har fått en forståelse på hvor vi skal, behovet for endring samt TID til refleksjon over egen og andres praksis. Tid til analysearbeid på fellestiden. Delt gode praksisfortellinger i mindre og større grupper. Støtte- krav. Gitt lærerne handlingsrom ved at de prøver ut ulike valgfrie tiltak som fører til endring av praksis ved å dokumentere det i et analyseskjema.



Gjort – Lært – Lurt 
Hva har vi LÆRT? 

Presentatör
Presentationsanteckningar
På ledelses nivå:Angi retning med endringsarbeidet. Hva vil vi med endringsarbeidet? Gi lærerne handlingsrom. Frigjøre energi. Gi gode eksempler /praksisfortellinger på god praksisFinne balanse mellom støtte og krav.Vi må selv gjøre oss kjent med  ulike analyse- og kartleggingsverktøyVi må ta utgangspunkt i våre utviklingsområder og påse at analysen passer inn i det vi allerede gjør. Vi må unngå å introdusere noe helt nytt som oppleves som ekstraarbeid for pedagogene.Vi må selge EU-prosjektet til pedagogene. De må se at vi har gjensidig nytte og se at prosjektet er til elevenes beste.Rydding og oversettelseBruk av ulike analyse- og kartleggingsverktøyPåse at analysen passer inn i det vi gjør. ”Selge” EU-prosjektet



Hva har vi LÆRT? 
• Ta tak i det vi allerede gjør! 

 
• Rydding og oversettelse. ”Hva står det egentlig?” 

 
• Analyseskjema har endret praksis.  

 
• Tett oppfølging. 

 
• Erfaringsdeling tjener alle på!   

 

• Bruke kompetansen vi har 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hva var bra og hvorfor var det bra?-Ta tak i det vi allerede gjør.  Pedagogene ser sammenhengen mellom skolens utviklingsmål og tirsdagstid/fellestid. Vise resultatene av kartleggeren over de to siste årene. ”What’s in it for me?”-Rydding og oversettelse er nødvendig for å få overblikk og struktur. �-Analyseskjema har gitt oss synlig endring i vår praksis som fører til økt læringsutbytte blant elevene. Hva betyr dette for min daglige praksis? Hvilke endringer må jeg gjøre? Målet med analyseskjemaet er økt læringsutbytte, d.v.s. framgang i lesing og leseforståelse. Vi har lært at tydelige mål på analyseskjema, oppfølging av ledelsen ved refleksjoner og tilretteleggelse skaper endring i praksis (klasserommet) og øker læringsutbytte�-Tett oppfølging av pedagogene med tydelige krav og forventinger. �-Nyttig å sette av tid til erfaringsdeling og refleksjon på trinn og på tvers av trinn. Hvordan har tiltakene virket? Hvilke endringer er nødvendige?�-Bruke kompetansen vi har og dele den. NB! Ledelsen må ha tilstrekkelig kompetanse!Tema på analyseskjema har værtKlassens utfordringerTiltak Endringer�



Gjort – Lært – Lurt 
Hva er LURT å ta med videre? 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ledelses nivåTettere oppfølging og ledelse av pedagogenes læring. Kommunikasjon og synliggjøring- rød tråd med utviklingsmål og fellestid. Tydelighet og forventinger-Synlig årshjul og klar struktur gjennom hele året. Bygge opp komplementære lederteam. Faste ukentlige pedagogiske møter i ledelsen.



Hva har vi LURT å ta med videre? 
• Involvere 

 

• Analysere 
 

• Reflektere 
 

• Fokus på ett område - LESING 
 

• Tett oppfølging 
 

• Årshjul  og struktur 
 

• Endringer tar TID 
 

 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tips og ideer. Hva har vi gjort som var bra?-Involvering av pedagogene. Se ting fra mange sider. Lærende organisasjon �-Bruke analyseskjema til å endre en praksis i klasserommet som gir økt læringsutbytte. -Gi tid til refleksjon og analyse av resultater. Instituasjonalisering; utviklingsarbeidet som en del av vår praksis.-Fokus på ett område. Vi må ikke gape for høyt. Gjør det enkelt – fokus på LESING -�Lærerne har fått TID til refleksjon over egen og andres praksis. Tid til å sette seg inn i analysearbeid.Lærerne har fått kurs og veiledning i analyse av kartleggingsprøver. Refleksjon over elevenes resultater underveis i skoleåret.Lærerne har arbeidet med egen mal for analyseskjema. 



Læringsmiljø og resultater 

Kontrollspørsmål: 
”Fører vår innsats med analyse 
til økt  læring for elevene?” 



Elevundersøkelsen 5.- 7. trinn 
+ Nasjonale prøver 5. trinn  

Smeaheia 
(Høst 2014) 

Smeaheia 
(Høst 2013) 

Sandnes 
(Høst 2014) 

Nasjonalt  
(Høst 2014) 

Trivsel  4,4 4,4 4,3 4,3 

Støtte fra lærer 4,5 4,4 4,3 4,2 

Støtte hjemmefra 4,4 4,3 4,3 4,1 

Vurdering for læring 4 3,8 3,9 3,6 

Læringskultur 4 3,7 4 4 

Mestring 4,1 4,1 4 4 

Motivasjon 4 3,9 3,8 3,8 

Elevdemokrati og medvirkning 4 3,8 3,6 3,5 

Felles regler 4,4 4,5 4,2 4,1 

Mobbing på skolen 4,8 4,7 4,7 4,8 

Fysisk læringsmiljø 4 3,5 3,4 

Innsats 4,4 4,4 4,2 4,1 

Nasjonale prøver lesing 52 50 50 

Læringsmiljø og resultater 

Presentatör
Presentationsanteckningar
To synlige tegn på at vi har lyktes:Vi har framgang på egen skole på nesten alle områder over tid.Vi ligger (stort sett godt) over nasjonalt og kommunalt snitt Trivsel: Skolen scorer over landsgjennomsnittet på trivsel (4,4). Elevene oppgir at de trives godt på skolen og sier de har noen medelever å være sammen med i friminuttene. Støtte fra lærer: Her scorer vi godt over landsgjennomsnittet. Elevene opplever at lærerne bryr seg om de, behandler de med respekt, og det er lett å be læreren om hjelp. Vurdering for læring: Vi fortsetter framgangen vi har hatt siden 2010 og er over lands- og kommunesnittet. Elevene sier at lærerne forteller dem hvilke mål de skal jobbe mot og hva det legges vekt på når skolearbeidet vurderes. De er også fornøyde med at lærerne forteller hva som er bra og hva som kan bli bedre i fagene. De fleste elevene oppgir at de får tilbakemelding en eller flere ganger i uka som de kan bruke for å bli bedre i fagene, og de fleste sier de får være med på å vurdere eget arbeid i de fleste fag. Læringskultur: På læringskultur scorer vi likt landsgjennomsnittet. I 2013 scorte vi lavt på spørsmålet om arbeidsro (2,9), men i år har vi stor framgang (3,3). Fortsatt scorer vi relativt lavt på arbeidsro, men vårt fokus i elevrådet og vårt fokus på læringsledelse har hatt virkning. På det andre spørsmålet om klassene synes det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet scorer vi over snittet. Det samme gjelder det tredje spørsmålet om lærerne synes det er greit at elever gjør feil, fordi de kan lære av det. Motivasjon og mestring: Skolen scorer over snittet på motivasjon og mestring (4,1). Våre elever sier de er interesserte i å lære på skolen og gleder seg til å gå på skolen. Elevene scorer også høyt på spørsmål om de liker skolearbeid og prioriterer å bruke tid på leksearbeid. Medvirkning: Skolen scorer over snittet på medvirkning. De fleste oppgir at lærerne legger til rette for at de kan delta i elevrådsarbeid. De fleste elevene sier også at skolen hører på elevenes forslag. Mobbing: Skolen har framgang på mobbing (score 4,8 = lands- og kommunesnitt). De aller fleste av våre elever svarer at de ikke blir mobbet i det hele tatt, men fortsatt er det noen få som oppgir at de blir mobbet. Resultatet viser at vårt kontinuerlige og systematiske arbeid mot mobbing over tid gir resultater. Smeaheia skoles prosessmål i forhold til mobbing er: Vi som jobber på Smeaheia skole har ansvar for å forebygge og stoppe mobbing. 



Analyse og refleksjon har blitt 
en del av vår praksis! 

 
 
 
 
 
 
                                      

Vi er på rett vei! 
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