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INNLEDNING 
Oppdalsskolen skal ha en gjennomarbeidet pedagogisk utviklingsplan som legger føring for det 
pedagogiske utviklingsarbeidet, med en tidshorisont på 4 - 6 år.  

Planen er forankret i sentralt gitte føringer gjennom lov, forskrift, strategier og planer og skal 
bidra til at Oppdalsskolen arbeider i nært samsvar med de fastsatte nasjonale mål og 
prioriteringer.  Den skal også være en del av kommunens dokumentasjon på lokal skolepolitikk. 

 

PEDAGOGISK PLATTFORM 
Oppdalsskolen har utarbeidet en egen visjon som skal være førende for arbeidet i Oppdalsskolen 
på alle plan: 

 

 

  

 

MÅL MED PLANEN 
Hensikten med planen er å ha et styringsverktøy for skoleledere og skoleeier. Den skal bygge på 
vedtatte mål i målekart og resultatkrav i denne plan.  

Kommunen har et system for balansert målstyring der resultat fra skolene gjør det mulig å 
sammenlikne utviklingen i virksomhetene over tid, sammenlikne egen virksomhet med andre og 
sikre en rød tråd i arbeidet på alle nivåer. Indikatorene er knyttet opp mot fokusområdene i 
målekartene og omfatter bl.a. kartlegginger og brukerundersøkelser.  

Det er nødvendig å vurdere skolens ståsted i forhold til kravene i de sentrale 
styringsdokumenter som opplæringsloven, læreplanverket og stortingsmeldinger. 
Målsetningene i disse dokumentene er med på å sette kvalitetskravene i skolen.  

Utviklingsplanen for Oppdalsskolen skal sikre at de vedtatte satsningsområdene ivaretas. Den 
skal synliggjøre sammenhengen mellom overordnede styringsdokumenter og den enkelte lærers 
arbeid i klasserommet.  
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I tillegg til å følge opp planens sentrale fokusområder skal skolene ha lokale fokusområder for å 
ivareta lokalt initiativ, nyskapning og entusiasme på den enkelte skole.  

Læringsarena  

Det viktigste arbeidet skjer i klasserommet, og det er på den arenaen skolens kvalitet blir skapt 
og målt. Det betyr at det er behov for tett oppfølging av lærere for å legge til rette for en 
målrettet profesjonsutvikling, og for å vurdere om lærerne klarer å ivareta de forventningene 
som ligger innenfor deres ansvarsområde.  

Skoleledere med god faglig og pedagogisk innsikt i elevenes og lærernes læring er viktige 
forutsetninger for elevenes læringsresultater.  

Både lærere og skoleledere ansvarliggjøres for elevenes læringsresultater og sikres tid til 
pedagogisk arbeid.  

Styring – Ledelse - Profesjonsutvikling  

Innenfor rammen av ansvarsstyring i forhold til definerte mål der administrasjon og den enkelte 
skole står til ansvar for læringsresultatene i Oppdalsskolen, er det avgjørende at hvert enkelt 
nivå blir bedre til å samhandle og gjøre de andre bedre til å utøve sin rolle. Utfordringene i 
skolen er komplekse, og det må være en fortløpende debatt om hva som skal vurderes, og hvilke 
utviklingstiltak som må settes i verk for å lykkes bedre. Forventninger innenfor en realistisk 
utviklingsramme krever at det settes av tid til dialogmøter mellom politikere og skoleledere. Det 
er lagt opp til en årlig ansvarsdialog på grunnlag av den årlige tilstandsrapporten mellom  

- politisk nivå (Driftsutvalget)  

- administrativt nivå (rådmann)  

- skolene (rektor).  

Ansvarsdialogen er en viktig faktor for styring, ledelse og profesjonsutvikling. Dermed kan de 
ulike aktørene i Oppdal kommune nærme seg et samarbeidsinnhold som er mer fokusert på 
kjernen i forhold til elevenes læring. 

 

RESULTATLEDELSE I OPPDAL KOMMUNE 
Oppdal kommune har resultatledelse som verktøy for utvikling og styring.  Gjennom plan- og 
styringsprosesser planlegges og gjennomføres aktiviteter som skal sikre kvalitet i tjenestene og 
forvaltningen, forankret i kommuneplanens samfunnsdel. 
Resultatledelse betyr at kommunen skal ha fokus på resultater som kan måles og dokumenteres.  
Det er en metode for å styre virksomheten målrettet ved hjelp av måleindikatorer, dialog, 
rapportering og oppfølging. 
 

Målekart. 

Målekartet på overordna nivå utformes gjennom arbeidet med handlingsdelen. Med 
utgangspunkt i det overordna målekartet blir målekartene på enhetsnivå til gjennom arbeidet 
med årsbudsjettet. 
Målekartet angir hvilke fokusområder arbeidet skal måles mot, hvilke kritiske suksessfaktorer vi 
må lykkes med for å bli gode og hvilke måleindikatorer som skal legges til grunn for målingene. 
I 2015 er det fokusområdene livskvalitet, brukere, økonomi og medarbeidere som settes i fokus i 
det overordnede målekartet.   
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Målekartet utformes ved medvirkning og dialog mellom ansatte, ledere og politikere. Gjennom 
kommuneplanprosessen for 2010-2025 er det blitt fastsatt følgende struktur på kommunens 
overordna 
målekart. 
 

Overordnet målekart. 

 
 

 
 
 
 

Tjenesteområde Oppvekst og kvalifisering 

Oppdal kommunale barnehage – omfatter Høgmo barnehage og Pikhaugen barnehage.  
Oppdalsskolen – omfatter Oppdal ungdomsskole, Lønset og Midtbygda skoler, Drivdalen og 
Vollan skoler, Aune barneskole og SFO ved barneskolene.  
Kvalifisering – omfatter voksenopplæring underlagt Oppdal ungdomsskole. Voksenopplæringa 
skal kvalifisere elever som følger introduksjonsprogram-met til videre utdanning, evt. arbeidsliv.  
 

For tjenesteområdet oppvekst og kvalifisering er disse tiltakene for 2015 lagt til grunn for 
fokusområdene, livskvalitet, psykisk helse, brukere, medarbeidere og økonomi. Tiltakene 
rulleres i forbindelse med budsjettbehandling. Målekart for den enkelte enhet vil bli justert årlig 
ved utarbeidelse av budsjett. 

Fokusområde livskvalitet 

Mobbefri skole og barnehage. 
Tiltak: 

 Barnehagene jobber forebyggende mot mobbing med vennskapsbygging og god 
gruppekultur blant barna. Personalet utvikler kompetanse omkring mobbing i 
barnehage og involverer foreldre i arbeidet.  

 Oppdalsskolen har innført Zippy, og har gode rutiner/prosedyrer for avdekking og 
oppfølging av § 9a i Opplæringsloven. Skolene vil jobbe videre med å styrke dette 
arbeidet.  

 Ungdomsskolen deltar i MOT-programmet.  
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Psykisk helse 

Tiltak: 
 Bruke kulturopplevelser og estetiske fag i skole og barnehage.  
 Markere verdensdagen for psykisk helse i skole og barnehage.  
 Ha fokus på økende forventningspress hos barn og unge, og hvordan skole og barnehage 

kan demme opp for dette.  
 
 
Fysisk aktive barn 
Tiltak 

 Barnehagene har faste ukentlige turdager i jevnaldergrupper. Flere timer utelek hver 
dag. Bruk av svømmehall for de eldste aldersgruppe-ne.  

 Økt timetall til gymnastikk og svømmeundervisning på kretsskolene.  
 Fokus på å tilrettelegge skolegården for fysisk aktivitet.  

  

Fokusområde brukere 

Kvalitativt godt barnehagetilbud for 1-åringer i barnehage.  
Tiltak:  

 Arbeide for høyere grunnbemanning til de aller minste.  
 
Overskudd på barnehageplasser.  
Tiltak:  

 Kommunale barnehager skal synliggjøre og tydeliggjøre for foreldrene hva som ønskes 
vektlagt i barnehagens hverdag; hva vi gjør, hvorfor og faglig forankring. Det ønskes 
større fokus på det pedagogiske innholdet. Barnehagene har mulighet for å 
kommunisere dette til foreldrene gjennom planarbeid, den daglige kontakten, 
foreldresamtaler og foreldremøter.  

 
Minoritetsspråklige barn.  
I de kommunale barnehagene, Aune barneskole og Oppdal ungdomsskole er det en stor andel 
minoritets-språklige barn og unge. Det er en utfordring å kunne gi et godt tilbud i forhold til 
språktrening, og forståelsen av de rettslige rammene rundt opplæring av minoritetsspråklige 
barn.  
 
Tiltak:  

 De kommunale barnehagene, Aune barneskole og Oppdal ungdomsskole er fra januar 
2015 med i et satsingsprogram fra Fylkesmannen som heter Kompetanse for mangfold.  

 

Fokusområde medarbeidere 

Kompetanseutvikling.  
Tiltak:  

 Det er viktig at barnehagene har en felles forståelse for hva som ligger i barnehagens 
formålsparagraf. Det er også viktig å kunne synliggjøre innholdet i formålsparagrafen for 
politikere, samt å gi en forståelse for hva den betyr i praksis.  
 

 Fullføring av kursrekke for skolene innen LØFT. Mellom samlingene vil det bli arbeidet 
med løsningsfokusert tilnærming inn i lærernes praksis-felt og i skolens 
utviklingsarbeid. Implementere løsningsfokusert tilnærming til tidlig innsats i 
barnehagepersonalets praksisfelt gjennom utprøving i praksis og erfaringsdeling mellom 
barnehagene. Implementering av KF-kvalitetsstyringssystem og internkontroll.  



7 

 

 Oppdal ungdomsskole deltar i Ungdomstrinn i utvikling som er et nasjonalt 
satsingsområde. Satsinga er et resultat av St.22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Skolen 
ble med i pulje 1 høsten 2013. Skolen har valgt klasseledelse og lesing som 
satsingsområder i første omgang og har jobbet med det ett år nå. Den nasjonale 
satsingen er berammet til og med 2017.  

Fokusområde økonomi 

Opprettholde kvalitetsstandard med svingende barne- og elevtall.  
Tiltak:  

 God økonomistyring og fleksibel bruk av ressurser.  
 
En stor andel av budsjettramma til barnehagene og skolene er knyttet til lønn- og 
lønnskostnader. Ut-fordringen ligger i at det gjennom «osthøvelkutt» - metoden blir stadig 
mindre penger til driftsmidler – for eksempel arbeidsmateriale.  
De enkelte skolene i Oppdal har tatt i bruk balansert målstyring og har satt måleindikatorer for 
kritiske suksessfaktorer for opplevd kvalitet, målt kvalitet for brukere, medarbeidere og 
økonomi i sine målekart i Oppdal kommunes budsjettdokument for 2014.  

 

LOKALE FØRINGER  
  

MÅL FOR UTVIKLINGSARBEID I OPPDALSSKOLEN: 
 Oppdalsskolen skal kjennetegnes av motivasjon, mestring og muligheter. 

GRUNNLEGGENDE PRINSIPP: 
I alt utviklingsarbeid skal følgende prinsipp ligge i bunnen: 

Gjennomføre faglig erfaringsutveksling og kompetanseheving i faggrupper 

Alle som jobber i Oppdalsskolen skal bruke de fire prinsippene i vurdering for læring i sin 
daglige praksis for elevens beste.  

 Elevene forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem.  

 Elevene får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller 
prestasjonen.  

 Elevene får råd om hvordan de kan forbedre seg. 

  Elevene er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og 
utvikling. 
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HANDLINGSPLAN: 

Mål Tiltak Fremdrift 
 

Skoler Merknad 

De grunnleggende 
ferdighetene skal 
ivaretas og 
utvikles i alle fag. 

Analyse og kompetanseheving 
på fagdidaktikk i matematikk 
for å bedre resultatene i faget. 
 
Analyse og kompetanseheving 
på digitale ferdigheter i alle 
fag 
 
Ungdomskolesatsingen med 
fokus på lesing og skriving 

2015-18 
 
 
 
2015-18 
 
 
2015-17 
 

Alle 
skolene 
 
 
Alle 
skolene 
 
U.skolen 
 

Etablere 
ressursgrupper i 
2014/15 
- se mot Tolga 
kommune 
(regning) 
- se mot Karmøy 
kommune 
(dig.ferdigheter) 

Oppdalsskolen 
skal ha et 
mangfold av 
metoder og 
tilpasninger slik 
at eleven opplever 
mestring og 
motivasjon i sin 
skolehverdag 

Gjennomføre 
kompetanseheving med fokus 
på de evnerike barna og på 
praktikerne. 
 
Gjennomføre 
erfaringsutveksling med fokus 
på mangfold av metoder og 
tilpasninger. 
 
Skolene jobber for å legge til 
rette for å bruke flere ulike 
læringsarenaer i 
undervisningen 

2018-20 
 
 
 
 
2019/20 
 
 
 
 
2018-20 

Alle 
skolene 
 
 
 
Alle 
skolene 
 
 
 
Alle 
skolene 

 

Alle elever i 
Oppdalsskolen 
skal oppleve et 
godt læringsmiljø 
som styres av 
kompetente 
voksne.  

LØFT; – oppfriskning 
 
Gjennomføre lokale samlinger 
med erfaringsutveksling og 
kompetanseheving med fokus 
på klasseledelse 
 
Ungdomskolesatsingen med 
fokus på klasseledelse 

2015/16 
 
2015/16 
 
 
 
 
2015-17 

Skolevis 
 
U.skole/
Aune 
m.tr 
 
 
U.skole 

 

Oppdalsskolen 
skal jobbe 
forebyggende for 
å sikre at den 
enkelte elev blir i 
stand til å ta hånd 
om seg selv og sitt 
eget liv. 

Videreføre Zippy, Mitt valg, 
Psykol,ogisk førstehjelpsskrin 
og MOT i arbeidet med det 
psykososiale miljø på alle 
trinn. 
 
Mer fokus på forebyggende 
psykisk helse i skolenes 
arbeidslag og ledergrupper. 
 
Kompetanse for mangfold – 
eget prosjekt jmf prosjektet 
Den gode barnehage og 
skoleeier. 

2015/16 
 
 
 
Årlig 
 
 
 
2015/16 
 

Skolevis 
 
 
 
Skolevis 
 
 
 
Aune/ 
U.skolen 
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Foreslåtte utviklingsområder fra 2019: 

- Videreføre målet: Oppdalsskolen skal ha et mangfold av metoder og tilpasninger slik at 

eleven opplever mestring og motivasjon i sin skolehverdag 

- Fysisk aktivitet 

Organisering av utviklingsarbeid i Oppdalsskolen: 

Utviklingsplanen må forankres politisk gjennom handlingsprogram og økonomiplan. 

Alle prosjektgrupper er arbeidsgrupper og ledes av en prosjektleder. I tillegg skal det minimum 

være en representant fra kretsskolene, Aune og ungdomskolen så lenge de er med i prosjektet. 

Prosjektgruppe skal etablere senest et halvt år før oppstart av prosjekt. 

Styringsgruppe er rektorgruppen, de skal definere vedtaksmyndigheten til prosjektgruppa og 

vedta prosjektgruppas sammensetning samt prosjektleder. Rektorgruppa har også ansvarlig for 

økonomien i prosjektet. 

Prosjektgruppa har ansvarlig for fremdriften i prosjektet.  

Alle prosjektgrupper skal jevnlig rapportere til rektorgruppa ift fremdrift 

Fremdrift for godkjennelse til planen: 

Legges frem for personalgruppene høsten 2014 

Legges frem for driftsutvalget mai 2015 
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RESULTATMÅL - OPPDALSSKOLEN 
Målsettingene for 2017  og 2019 vil bli  fastsatt av skolenes ledergruppe på bakgrunn av tidligere 
resultater og resultatoppnåelse. Samtidig som resultatmålsettingene skal være ambisiøse, er det lagt vekt 
på at målsettingene skal være realistiske og gjennomførbare.  
 

Måleindikatorer Resultat fra: Resultat 
2014/15 

Mål 2017 Mål 2019 

Elevenes læringsmiljø  
Mestring Elevundersøkelsen,  7. trinn 

                                      10. trinn 
4,1 
4,1 

  

Faglig utfordring Elevundersøkelsen,    7. trinn 
                                       10. trinn 

4,1 
4,1 

  

Mobbing Elevundersøkelsen,    7. trinn 
                                       10. trinn 

1,2 
1,3 

  

Elevdemokrati og 
medvirkning 

Elevundersøkelsen,  10. trinn 3,1   

Støtte fra  lærerne Elevundersøkelsen,    7. trinn 
                                       10. trinn 

4,7 
3,9 

  

Trivsel Elevundersøkelsen,    7. trinn 
                                       10. trinn 

4,4 
4,1 

  

     
Læringsresultat  
Lesing Nasjonale prøver 

5. trinn 
8. trinn 
9. trinn 

 
50 
48 
56 

  

Regning Nasjonale prøver 
5. trinn 
8. trinn 
9. trinn 

 
51 
49 
55 

  

Engelsk Nasjonale prøver 
5. trinn 
8. trinn 

 
47 
47 

  

     
  Resultat 

2014 
Mål 2017 Mål 2019 

Eksamensresultat  
Norsk Skriftlig eksamen, 10. trinn 

Muntlig eksamen, 10. trinn 
3,6 
4,8 

  

Engelsk  Skriftlig eksamen, 10. trinn 3,8   
Matematikk Skriftlig eksamen, 10. trinn 

 
2,8 
 

  

Grunnskolepoeng  
  42,5   
 
 

Endringer i måleindikatorer:  
Det er fra 2014 innført ny skala på Nasjonale prøver i fagene engelsk og regning. Nytt nasjonalt 
snitt er 50 på 5. og 8.tr og 54 på 9.tr.  
Elevundersøkelsen er revidert og en del indikatorer er tatt ut og nye har kommet inn. Ift 
mobbing er skalaen motsatt, dvs at 1 = 0 mobbing. På de øvrige indikatorene er skalaen fra 1-6, 
der 6 er best.  
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GRUNNLAGSDOKUMENTER  
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). 1998.  
Kunnskapsdepartementet  
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html 
 
Forskrift til opplæringsloven. 2006 Kunnskapsdepartementet 
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html 
 
 Læreplanverket for Kunnskapsløftet. 2006. Kunnskapsdepartementet  
http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_Tema.aspx?id=148 
 
 Stortingsmelding nr. 31 (2007–2008) Kvalitet i skolen. 2008. Kunnskapsdepartementet  
 http://www.regjeringen.no/pages/2084909/PDFS/STM200720080031000DDDPDFS.pdf 
  
Stortingsmelding 18, 2010-2011. Læring og fellesskap Kunnskapsdepartementet 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-18-
20102011.html?id=639487 
 
 Stortingsmelding 22, 2010-2011. Motivasjon – Mestring – Muligheter (Ungdomstrinnet) 
Kunnskapsdepartementet  
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-22-2010--
2011.html?id=641251 
  
 
Vurdering for læring. Rundskriv 2010.  
Utdanningsdirektoratet  
http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/20101/Udir-1-2010-Individuell-vurdering-i-
grunnskolen-og-videregaende-opplaring/ 

 

Udir – 1 – 2014 Kunnskapsløftet fag- og timefordeling og tilbudsstruktur 
http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/2014/Udir-1-2014-Kunnskapsloftet-fag--og-timefordeling-og-
tilbudsstruktur/Udir-1-2014-Vedlegg-1/2-Grunnskolen/ 

 

Veileder spesialundervisning 
http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Veilederene-i-fulltekst/Spesialundervisning/ 

 
Maler og eksempler – spesialundervisning 
http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Skole/Maler-og-eksempler/ 
 

 

 

Veileder: Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever. 
Utdanningsdirektoratet 
http://desk.udir.no/Regelverk/Tolkning-av-regelverket/Elever-med-sarskilte-
behov/Minoritetsspraklige/Veileder-Innforingstilbud-til-nyankomne-minoritetsspraklige-elever/ 
 

http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html
http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_Tema.aspx?id=148
http://www.regjeringen.no/pages/2084909/PDFS/STM200720080031000DDDPDFS.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-18-20102011.html?id=639487
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-18-20102011.html?id=639487
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-22-2010--2011.html?id=641251
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-22-2010--2011.html?id=641251
http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/20101/Udir-1-2010-Individuell-vurdering-i-grunnskolen-og-videregaende-opplaring/
http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/20101/Udir-1-2010-Individuell-vurdering-i-grunnskolen-og-videregaende-opplaring/
http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/2014/Udir-1-2014-Kunnskapsloftet-fag--og-timefordeling-og-tilbudsstruktur/Udir-1-2014-Vedlegg-1/2-Grunnskolen/
http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/2014/Udir-1-2014-Kunnskapsloftet-fag--og-timefordeling-og-tilbudsstruktur/Udir-1-2014-Vedlegg-1/2-Grunnskolen/
http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Veilederene-i-fulltekst/Spesialundervisning/
http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Skole/Maler-og-eksempler/
http://desk.udir.no/Regelverk/Tolkning-av-regelverket/Elever-med-sarskilte-behov/Minoritetsspraklige/Veileder-Innforingstilbud-til-nyankomne-minoritetsspraklige-elever/
http://desk.udir.no/Regelverk/Tolkning-av-regelverket/Elever-med-sarskilte-behov/Minoritetsspraklige/Veileder-Innforingstilbud-til-nyankomne-minoritetsspraklige-elever/

