
 

 

Algarheim skole  

 STRATEGISKE MÅL 2017-2020 

TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 

 

 

                                

 
 

 

Algarheim skole – vi gjør hverandre gode 

Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent 

 

  



Kvalitet og profesjonalitet I Ullensakerskolen 

 

Strategiske mål og tiltak – 2017-2020 – Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 2 

 

Virksomhetsplan 2017 og strategisk plan 2017-2020 

 

    ALGARHEIM SKOLE   

ENHETSLEDER  

Stein Malerstuen 

TABELL FOR RAMMER 2016 OG 2017 

Enhet Regnskap 2015 Justert budsjett 2016 Budsjett 2017 

Tall i 1000 kr Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto 

Algarheim skole 21 368 -4 779 16 589 25 287 -4 735 20 553 26 975 5 453 21 522 

 

STYRINGSKORT (MÅL OG RESULTATKRAV) 

Se eget vedlegg. 

 NØKKELTALL  

Utvalgte nøkkeltall fra GSI 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 
Ullensakerskolen 

2016 

Andel elever i grunnskolen som får 

spesialundervisning  
5,0 3,0 3,6 1,9 2,1 6,2 

Andel elever i grunnskolen som får særskilt 

norskopplæring 
4,5 1,6 2,1 0,9 1,8 3,6 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse (gr.str 1)  16,7 16,13 18,1 18,7 17,67 16,2 
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STYRINGS- OG 

PRODUKSJONSDATA 

2011/12 

 

2012/13 

 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Elever 1.trinn 37 38 37 39 68 52 

Elever 2.trinn  41 38 39 40 42 70 

Elever 3.trinn 33 43 39 44 39 43 

Elever 4.trinn 39 34 39 38 43 42 

Elever 5.trinn 21 38 34 42 38 48 

Elever 6.trinn 31 22 33 38 46 39 

Elever 7.trinn 39 31 21 36 37 47 

Sum elever 241 244 242 277 313 341 

Endring antall elever fra foregående år 15 3 -2 35 36 28 

Antall årsverk lærere 14,5 14,67 15 15,2 18,45 17,7 

Antall andre årsverk til elevrettet arbeid 2,6 1,81 1,96 1,94 2,9 2,9 

Andel barn i SFO 71,3 70,5 71,4 62,7 67,0 65 
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Medarbeidere/organisasjon Nasjonalt 2014 2013 2014 2015 2016 Mål 2017 

Kommunen er en effektiv organisasjon med motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere  
     Kommunen er en effektiv organisasjon med motiverte, 

kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere  

Andel sykefravær    Ikke målt 7,4%  8,5%  7,4% *** 7%  

Total score på medarbeidertilfredshet*)   Ikke målt  4,8   4,8  5,0 

*)Scala 1-6      

 

*Arbeidsmiljøundersøkelsen gjennomføres annethvert år (ref sak i HAMU 26.05.14, saksnr 27/14). Blir ikke gjennomført i 2015. 

** Sykefravær for 2014 er ikke sammenlignbart med tidligere år pga innføring av nytt lønns- og personalsystem 

*** Sykefravær per 30.06.2016 
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PERSONALOVERSIKT 

PERSONAL Antall årsverk 

Stillinger pr 31.12.16 inkl vakanser   

Planlagte (vedtatte) nye stillinger i 2017:   2 

Lærlinger:    

 

 

Faste vedtatte årsverk pr 31.12.16 i 100 % stilling: 

  

Besatte 
stillinger 

Vakante 
stillinger 

Totalt 

I antall årsverk 

6014 Arbeider 60,00   60,00 

6508 Barnevernpedagog 100,00   100,00 

6559 Konsulent 100,00   100,00 

7517 Fagarbeider 230,00   230,00 

7517 Barne- og ungdomsarbeider 480,00   480,00 

7954 Avd.leder/Undervisningsinspektør/Fagleder 200,00   200,00 

7961 Lærer 500,00   500,00 

7962 Adjunkt 660,00   660,00 

7963 Adjunkt (med tilleggsutdanning) 780,00   780,00 

9951 Leder 100,00   100,00 

 

 

 

 



Kvalitet og profesjonalitet I Ullensakerskolen 

 

Strategiske mål og tiltak – 2017-2020 – Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 6 

 

 

Planlagte nye stillinger 

SKO Stilling Fra dato Stillingsstørrelse Årsverk 

7960-7965 Adjunkt 01.08.2017 100% 1 

7960-7965 Adjunkt/spesialpedagog 01.08.2017 100% 1 

     

 

 

REKTORS VURDERINGER 

 Skolens profil: 

Vi gjør hverandre gode! Gjennom å bruke vår samlede felles kompetanse og jobbe målrettet med læringsutbytte og læringsmiljø skal vi gjøre elevene til de 

beste utgavene av seg selv. 

 Skolens visjon er:  

"Vi lærer nysgjerrige, kreative og motiverte elever å lære for livet. Elevene våre har holdninger, kunnskaper og teoretiske og praktiske ferdigheter som gjør 

dem kompetente til å utvikle samfunnet vårt i en god retning. Vi skal ivareta hele mennesket» 

 Satsingsområder: 

1. Videretvikle analysekompetanse for å kunne analysere elevenes læringsutbytte etter kartlegginger. Vi skal bli gode på tiltak og til å måle effekten av de 

tiltakene vi iverksetter  

2. Fortsette implementeringen av språk-, lese- og skriveopplæringsplanen; klasselesekurs og veiledet lesing 

3. Vedlikeholde og videreutvikle ferdigheter innen: klasseledelse, PALS, vurdering for læring 

4. Implementere Office 365 for elever og ansatte 

 Hvilke resultater er skolen mest fornøyd med? 

Skolen er svært godt fornøyd med resultatene på de nasjonale prøvene for 5. trinn. Vi ligger godt over gjennomsnittet for Ullensaker og gjennomsnittet 

nasjonalt. Vi er også godt fornøyd med elevenes og foresattes vurderinger av skolens virksomhet gjennom elev- og foreldreundersøkelsen.  

 Elevvurdering/underveisvurdering: 

Skolen har etablert gode rutiner for skriftlig underveisvurdering med kvalitativt gode framovermeldinger/avtaler mellom skolen og eleven/foresatte. Vi har tatt i 

bruk læringspartner som metode på alle trinn. Skoleåret 2016/2017 har skolen også hatt en prosess med samtaleskjemaene vi bruker til utviklingssamtalene – et 
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arbeid vi har gjort i etterkant av at vi har vært med i UDIRs pulje 6 med «vurdering for læring». Skjemaene og samtalene har nå fokus på «Hvor er eleven nå – 

hvor skal eleven være om 6 måneder – hvordan skal vi komme dit?».  

 Hjem-skolesamarbeid 

Skolen har et tett og godt samarbeid med FAU. Rektor er med på noen møter i FAU og skaper med det en god dialog med trinnkontaktene. Hele personalet er 

opptatt av å være raske til å svare på henvendelser fra foresatte, og lærerne avholder ekstra utviklingssamtaler ved behov.  

 Personalets kompetanse 

Skolen har kun faglærte, men med de nye kompetansekravene er det kompetanse innen norsk, matematikk og engelsk i begynneropplæringen vi ønsker oss. Vi 

ønsker oss på sikt en pedagog med spesialpedagogisk kompetanse. 

 

 UTFORDRINGER OG PROSJEKTER 2017 

Skolen har stor elevvekst, og det er trangt om plassen for både elevene og de ansatte. Alle ansatte oppleves som fleksible og løsningsorienterte.  

Pedagogiske satsningsområder i 2017 vil være å videreføre implementeringen av språk-, lese- og skriveopplæringsplanen med fokus på klasselesekurs som 

tiltak, opprettholde fokus på god klasseledelse og god undervisning. Vi skal sikre et grundig og systematisk arbeid med læringsmiljøet gjennom stort fokus på 

det relasjonelle arbeidet i PALS, videreføre den gode strukturen på trivselslederprogrammet og forebyggende gruppevirksomhet i regi av miljøterapeut og 

helsesøster, felles samlinger og aktivitetsdager for alle skolens elever. Vi skal etablere en enhetlig og felles praksis for vurdering for læring. 

 

 

UTFORDRINGER OG VURDERINGER 2017 

Det er den store elevveksten som er vår store glede, samtidig som den byr på utfordringer med tanke å plassen for både ansatte og elevene. Det er planlagt ny 

skole som skal stå klar i 2020, men inntil den er ferdig bygget vil vi være trangbodde. Vi ser at skolestarterne fremover vil være treparallelle, noe som gjør at vi 

må ta i bruk alle rommene i hovedbygget vårt, samt alle rommene i paviljongene. Den største utfordringen arealmessig kommer i 2018; dersom vi får inn en 

treparallell klasse også dette året vil skolen mangle klasserom. 
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Overordnede mål for perioden 2017 – 2020  

 

Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foresattes utdanningsnivå tilsier 

Resultatene på nasjonale elev- og foreldreundersøkelsen ligger over landsgjennomsnittet 

Elevene i Ullensaker skårer over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i 2015 

Elevene i Ullensaker har eksamensresultater over landsgjennomsnittet i 2015 

Elevene i Ullensaker skårer på Akershusgjennomsnittet på nasjonale prøver i 2016 

Elevene i Ullensaker har eksamensresultater på Akershusgjennomsnittet i 2016 

Ullensakerskolen gjennomfører kontinuerlig, helhetlig og systematisk kompetanseutvikling for ledere, lærere og personalet i 

skolen 

Prioriterte strategiske områder i Ullensakerskolen 2017 - 2020 

 

Den gode leder 

Den gode lærer 

God elevvurdering 

Godt læringsmiljø 

Godt hjem-skolesamarbeid 
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SKOLENS STRATEGISKE MÅL - DIMENSJON BRUKER - JFR RÅDMANNENS ØK.PLAN, STYRINGSKORT GRUNNSKOLEN 

Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav 

 Godt læringsutbytte 

Resultat 2014 Resultat 2015 Resultat 2016 Res.mål 2017 Res.mål 2018 Res.mål 2019 

Kartleggingsprøve 2. trinn lesing, maks 10 % under kritisk grense *** 11,5% 13,1% 10% 10% 10% 

Kartleggingsprøve 3. trinn lesing, maks 10 % under kritisk grense 19,6% 15% 9% 3,9% 10% 10% 

Kartleggingsprøve 2. trinn regning, maks 10 % under kritisk grense *** 13% 13% 10% 10% 10% 

Kartleggingsprøve 3. trinn regning, maks 10 % under kritisk grense 16,2% *** 15,4% 3,9% 10% 10% 

Kartleggingsprøve 3. trinn engelsk lesing/lytting, maks 15 % under 

kritisk grense 
12,8% / 33,3% 15% / 2,6% 5%/1,5% 10% 10% 10% 

Nasjonal prøve 5, trinn lesing 53 52 54 52 52 52 

Nasjonal prøve 5. trinn regning 52 54 55 52 52 52 

Nasjonal prøve 5. trinn engelsk 51 50 54 52 52 52 

*** Prikket i henhold til Ullensakerskolens publiseringsregler  
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Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav 

 God elevvurdering 

Resultat 2014 Resultat 2015 Resultat 2016 Res.mål 2017 Res.mål 2018 Res.mål 2019 

Fra elevundersøkelsen, spørsmål: «Snakker lærerne med deg om hva 
du skal gjøre for å bli bedre i fagene?» %-andel som er fornøyde. 
Ønsket 80 %, akseptert 70 % 

89 % 87% * 90% 90% 90% 

 Gjennomføres i desember 

 

Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / 

referansemåling 

 Godt læringsmiljø 

Resultat 2014 Resultat 2015 Resultat 2016 Res.mål 2017 

 

Res.mål 2018 

 

 

Res.mål 2019 

 

Resultat for spørsmål om mobbing: 
" Er du blitt mobbet de siste månedene?". Ønsket 0 % 

2 % - * 0% 0% 0% 

Resultat for spørsmål om bråk og uro: 
"Det er god arbeidsro i timene". Ønsket 100 %, akseptert 95 % 

86 % 79% * 95% 95% 95% 

Resultat for spørsmål om håndtering av mobbing: 
"Foresatte er helt eller delvis enig i at skolens ledelse og lærere 
håndterer mobbing av elevene på en god 
måte" %-andel som er fornøyde. Ønsket 80 %, akseptert 70 % 

77 % 81% * 80% 80% 80% 

 Gjennomføres i desember 
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Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / 

referansemåling 

 Godt hjem-skolesamarbeid 

Resultat 2014 Resultat 2015 Resultat 2016 Res.mål 2017 Res.mål 2018 Res.mål 2019 

Resultat fra foreldreundersøkelsen om dialog og medvirkning: 
«Foresatte er helt enig i at de blir tatt i mot på en god måte når de 
kontakter skolen» 
%-andel som er enige. Ønsket 95 %, akseptert 90 % 

95 % 96 * 95 % 95 % 95 % 

Resultat fra foreldreundersøkelsen om forventninger: 
"Foresatte er helt eller delvis enig i at det er kjent hvilke forventninger 
skolen har til hjemmet når det gjelder samarbeid med skolen." %- 
andel som er usikre. Ønsket 90 %, akseptert 75 % 

90 % 94% * 90% 90% 90% 

SFO-undersøkelsen samlet. Ønsket andel 5,0, akseptert 4,6  
4,8 * * 4,8 4,8 4,8 

 Gjennomføres i desember 

 

Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn 
landsgjennomsnittet 

Resultat 2014 Resultat 2015 Resultat 2016 Res.mål 2017 Res.mål 2018 Res.mål 2019 

Vi gjør SFO så attraktiv at andel barn i SFO på 1.-3. trinn er samlet 
min. 75 % 

70,7 % 80,5% 75% 75% 75% 75% 

Vi gjør SFO så attraktiv at andel barn i SFO på 4. trinn er min. 35 % 
36,8 % 16,3 35% 35% 35% 35% 
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TILTAK/HANDLINGSPLAN 2017, DIMENSJON: INNBYGGERE/BRUKERE 

Innbyggere/Brukere 
Gode, forutsigbare, tilgjengelige 
og sammenhengende tjenester. 

 Tjenestenes omfang / dekningsgrad  
 Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav 
 Brukertilfredshet  

  

Strategiske prioriteringer,  
dimensjon brukere 

1.0  Den gode leder 

2.0  Den gode lærer 

3.0  God elevvurdering 

4.0  Godt læringsmiljø 

5.0  Godt hjem-skole-samarbeid 

Tiltak under strategisk pkt 1.0 og 2.0 skal ha som målsetting økt læringsutbytte, jfr styringskort for grunnskolen (se 
vedlegg, samt Rådmannens budsjettgrunnlag) 

NR 
Tiltak 

Tidsrom gjennomført/ 
frist ferdigstilt 

 
Ansvar for gjennomføring 

 
Lokalt resultat av tiltaket 
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1.0 Den gode leder    

1.1 

Skolevandring 

1.1.1    Skolevandring ved ledelsen gjennom hele året, 
uformelt og uanmeldt 

1.1.2     Avtalt observasjon av alle lærere to ganger i 
året.  

Kontinuerlig 

 

 

 

Rektor og avdelingsledere 

Alle lærere skal ha blitt 
observert i minimum to økter i 
halvåret av en fra ledelsen.  
Måles på spørsmål i 
medarbeiderundersøkelsen om i 
hvilken grad leder har innsikt i 
den jobben læreren gjør. Måles 
på spørsmål i ståstedsanalysen 
om ledelsen gir tilbakemelding 
på utført arbeid og om lærerne 
får støtte, hjelp og veiledning. 

1.2 

Trinnsamtaler 

1.2.1    Trinnsamtaler med fokus på læringsmiljø og 
læringsutbytte hvert halvår 

1.2.1.1 Til samtalene benyttes resultat-
progresjonsdokumentet i de grunnleggende 
ferdighetene 

1.2.1.2 Samtalene skal ha fokus på mål, tiltak og 
evaluering av tiltakene (måle effekt) 

Kontinuerlig 

 

 

 

Rektor og avdelingsledere 

Alle trinnteam skal ha hatt 
resultatdialog med ledelsen 
minst to ganger i løpet av et 
skoleår.  Måles på spørsmål i 
medarbeiderundersøkelsen om i 
hvilken grad leder har gitt 
tilstrekkelig tilbakemelding på 
den jobben læreren gjør. 

1.3 

1.3.1    Skolens plan for PU-tid skal systematisk ivareta 
de målene som er synliggjort i strategiplanen.    
Variasjon i metodebruk med vekt på 
erfaringsdeling og tydelige prosesser i 
utviklingsarbeidet 

1.3.1.1 Deltagerne i plangruppa skal være involvert i 

Juni og desember 2017 

 

Rektor og plangruppa 

Medarbeiderne har fått gode 
halvårsplaner for PU-tid og 
opplever at disse ivaretar 
områdene i skolens strategiplan.  
Måles ved halvårlig evaluering. 
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arbeidet med innholdet i PU-tiden 

1.4 

Er profesjonell og rettvendt og er tett på sine 
medarbeidere. 

 Gi tilbakemelding på utført arbeid 

 Gi ansatte god støtte, hjelp og veiledning 

 Løfter og holder ved like «VI-skole»-begrepet  

 

Hvert halvår 

 

 

Rektor og avdelingsledere 

Måles på om vi har innsikt i den 
jobben lærerne gjør og om 
lærerne får tilbakemeldinger på 
utført arbeid 

2.0 Den gode lærer    

2.1 
Fortsette implementeringen av språk, lese og 
skriveopplæringsplanen med hovedfokus på klasselesekurs 
og veiledet lesing. 

Høst og vår 

Ledelse og lærere Ved spørsmål om lesing som 
grunnleggende ferdighet i 
ståstedsanalysen, har vi mer enn 
80 % grønt. 

2.2 Arbeide videre med implementeringen av planverket 
«regning som grunnleggende ferdighet» i alle fag 

Høst og vår 

Ledelse og lærere Ved spørsmål om regning som 
grunnleggende ferdighet i 
ståstedsanalysen, har vi mer enn 
80 % grønt. 

2.3 
Videreutvikle og revidere «Standard for klasseledelse». 
Jevnlig og systematisk deling av  erfaringer og 
justeringer av planen 

Høst og vår 

Ledelse og lærere Måles ved observasjon under 
skolevandring og spørsmål i 
medarbeiderundersøkelsen om 
forventninger fra leder og 
kompetanseutvikling i jobben. 

2.4 

Etablere gode samarbeidsformer mellom: 
- kontaktlærere 
- kontaktlærere og faglærere 
- kontaktlærere og spesialpedagog 
- lærere og fagarbeidere 

Høst og vår 

Ledelse, lærere og 
plasstillitsvalgt 

Medarbeidersamtaler, 
trinnsamtaler, observasjon av 
samarbeidsøkter 
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2.4.1: Som et ledd i de gode samarbeidsformene på 
skolen  tar vi i bruk Office 365 som en kanal for 
samarbeid 

2.5 

Videreutvikle analyse- og tiltakskompetanse i 
forbindelse med kartlegginger, og bruke dette til å 
justere undervisningen for å øke elevenes 
læringsutbytte. Øke fokuset på mellomtrinnet 

Høst og vår 

Ledelse og lærere Godt læringsutbytte hos elevene 
målt på kartleggingsprøver 

2.6 

Begge lærerteamene skal lage halvårsplaner for 
teammøtene der det pedagogiske utviklingsarbeidet på 
teamene synliggjøres. Planen skal baseres på arbeidet i 
PU-tiden 

Hvert halvår 

 
Teamledere 

Begge team har halvårsplaner 
for samarbeidstiden sin.   

     

3.0 God elevvurdering    

3.1 

Alle lærere skal anvende tydelige læringsmål, anvende 
vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse i 
læringsarbeidet, samt evaluere måloppnåelse 
underveis. 

Høst og vår 

Ledelse og lærere + 
ressurslærere VFL 

Spørsmål fra elevundersøkelsen 
på om eleven forstår det den skal 
lære 

3.2 

Utvikle en felles praksis for hvordan vi gir gode 
framovermeldinger på Algarheim skole: 
- læringssamtale 
- framovermeldinger 
- egenvurdering 
- læringspartner 

Desember 2017 

 

 

Personalet 

Kvaliteten på gjennomføring av 
planen vil kunne måles ved 
spørsmål på elevundersøkelsen 
om læreren forteller deg hva du 
skal gjøre for å bli bedre. 

 

3.3 

Alle elever skal, i dialog med lærer, medvirke aktivt i 
eget læringsarbeid. De skal forstå læringsmål, få 
erfaring i og delta i det å sette kriterier og å vurdere 
egen måloppnåelse i forhold til disse. 

Høst og vår 

Ledelse, lærere og 
ressurslærere 

Kvaliteten på gjennomføring av 
planen vil kunne måles ved 
spørsmål på elevundersøkelsen 
om læreren forteller deg hva du 
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skal gjøre for å bli bedre. 

 

3.4 
Elever får framovermeldinger på større elevarbeid i 
Office 365 
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4.0 Godt læringsmiljø    

4.1 
Videreføre skolens satsing på PALS, trivselsledere og 
skolens felles arrangementer 

Kontinuerlig 

 
 
Rektor og avdelingsledere 

Måles i elevundersøkelsen om 
elevene trives på skolen og om 
de opplever felles regler og 
håndtering av felles regler på 
skolen 

4.2 

Bruke skolens plan for det forebyggende arbeidet mot 
mobbing aktivt 
4.2.1 Ledelsen informere om planen ved oppstart av 
skoleåret og løfter frem planen jevnlig 

4.2.2 Lærerne informerer om og samtaler rundt planen 
på foreldremøter og i klassen 

4.2.3 Vi har lav terskel begge veier for kontakt med 
hjemmet 

4.2.4 Lærerne skal ha løpende informasjon til foresatte 
om arbeidet med læringsmiljøet i klassen 

Kontinuerlig 

 

 

Ledelsen og personalet 

Vi blir direkte målt på vår 
håndtering av slike saker i 
elevundersøkelsen spørsmål om 
læringsmiljø, del 3, samt 
foreldreundersøkelsens 
spørsmål om «skolen håndterer 
mobbing på en god måte» 

4.3 
Elevrådet har en sak om læringsmiljøet på agendaen på 
hvert elevrådsmøte 

Månedlig 
Elevrådskontakt Elevundersøkelsens del 3 om 

læringsmiljøet 

4.4 

Miljøterapeuten skal i samarbeid med ressursteam og 
helsesøster utvikle rutiner for: 
- gutte- og jentegrupper 
- to hjem grupper 

Høst og vår 

Miljøterapeut og rektor Elevundersøkelsens del 3 om 
læringsmiljøet 

5.0 Godt hjem-skole samarbeid    

5.1 
Vi skal bruke ITL, Facebook, hjemmesiden, e-post og 
Transponder i dialog med foresatte 

Kontinuerlig 
 

IKT-veileder og 

Skolen kan bli målt på dette i 
foreldreundersøkelsens 
spørsmål «kommunikasjon 
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administrasjonen mellom hjem og skole» 

5.2 

Alle foresatte skal kjenne til hvilke forventninger skolen 
har til dem ved å: 
- revidere forventningsplakaten gjennom prosesser i 
personalet, FAU og SU 
- løfte forventningsplakaten og sørge for 
forventningsavklaring på foreldremøtene 

- ha ukas forventning til elever og ukas forventning til 
foresatte på ukeplanen 

Kontinuerlig 

 

Ledelsen og personalet 

Forventningsplakaten er blitt 
løftet på alle foreldremøter.  

Alle trinn har «ukas forventning» 
på ukeplanen hver uke.  

Vi blir målt på dette tiltaket i 
foreldreundersøkelsens 
spørsmål om «jeg/vi er usikre på 
hvilke forventninger skolen har 
til meg/oss når det gjelder 
samarbeidet med skolen» 

5.3 

Foreldremøtene skal oppleves som nyttig gjennom 
temaer som: 
- strategier for læring 
- oppfølging av skolearbeid 
- stasjonsundervisning 
- bruk av elementer fra «rutinebeskrivelse for 
foreldremøter» 

Vår 2017 og høst 2017 

 
 
Lærere 

foreldreundersøkelsens 
spørsmål om «jeg/vi er usikre på 
hvilke forventninger skolen har 
til meg/oss når det gjelder 
samarbeidet med skolen» 

5.4 

Vi skal ha hyppig  kommunikasjonen med foresatte. 
Dette innebærer kort responstid ved henvendelser, 
tidlige møter mellom skole og hjem ved behov, lett 
tilgjengelig kontaktinformasjon 

Høst 2017 

Lærere og ledelse Spørsmål fra 
foreldreundersøkelsen om dialog 
skole-hjem, og om man raskt kan 
få et møte med lærer eller 
ledelse 

5.5 

Vi veileder foreldre i hvordan de kan følge opp 
læringsarbeidet hjemme gjennom: 
- foreldremøtene  
- utviklingssamtalene 
- foreldrekurs 

Høst 2017 

Lærere og ledelse Spørsmål på 
foreldreundersøkelsen om 
foresatte opplever å få 
veiledning i hvordan man kan 
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- «lekseoppskrifter» følge opp leksene hjemme 

TILTAK/HANDLINGSPLAN 2017, DIMENSJON: SAMFUNN 

Samfunn 
 

Skolenes bidrag til å nå mål underfokusområde «Samfunn» i 
overordnet styrkingskort 

 Frafall fra videregående skole reduseres 

 Folkehelse skal være overordnet, særlig barn og unge 

 Andel av befolkning med høgskole- eller universitetsutdannelse øker 

 Andel elever i 10. trinn oppgir at «alt er et slit» reduseres 

  

  

NR 
Tiltak 

 Tidsrom gjennomført/ 
frist ferdigstilt 

 
Ansvar for gjennomføring 

 
Lokalt resultat av tiltaket 

1.0 Frafall videregående skole reduseres    

1.1 

Videreutvikle analyse- og tiltakskompetanse i 
forbindelse med kartlegginger, og bruke dette til å 
justere undervisningen for å øke elevenes 
læringsutbytte 

Høst og vår 

Ledelse og lærere  

1.2     

2.0 
Folkehelse skal være overordnet, særlig barn og 
unge 

 
  

2.1 
Videreføre skolens fokus på helsefremmende tiltak: 
joggedag, vinteraktivitetsdager, triatlon, bordtennis, 
trivselsledere 

Høst og vår 
Ledelse og lærere  

2.2 Skolen skal, sammen med FAU, oppfordre til at elevene Månedlig Ledelse og lærere  
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deltar i «gå til skolen» gruppene.  

2.3 
Skolen og FAU gjennomfører trafikkaksjoner på skolens 
parkeringsplass  

Minimum en gang i halvåret 
Rektor og FAU-leder  

3.0 
Andel av befolkning med høyskole- eller 
universitetsutdannelse øker 

 
  

3.1 

Videreutvikle analyse- og tiltakskompetanse i 
forbindelse med kartlegginger, og bruke dette til å 
justere undervisningen for å øke elevenes 
læringsutbytte 

Høst og vår 

Ledelse og lærere  

3.2     

4.0 
Andel elever på 10. trinn som oppgir at «alt er et 
slit» reduseres 

 
  

4.1 

Videreutvikle analyse- og tiltakskompetanse i 
forbindelse med kartlegginger, og bruke dette til å 
justere undervisningen for å øke elevenes 
læringsutbytte 

Høst og vår 

Ledelse og lærere  

4.2 
Rask oppfølging av skolens miljøterapeut hos elever 
som har en utfordrende skolehverdag 

Ukentlig 
Miljøterapeut og ressursteam  
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TILTAK/HANDLINGSPLAN 2017, DIMENSJON: MEDARBEIDERE/ORGANISASJON 

Medarbeidere/Organi-
sasjon 
Kommunen er en effektiv 
organisasjon med motiverte, 
kompetente og omstillingsdyktige 
medarbeidere.  

 Medarbeidertilfredshet  
 Sykefraværet reduseres  

  

  

NR 
Tiltak 

 Tidsrom gjennomført/ 
frist ferdigstilt 

 
Ansvar for gjennomføring 

 
Lokalt resultat av tiltaket 
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1.0 Medarbeidertilfredshet    

1.1 
Ledelsen framstår som tydelig og forutsigbar i forhold 
til de målene som er fastsatt 

Månedlig 
Ledelsen Medarbeiderundersøkelsen 

1.2 
De ansatte opplever at de utvikler seg faglig gjennom å 
arbeide på Algarheim skole 

Høst og vår 
Ledelsen Medarbeiderundersøkelsen 

2.0 Bruken av kompetanse    

2.1 
Drøfte bruken av kompetansen i ressursteam og med 
tillitsvalgt i UDF 

Høst og vår 
Ledelse og plasstillitsvalgt  

2.2 
Bruken av pedagogenes kompetanse drøftes i 
medarbeidersamtalene 

Høst og vår 
Ledelse og lærere Medarbeidersamtaler 

3.0 Mestringsorientert ledelse    

3.1 

Er profesjonell og rettvendt og er tett på sine 
medarbeidere. 

 Gi tilbakemelding på utført arbeid 

 Gi ansatte god støtte, hjelp og veiledning 

 Løfter og holder ved like «V I-skole»begrepet  

 

Hvert halvår 

 

 

Rektor og avdelingsledere 

Måles på om vi har innsikt i den 
jobben lærerne gjør og om 
lærerne får tilbakemeldinger på 
utført arbeid 

3.2 
Ledelsen trekker frem og deler suksesshistorier i 
hverdagen 

Ukentlig i PU-tid i skolen og 
teamtid i SFO 

Ledelsen Måles på om vi har innsikt i den 
jobben lærerne gjør og om 
lærerne får tilbakemeldinger på 
utført arbeid 

4.0 Sykefravær reduseres    
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4.1 

Følge enhetens plan for HMS-arbeidet, inkludert: 
- sosiale arrangementer 
- synlig ledelse i hverdagen 
- tidlig tilrettelegging for de som står i fare for å bli 
sykemeldt 
- stunts i organisasjonen 
- tett oppfølging i etterkant av medarbeidersamtalen 

Høst og vår 

Ledelse, verneombud og 
tillitsvalgt 

Kvartalsvis fraværsrapport 

 
 
 

TILTAK/HANDLINGSPLAN 2017, DIMENSJON: ØKONOMI 

Økonomi 
Bærekraftig kommuneøkonomi 

 Ønsket mindreforbruk 0,5 %, akseptert mindre- og merforbruk +3,0 
til -0,5 %. 

  

  

NR 
Tiltak 

 Tidsrom gjennomført/ 
frist ferdigstilt 

 
Ansvar for gjennomføring 

 
Lokalt resultat av tiltaket 

1.0 Stram økonomistyring gjennom god planlegging. Månedlig 
Rektor og økonomikonsulent Holde oss innenfor 

styringskortet 

2.0 
Drøfting av ressursbruk før skoleårets begynnelse 
sammen med ressursteam og UDF 

April 2017 
August 2017 

Rektor Holde oss innenfor 
styringskortet 

 
 
 

 


