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1.1. Sammen for trygghet og trivsel – i reisen mot et åpent 
kunnskapssamfunn 

Formålet med skolepolitisk plan er å få et kvalitetsløft i skolen. 

Planen skal være et styringsverktøy for både skoleeier og skoleledere.  Med utgangspunkt i planen og 
dens handlingsdel, skal det lages årlige virksomhetsplaner som beskriver hvilke tiltak skolene skal 
jobbe med årlig.  

Skolepolitisk plan tar utgangspunkt i målene i kommuneplanens samfunnsdel 2012 -2025 «Mot et 
åpent kunnskapssamfunn».  

Å være på jakt etter stadige forbedringer innebærer å anerkjenne det som er godt, men samtidig 
søke etter forbedringer.  

Skoleeier ønsker at Nordreisaskolen skal være en kunnskapsskole for fremtiden. Den skal gjøre våre 
barn rustet til å møte fremtiden i et åpent kunnskapssamfunn, i omgivelser preget av trygghet og 
trivsel. 

For å oppnå gode resultater må det stilles krav både til skoleeier, skoleledelse, lærere, elever og 
foresatte.  

Både skoleeier og skoleledelse må være aktiv og engasjert i arbeidet med skoleutvikling. 

Lærerne skal være tydelige læringsledere for enkeltelever og elevgrupper med fokus på elevenes 
læring og skolens pedagogiske utviklingsarbeid.  

 I Nordreisaskolen skal enkelteleven ses og skolen skal gi tilpassede utfordringer og en følelse av 
mestring.  

Uavhengig av elevforutsetninger og læringsmål for den enkelte elev, skal skolen uttrykke at læring 
krever arbeid, innsats og vilje.  

Elevene skal utvikles til individer med evne til å se seg selv og andre som medansvarlige for et godt 
fellesskap og en positiv samfunnsutvikling. 

Det må stilles forventninger til at foresatte er medspillere og samarbeidspartnere i hele 
kunnskapsløpet. 

Elevene skal gå ut av grunnskolen med gode resultater innenfor de grunnleggende ferdighetene 
(lesing, skriving, regning og IKT), slik at de er godt rustet til å fullføre den utdanningen de måtte 
ønske. 
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1.2. Overordnede/politiske målsettinger for sektoren «Oppvekst og 
kultur» 

 

1. Nordreisa kommune skal ha en skole som vektlegger profesjonalitet i alle ledd som en 
forutsetning for god tjenesteproduksjon. Tilstrekkelig kapasitet og kvalitet på skolens 
lederskap, tilstrekkelig gode rammebetingelser (systemer, økonomi, planer) og kontinuerlig 
politisk fokus er viktige suksessfaktorer.  

2. De ansatte er skolens viktigste ressurser. Personell som har tilstrekkelig og oppdatert 
kunnskap og erfaring er viktige faktorer for å sikre en kvalitativt god skole.  

3. Nordreisa kommune skal styrke det sammenhengende opplæringsløp fra barnehage til 
videregående opplæring og videre til voksenopplæring og høyere utdanning. Tidlig innsats Og 
tilpasset opplæring er viktige fokusområder i Nordreisa. 

4. Nordreisa kommune skal ha særskilt fokus på kontinuerlig skoleutvikling for å heve elevenes 
læringsutbytte. Forskning og oppdatert kunnskap om læring og oppvekst skal være styrende 
for satsinger innen skolesektoren. 

5. Nordreisa kommune skal ha en skole som sikrer at alle elever får muligheten og hjelp til å få 
tatt ut sitt læringspotensial. 

6. Barnehagene i kommunen skal være en læringsarena med høy kvalitet og starten på et 
helhetlig opplæringsløp  

7. Alle barn har rett til et godt psykososialt miljø. Opplæringssektoren skal ha fokus på fysisk 
aktivitet, livsmestring og kosthold som forebygging mot fremtidige helseplager. 

8. Skolene i Nordreisa skal gjennom systematisk arbeid ha fokus på elevenes arbeids- og 
læringsmiljø i skolehverdagen. Med læringsmiljø mener vi de samlede kulturelle, relasjonelle 
og fysiske forholdene på skolen som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel.  

9. Kulturskolen som en integrert del av skolen skal være et ressurssenter for lærelyst, møtelyst, 
bolyst og livslyst. En kulturskole fundamentert på vår egen kultur og identitet skal være en 
viktig aktør i skolens arbeid 

10. Nordreisa skolen skal legge til rette for foreldres ansvar og medvirkning i sine barns læring og 
utvikling 

11. Nordreisa skolen skal i større grad samarbeide med lokale og eksterne fagmiljøer, frivillige 
organisasjoner og virksomheter utenfor skolen.  

 

  



4 

2. Struktur for sektoren «Oppvekst og kultur» 

 
2.1. Politisk organisasjonskart 

 

2.2. Sektor for oppvekst og kultur  

 

Sektorleder for 
oppvekst og 

kultur

Skoler
Storslett skole 5.-10. trinn

Moan skole 1.-4. trinn
Rortsundelev skole 1.-7.- trinn
Oksfjord oppvekstsenter 1.-4. 

trinn
Straumfjord skole (privat) 1.-10.
Montesorri skole (privat) 1.-10. 

Barnehager 
Storslett barnehage
Leirbukt barnehage
Høgegga barnehage
Sørkjosen barnehage

Kirkebakken privat barnehage
Trollskogen privat barnehage
Tømmernes privat barnehage

Andre virksomheter 
i sektoren

Familiesenteret
Flyktninger

Voksenopplæring
Kultur

PPT
Barnevern

Pedagogisk konsulent barnehage
Pedagogisk konsulent skole

Økonomikonsulent

 

Alle virksomheter har egen hjemmeside og du finner alle via www.nordreisa.kommune.no 

http://www.nordreisa.kommune.no/
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3. Organisasjonskart – ansvarsfordeling skoleeier, rektor, 
lærere, elever og foresatte. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunestyre
Hovedutvalget oppvekst og kultur
Opplæringsloven og privatskoleloven pålegger 
skoleeier å ha et forsvarlig system for å 
vurdere om og følge opp at skoleeier 
etterlever opplæringslovverket.

Skoleeier har ansvar for at elevene får oppfylt 
sine rettigheter etter opplæringsloven § 13-
10.

Skoleeier har ansvar for å samarbeide med og 
følge opp administrativ ledelse gjennom 
rapporteringer og styringsdialog.

Administrativ ledelse
Rådmann
Sektorleder oppvekst og kultur
Har ansvar for å iverksette, gjennomføre og følge opp 
politiske vedtak. Se til at lover, forskrifter, sentrale og 
lokale styringsdokumenter etterleves på alle skoler og i 
alle ledd av organisasjonen. Sikre læring og utvikling i 
alle ledd av organisasjonen. Fra lærernivå og opp til 
politikernivå. Kvalitetsikre elevenes rettigheter i skolen 
gjennom god styringsdialog med skolene. Initiere, 
støtte og veilede skoleledelsen i utviklingsarbeid og 
daglig drift. Sørge for at kvalitetssystemet utarbeides 
og følges opp på alle skoler med rapportering, 
analysearbeid og strategi for veien videre. Rekruttere 
og beholde lærere og ledere med god kompetanse.

Skoleeier

Rektor har ansvar for den daglige driften. Pedagogisk, økonomisk og administrativt. Rektor skal initiere, 
støtte og veilede personalet i skolen og bidra til at politiske vedtak gjennomføres i tråd med administrativ 
ledelse og kvalitetssikre elevenes rettigheter. Rektor har ansvar for å melde inn avvik til skoleeier etter 
kvalitetsystemet.

Lærere skal tilrettelegge og gjennomføre opplæringen i samsvar med gjeldende læreplan. Kunnskapsløftet 
LK06 er styringsdokumentet sammen med lover og forskrifter. Lærere skal samarbeide med hjemmet om 
tilrettelegging av undervisningen og sikre god informasjonsflyt om faglig og sosial utvikling.

Elever og foresatte Opplæringa i skole skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot 
verda og framtida og gi elevane historisk og kulturell innsikt og forankring. Elevane skal utvikle kunnskap, 
dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. 
Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane skal lære å tenkje kritisk og handle 
etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skolen skal møte elevane med tillit, 
respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal 
motarbeidast.
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Skoleeiers forsvarlige oppfølging av skolene er beskrevet i «Kvalitetssystemet» (Vedlegg 1). 
Samarbeid mellom hjem og skole er beskrevet i «Samarbeidsveilederen» (Vedlegg 2.) 
Samarbeid mellom skoleledere og med administrativ ledelse er beskrevet i «Årshjul skoleledelse» 
(Vedlegg 3.) 
Skolens planer for å nå politiske og administrative mål er beskrevet i «Virksomhetsplaner», 
«Årsplaner for elevene» og «Standarder for grunnleggende ferdighetsnivå i lesing og regning på alle 
trinn» (Vedlegg 4.) 

 

4. Skole 

4.1. Presentasjon av skole, med SFO 

Nordreisa er en langstrakt kommune og har 2 distrikts-skoler og 2 sentrums-skoler. I Oksfjord som 
ligger ca. 20 km nord for Storslett har vi et oppvekstsenter bestående av barnehage og skole fra 1.-4. 
års-trinn. Rotsundelv skole ligger ca. 20 km sør for Storslett og er en barneskole 1.-7. trinn. Moan 
skole er en 1.-4. skole og er plassert rett utenfor sentrum og har naturen rett på utsiden av 
klasserommene. Elever fra Moan skole og Oksfjord skole begynner på Storslett skole i 5. klasse. 
Storslett skole er plassert sentralt på Storslett og har elever fra 5.- 10. års-trinn. I kommunen er det 
også to private skoler. Ett kristent alternativ, Straumfjord skole som ligger ca. 1 mil nord for Storslett 
og en Montessori-drevet skole som er lokalisert i Snemyr, i Reisadalen ca. 5 km fra 
kommunesenteret. Begge de private skolene har et skoletilbud fra 1.-10. trinn. Kommunen har 
ansvar for spesialundervisning og skyss til elever i privat skole. 

Nordreisa kommune skal ha en skole som utvikler seg i tråd med samfunnsutviklingen for øvrig. Vi vil 
ha en skole som kan ta opp i seg endringer – og som kan tilpasses til beste for elevenes læring og 
framtidsutsikter. Den positive utvikling skal bygges på styrking av eget personell, lokale 
samarbeidspartnere og eksterne fag- og erfaringskompetanse. 

SFO tilbys ved alle skoler som har 1.-4. trinn og til elever som har særskilte behov, fra 1.-7. trinn. 
Omfanget, bredden og variasjonen i SFO-tilbudet kan ha betydning for kvaliteten i SFO. Innholdet i 
SFO er avgjørende for å tilføre noe til barnas utvikling og mestring. I SFO-hverdagen legges det til 
rette for en rekke aktiviteter, som blant annet omfatter fysisk aktivitet og friluftsliv, kulturelle 
aktiviteter, lek og sosial læring, lærings-støttende aktiviteter og måltider. SFO er et tilbud for alle 
barn, også barn med spesielle behov.  Det innebærer at SFO også skal tilrettelegge aktiviteter utfra 
barns alder og funksjonsnivå. 
 
Nordreisa kommune har også opprettet grunnskole for voksne. Voksenopplæringssenteret er 
samlokalisert med Flyktningetjenesten i lokalene til gamle Sørkjosen skole. Voksenopplæringen er en 
del av Voksenopplæringssenteret, som også består av flyktningetjenesten og bofellesskapet for 
enslige mindreårige.  

En stor del av de fremmedspråklige deltakerne har mangelfull grunnskoleutdanning fra hjemlandet. 
Voksenopplæringssenteret tilbyr grunnskole for voksne i fagene norsk, matematikk, engelsk, 
samfunnsfag og naturfag. Tilbudet gis over to år, og deltakerne går opp til eksamen på lik linje med 
ordinær grunnskole. 

Voksenopplæringa er også ansvarlig for gjennomføringen av obligatoriske norsk- og 
samfunnsfagsprøver, samt grunnskoleeksamen. 
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4.2. Mål og kvalitetsarbeid i skole 

1. Nordreisa kommune skal ha en skole som vektlegger profesjonalitet i alle ledd som en 
forutsetning for god tjenesteproduksjon. Tilstrekkelig kapasitet og kvalitet på skolens 
lederskap, tilstrekkelig gode rammebetingelser (systemer, økonomi, planer) og 
kontinuerlig politisk fokus er viktige suksessfaktorer. (Overordnet politisk målsetning for 
sektoren oppvekst og kultur, jf. kap.1.2) 
 

Opplæringen i Nordreisaskolen og de metoder som til enhver tid brukes, skal bygge på 
forskningsbasert kunnskap, på intern deling av kunnskap og metoder, og ha elevene i sentrum. Det 
skal være felles praksis og forankring hos alle som arbeider i skolen om de metoder som brukes i 
opplæringen for alle elever i kommunen. Det er et ledelsesansvar å følge opp og sikre lik praksis til 
det beste for alle elever. Vår skole skal alltid ha oppdatert utstyr og undervisningsmateriell som 
støtte i og grunnlag for opplæringen.  

Skolene i Nordreisa samkjører utviklingsarbeid med felles standarder for alle skoler innenfor 
klasseledelse, vurderingsarbeid og grunnleggende ferdigheter. God klasseledelse og god 
vurderingspraksis bidrar til en trygg og god læringskultur. Internasjonal forskning viser at god 
vurderingspraksis gir bedre læringsutbytte for elevene. I enhver klasse utvikler det seg normer for 
hva som er viktig, hvordan man skal forholde seg til medelever og lærere, og hvilken arbeidsinnsats 
som forventes eller er akseptabel. Denne læringskulturen har betydning for elevers konsentrasjon, 
oppmerksomhet og deltakelse. 

 

Figur: Kvalitet i opplæringen, modell utviklet av Udir: https://www.udir.no/kvalitet-og-
kompetanse/kvalitetsarbeid-i-opplaringen/ 
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Gjennom arbeid med kvalitetsmeldingen, skal skoleeier følge opp arbeid med kvalitet i skolen.  

Kvalitetsarbeidet kan ses på som en kvalitetssirkel, der skolene: 

1. Setter seg mål 
2. Innhenter informasjon 
3. Vurderer og analyserer 
4. Planlegger hva man skal gjøre 
5. Følger opp hvordan det går med gjennomføringen og justerer kursen ved behov 

Kjennetegn på kvalitetsarbeid som får innvirkning på utvikling av praksis:  
 
- sammenheng og kontinuitet gjennom et årshjul som knytter sammen politiske prosesser og det 

faglige arbeid med kvalitet 
- se resultatene fra de ulike verktøyene i sammenheng 
- mål er klart formulert og at alle forstår hvordan de skal bidra til å nå målene 
- bred involvering i alle faser av kvalitetsarbeidet  
- åpen og undersøkende tilnærming 

 
Ved å jobbe med utvikling innenfor et avgrenset område vil skolene også berøre mange andre 
tema. For eksempel kan skolene jobbe med noen av de nasjonale satsingene til 
Utdanningsdirektoratet. Satsingene kan tilby deltagelse i lærende nettverk og nettressurser utviklet 
for kvalitetsarbeid på bestemte tema. 

Valg at utviklingsområde 
- Området har betydning for elevenes læringsmiljø eller læringsutbytte. Området involverer 

praksisendring i hele organisasjonen. 
- Skolen har et tydelig utviklingspotensial, eller skolen ønsker å bli enda mer eksperter på et 

område som fungerer godt. 

Ståstedsanalysen er et verktøy utviklet av Utdanningsdirektoratet og er tilgjengelig for alle skoler. 
Ståstedsanalysen gir et bilde av nåsituasjon, og kan gjøre det enklere å prioritere mellom områder.  
 
Metoden består av to faser: 
- Fase 1 går ut på å samle data om skolens ressursgrunnlag, læringsmiljø og læringsresultater.  
- Fase 2 består av en undersøkelse hvor personalet tar stilling til påstander om organisasjonens 

praksis. 

Ståstedsanalysen hjelper til med å få en oversikt over hva som fungerer og hva som kan bli bedre. En 
viktig del av arbeidet er å samle informasjon fra tall og resultater (kvantitativ data) i tillegg til 
tilbakemeldinger og egne vurderinger (kvalitative data). 
 
Ståstedsanalysen er et hjelpemiddel for kvalitetsutviklingsarbeid der målet er å skape felles 
refleksjon over praksis, og hjelpe med å prioritere utviklingsarbeidet. 
 

 
 

  



9 

4.2.1. Læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter 

4.  Nordreisa kommune skal ha særskilt fokus på kontinuerlig skoleutvikling for å heve 
elevenes læringsutbytte. Forskning og oppdatert kunnskap om læring og oppvekst skal være 
styrende for satsinger innen skolesektoren. (Overordnet politisk målsetning for sektoren 
oppvekst og kultur, jf. kap.1.2) 
 
5.  Nordreisa kommune skal ha en skole som sikrer at alle elever får muligheten og hjelp til å 
få tatt ut sitt læringspotensial. (Overordnet politisk målsetning for sektoren oppvekst og 
kultur, jf. kap.1.2) 

 
Læringsutbytte er samlet kompetanse elevene tilegner seg gjennom et 13-årig skoleløp. Alle elever 
skal mestre grunnleggende ferdigheter. Læreplanverket definerer fem grunnleggende ferdigheter: 
digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne og å kunne skrive. Disse 
ferdighetene er en del av kompetansen i fag og nødvendige redskaper for læring og utvikling. De er 
samtidig en forutsetning for at elevene skal kunne vise sin kompetanse. Ferdighetene har også 
betydning for elevenes utvikling av identitet og sosiale relasjoner, og for å kunne delta i utdanning, 
arbeid og samfunnsliv. Utviklingen av de grunnleggende ferdighetene er viktige gjennom hele 
opplæringsløpet. Det går for eksempel en sammenhengende linje fra den første lese- og 
skriveopplæringen til det å kunne lese avanserte, faglige tekster 

I Nordreisa er det en målsetning å være på gjennomsnittlig nasjonalt nivå på eksamen, 
kartlegginger, nasjonale prøver og grunnskolepoeng. 

«Alle elever skal mestre Grunnleggende ferdigheter» er et av tre nasjonale mål vedtatt i 
Stortingsmelding 31 «Kvalitet i skolen» og 22 «Ungdomstrinns-meldingen». Noen grunnleggende 
ferdigheter er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. I 
kunnskapsløftet er disse definert som å kunne lese, regne, å uttrykke seg muntlig og skriftlig og bruke 
digitale verktøy.  
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Resultatmål

1. Skoleeier analyserer og følger opp 
resultater fra kartlegginger, prøver og 
undersøkelser og sprer analyse- og 
oppfølgingskompetanse til skolene 

2. Skolelederne analyserer og følger opp 
resultatene fra kartlegginger, prøver og 
undersøkelser 

3. Skolene har innført et felles og 
forpliktende system for oppfølging av og 
informasjon til foresatte med hensyn til 
elevenes utvikling av lesing, skriving, regning 
og digitale ferdigheter. 

4. Lærerne underviser i grunnleggende 
ferdigheter i sine fag 

5. Lærerne benytter praktisk og variert 
undervisning for å øke elevenes 
grunnleggende ferdigheter og 
læringsutbytte

6. Lærerne bruker elevresultater og har 
kompetanse i å utøve tidlig innsats og tilpasset 
opplæring   

                     

Effektmål

  • Elevene har innen utgangen av hvert 
trinn oppnådd et definert nivå i lesing og 
regning. 

  • Standardene utarbeides på tvers av 
skoleslag og med faglig bistand fra PPT og 
veilederkorpset.

  • Elevene har resultater som viser 
framgang i grunnleggende ferdigheter 

  • Elevene mestrer de grunnleggende 
ferdighetene etter 10.trinn

(Effektmål «oppnådd et definert nivå»: Vil 
kunne måles gjennom Nasjonale Prøver, 
statlige kartleggingsprøver, eksamens-
resultater, grunnskolepoeng og lokale lese- 
og regnekartleggingsverktøy i kommunen).

                                  

                                    

4.2.2. Vurdering for læring 

Det er særlig fire prinsipper som er sentrale for å få til en læringsfremmende underveisvurdering. 
Disse fire prinsippene er forskningsbaserte og en del av forskrift til opplæringsloven. Alle elever og 
lærlinger har rett på underveisvurdering.  
 

1. Elevene og foresatte skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem.  
2. Elevene og foresatte skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet 

eller prestasjonen.  
3. Elevene og foresatte skal få råd om hvordan de kan forbedre seg.  
4. Elevene og foresatte skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget 

arbeid og utvikling.  
 

Gjennom underveisvurderingen får lærer, elever og foresatte informasjon om den faglige utviklingen. 
Når vurderingsinformasjonen brukes til å fremme læring og tilpasse opplæringen, kalles det 
vurdering for læring. Vurdering i grunnskolen er all vurdering fra 1. trinn og fram til 
standpunktvurdering på ungdomstrinnet. Kjennetegn på måloppnåelse er beskrivelser av hva som 
kjennetegner kompetanse på ulike nivå sett i forhold til mål/kompetansemål. Et kriterium er 
beskrivelse av et spesifikt arbeid eller en oppgave. 
 



11 

Resultatmål

1. Skoleeier arbeider systematisk for at 
skolene utvikler og vedlikeholder felles 
vurderingspraksis 

2. Skolelederne involverer seg i lærernes 
læring og utvikling av god vurderingspraksis.  

3. Skolene arbeider sammen om å formulere 
mål og vurderingskriterier som er forstått av 
elevene. Skolene arbeider sammen om å 
utvikle felles skriftlig halvårsvurdering

4. Skolen skal legge til rette for at foreldrene 
kan bidra til elevens læring

4. Lærerne gir elevene konkrete framover -
meldinger som motiverer og bidrar til økt 
læring 

5. Lærerne sikrer og utvikler egen praksis 
ved å bevist variere vurderingsformer i 
undervisningen og gjennom årsplaner og 
ukeplaner. Vurderingen er alltid knyttet til 
kompetansemål eller læringsmål som er 
utledet fra kompetansemål

                    

Effektmål

• Elevene øker sin motivasjon, mestring og 
læring gjennom skolenes vurderingspraksis 

• Elevene deltar aktivt i vurdering av eget 
arbeid, kompetanse og faglig utvikling for å 
øke læringsutbyttet

 • Elevene og foreldrene kjenner 
vurderingskriteriene for vurderingen av 
elevenes læring 

• Elevene og foreldrene fra 1.-10. klasse får 
en skriftlig halvårsvurdering i desember og i 
juni, den skal inneholde informasjon om 
elevenes kompetanse i faget og gi dem 
veiledning om hvordan de kan utvikle 
kompetansen videre. 

Effektmål «oppnådd et definert nivå»: Vil 
kunne måles gjennom Elevundersøkelsen og 
foreldreundersøkelsen.

                                  

 

4.2.3. Klasse – og læringsledelse 

8.  Skolene i Nordreisa skal gjennom systematisk arbeid ha fokus på elevenes arbeids- og 
læringsmiljø i skolehverdagen. Med læringsmiljø mener vi de samlede kulturelle, relasjonelle 
og fysiske forholdene på skolen som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel. 
(Overordnet politisk målsetning for sektoren oppvekst og kultur, jf. kap.1.2) 

 

Læreren skal lede elevenes læring og utvikling på skolen. En positiv relasjon mellom lærer og elev er 
hjørnesteinen i god klasseledelse.  

Klasseledelse knyttes til organisering av undervisningen. Læreren må ha god kompetanse til å 
analysere og forstå læringsfellesskapet i klasserommet. Elevene må oppleve at læreren har god 
struktur i undervisningen, er støttende og har høye forventninger til hvordan de kan utvikle seg både 
faglig og sosialt.  

Læreren leder klassen og har med sine valg og handlinger sterk innvirkning på utviklingen av de 
normene og verdiene som skaper læringskulturen i klasserommet. Lærerens oppgave er å styre dette 
sosiale systemet på en måte som fremmer læring, helse og trivsel, og som bidrar til at eleven 
opplever sosial tilhørighet og trygghet. Å lede læringsaktivitet innebærer å legge til rette for 
mestringsopplevelser for alle elever i klasserommet.  
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Skolene i Nordreisa utarbeider felles kjennetegn på god klasseledelse og følger opp med 
kollegabasert observasjon, PPT eller ledelsen. Det er rutiner for å sikre at klasseledelse fungerer i alle 
klasserom og faste rutiner for å sette inn tiltak der det ikke fungerer. 

Skoleledelsen har et særlig ansvar for å avdekke og sette inn nødvendige tiltak. Klasseledelse og et 
godt læringsmiljø er en forutsetning for elevene skal lære. 

 

Resultatmål

1. Skoleeier arbeider systematisk for at alle 
skolene utvikler og vedlikeholder klasse- og 
læringsledelse 

2.  Skoleledere involverer seg i lærernes 
læring og utvikling av klasse- og 
læringsledelse   

3. Skolene har en felles standard for god 
klasse- og læringsledelse  

4.  Skolene har et godt læringsmiljø med 
nulltoleranse for mobbing

 5.  Lærerne har god kompetanse som 
brukes til å utøve klasse- og læringsledelse 
som fremmer læring   

         

Effektmål

 • Elevene har et godt, trygt og strukturert 
læringsmiljø 

• Elevenes får økt læringsutbytte gjennom 
tilpasset opplæring 

• Elevene har en skolehverdag uten 
mobbing  

Effektmål «oppnådd et definert nivå»: Vil 
kunne måles gjennom Elevundersøkelsen, 
Olweus-undersøkelsen og Spekter sosiogram 
kartlegging.

 

 

4.2.4. Personell og kompetanse 

2.  De ansatte er skolens viktigste ressurser. Personell som har tilstrekkelig og oppdatert 
kunnskap og erfaring er viktige faktorer for å sikre en kvalitativt god skole. (Overordnet 
målsetning for sektoren oppvekst og kultur, jf. kap.1.2). 

 
Skolen trenger personell som er faglært og som har tilstrekkelig og oppdatert kunnskap og erfaring. 
Det skal være tilstrekkelig med assistenter og eller miljøarbeidere som kan følge opp elever med 
støtte og veiledning i undervisningen, ute i friminutt og med individuelle samtaler. De ansatte skal 
brukes der de er best og der de kan bidra til det beste for elevene. Det skal være tilstrekkelige 
ressurser til merkantilt arbeid slik at øvrig skoleledelse kan brukes til kvalitetsarbeid i skolen og til å 
følge opp elever og lærere i skolen. Vedlegg 8 Strategisk plan for etter og videreutdanning 
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Målområde Mål 
Kompetansekartlegging Kompetanse kartlegges årlig i februar. Det utarbeides en langsiktig 

plan for rekruttering og kompetanseheving. Hva trenger skolene for å 
kunne gi elevene god opplæring? Søkere på videreutdanning 
prioriteres etter behov på skolene. 

Kompetanse lærere 1.-7. Alle lærere har 30 studiepoeng i minst to basisfag (Norsk, matematikk, 
engelsk og naturfag), innen 2022 

Kompetanse lærere 8.-10 Alle lærere har 60 studiepoeng i undervisningsfag, innen 2022 
Kompetanse skoleledelse Alle skoleledere har tilleggsutdannelse i ledelse, innen 2022 
Riktig kompetanse på 
riktig sted? 

Lærere underviser i fag de har kompetanse i. Rektor sikrer dette 
gjennom ressursfordelingen og timeplanene på skolen. Avvik meldes 
til sektorleder. 

Lærer pr elev Vedlegg 7 Bemanningsplaner basert på lærertetthet som 
landsgjennomsnittet. Tilstrekkelig dekning som gir rom for tett faglig 
og sosial oppfølging og forutsigbarhet for elevgruppa ved et eventuelt 
fravær. Nasjonale normer skal legges til grunn 

Rekruttering lærere Felles utlysning i mars. Utarbeide gode rutiner og lage årshjul med 
tidsfrister for oppfølging av søkere, tilbakemeldinger, intervju, 
innstillinger og ansettelser. 

Rekruttere og beholde 
lærere 

Tilbud om nettverk, formell utdanning og annen nødvendig 
kompetanseheving. Støtte, oppfølging og veiledning fra skoleledelsen 
og oppvekstavdelingen. 

Rekruttere og beholde 
skoleledere 

Utarbeide en lønnsstige for skoleledere som gjenspeiler 
ansvarsområdet og som gir nødvendig forutsigbarhet. Tilbud om 
nettverk, formell utdanning og annen nødvendig kompetanseheving. 
Støtte, oppfølging og veiledning fra administrasjon oppvekst. 

Kompetanseutvikling - 
fag 

Utvalgte lærere deltar i faglige nettverk i samarbeid med skoleledelse 
og sektorleder. Mange av våre lærere ble utdannet under andre 
lærerplaner og det er mye ny forskning om undervisning, 
klasseledelse og vurdering som jevnlig må oppdateres. Nettverk på 
tvers av kommunegrenser og skolenivå kan være viktige bidrag. 

Tilstrekkelig utstyr Tilstrekkelig med PC, nettbrett og digitale tavler i undervisningsrom. 
Oppdaterte lærebøker og tilstrekkelig materiell i alle fag. 

Sambruk av ressurser Sikre kompetanse og ressurser ved alle skoler. Før oppstart av nytt 
skoleår sees alle ressurser under ett, om arbeidsted skal være 
Rotsundelv, Moan, Oksfjord eller Storslett avgjøres i henhold til 
kompetanse som skolen trenger. Sektorleder vurderer og legger til 
rette for nødvendig kompetanse på alle skoler. 

Annet personale i skolen Utarbeide arbeidsinstrukser og arbeidstidsavtaler som gir nødvendig 
sosial og faglig støtte til elevene i alle sosiale og faglige 
læringsarenaer. Sette av tid til felles møtepunkter og faglige 
diskusjoner for alle som arbeider i skolen. Sambruk av personale ved 
skole og SFO for å sikre et helhetlig skoletilbud. 

Ansatte arbeidsmiljø Nordreisa kommune skal ha en skole med svært høyt arbeidsnærvær 
og som har et arbeidsmiljø som bygger opp under arbeidsglede. 

Medarbeidersamtaler og 
undersøkelser 

Alle ansatte får tilbud om årlig medarbeidersamtale med 
skoleledelsen. Skolene utarbeider og gjennomfører lokale 
medarbeiderundersøkelser i samarbeid med verneombud. 

Vedlikehold Alle skoler har nødvendig og tilstrekkelig vedlikehold 
Renhold Alle skoler har nødvendig og tilstrekkelig renhold 
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4.2.5. Samarbeidspartnere 

5. Nordreisa kommune skal ha en skole som sikrer at alle elever får muligheten og hjelp til å ta ut 
sitt læringspotensial. (Overordnet politisk målsetning for sektor oppvekst og kultur, jf. kap.1.2). 

11. Nordreisa skolen skal i større grad samarbeide med lokale og eksterne fagmiljøer, frivillige 
organisasjoner og virksomheter utenfor skolen. (Overordnet politisk målsetning for sektor 
oppvekst og kultur, jf. kap.1.2). 

Skolen har mange samarbeidspartnere som alle bidrar i læringsløpet til hver enkelt elev på skolen. 
Mange av skolens samarbeidspartnere har både en forebyggende funksjon og en hjelpefunksjon på 
individ eller gruppenivå i skolen. Nordreisaskolen skal etablere og forsterke gode systemer for 
samarbeid og samvirke med de viktigste samarbeidspartnere. Elevene og deres behov skal stå i 
sentrum. 

 

Målområde Mål 
PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), skal hjelpe barn og elever med behov for 

særskilt tilrettelegging og eller klasser/ skoler med læringsmiljø. Hensikten er at 
de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PPT skal også 
hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med 
særskilte behov. PPT informerer på foreldremøter ved alle overganger i skolen og 
de skal i større grad inn i skolen i forebyggende arbeid opp mot elevgrupper og 
samarbeid med skolen. PPT inviteres inn i klasserommene for å observere 
læringsmiljø og bidra til å veilede lærere ved behov. Dersom det gjelder 
henvisning til PPT for vurdering av elevens behov for spesialpedagogisk hjelp eller 
spesialundervisning er det kommunen, i et samarbeid med foreldrene, som 
sender henvisning til PPT Det skal foreligge et samtykke fra foreldrene før 
kommunen sender en henvisning for sakkyndig vurdering. PPT kan samarbeide 
tverrfaglig på lokalt nivå, for eksempel med helsetjenesten eller 
barneverntjenesten, og på statlig nivå med for eksempel Statped eller 
psykiatriske tjenester.  Vedlegg 6 Plan for å dreie ressursbruken over til 
tilrettelagt undervisning. Vedlegg 9 Rutiner for spesialpedagogisk hjelp og 
tilpasset opplæring               

BUP  Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, (BUP), er et tilbud i 
spesialisthelsetjenesten for barn og ungdom. Arbeidet er organisert som et 
poliklinisk tilbud innen psykisk helsevern for barn og unge. BUPs hovedoppgaver 
er å hjelpe barn fra 0 til 17 år og deres familier i form av utredning, behandling, 
rådgivning og tilrettelegging knyttet til psykiske vansker, atferdsvansker og 
læringsvansker. BUP er først og fremst et tilbud for å ta hånd om problemer som 
ikke kan løses i de kommunale helsetjenestene, som hos fastlege, helsesøster, 
skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), utekontakten eller barnevernet. 
Det er kun lege eller leder for barneverntjenesten eller sosialtjenesten som kan 
henvise til BUP.  BUP skal også bistå kommunene med råd og veiledning. BUP 
deltar på møter om enkeltelever ved skolen i samarbeid med foresatte og ved 
enkelte foreldremøter. 

Skolehelse-
tjenesten  
 
Helse-søster 
 

Formål med skolehelsetjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme 
gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade. Tjenesten 
skal så tidlig som mulig fange opp barn og unge, gi dem et tilbud og henvise 
videre ved behov. Tjenesten skal tilpasse seg den enkeltes behov og livssituasjon. 
Skolehelsetjenesten etablerer et system-rettet samarbeid med skolen, med 

https://no.wikipedia.org/wiki/Spesialisthelsetjenesten
https://no.wikipedia.org/wiki/Barn
https://no.wikipedia.org/wiki/Ungdom
https://no.wikipedia.org/wiki/Poliklinisk
https://no.wikipedia.org/wiki/Psykisk_helsevern
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Atferdsvansker&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=L%25C3%25A6ringsvansker&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Fastlege
https://no.wikipedia.org/wiki/Helses%25C3%25B8ster
https://no.wikipedia.org/wiki/Skole
https://no.wikipedia.org/wiki/Pedagogisk-psykologisk_tjeneste
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Utekontakten&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Barnevernet
https://no.wikipedia.org/wiki/Lege
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Tannhelse-
tjenesten 

samarbeidsrutiner og felles planer. Kommunen skal legge til rette for at tjenesten 
skal være et lavterskeltilbud og tilgjengelig for elever på faste tidspunkt i 
skoletiden. Skolehelsetjenesten skal være tilgjengelig for lærere som har 
bekymring for barn, delta i tverrfaglige møter og foreldremøter. Tjenesten og 
rektor er ansvarlig. Skolehelsetjenesten informerer på foreldremøter. 
Helsesøstertjenesten har faste tider til møte med enkeltelever og elevgrupper. 
Helsesøstertjenesten samarbeider med skolen i forbindelse med temaer som 
pubertet, seksualundervisning, adferd og mobbing. Tannhelsetjenesten skal 
gjennomføre undervisningsopplegg om tannhelse og kosthold. 

Barnevern Barnevern har en forebyggende funksjon i forhold til skoler og barnehager. Det 
innebærer tilgjengelighet for råd og veiledning i forhold til lærere og 
barnehagepersonell. Barneverntjenesten er tilgjengelig for deltakelse i ulike team 
i skoler og barnehager der barns omsorgssituasjon er tema. Videre har 
barnevernet et særskilt ansvar for å sikre at barn med tiltak i barnevernet får en 
god omsorgs- og skolesituasjon. Barnevernet deltar i samarbeidsmøter og 
ansvarsgrupper knyttet til barn med tiltak i barnevernet. Bufdir har utarbeidet en 
veileder som er retningsgivende for samarbeid mellom skole og barnevern. 
Skoler og barnehager har rutiner ved bekymring for barn som medfører melding 
til barnevernet. I den grad det er behov skal skolen benytte barnevernets mandat 
som forebyggende enhet til å informere elever og foresatte.  

Politi – 
forebyggende  

 I den grad det er behov skal skolen benytte politiets mandat som forebyggende 
enhet til å informere elever og foresatte 

Nasjonale 
ressurs-sentre 
(11 stk) 

Sektorleder vurderer behov på bakgrunn av elevresultater og behov for ny 
kompetanse, i samarbeid med skoleledelsen og andre samarbeidspartnere. 

Annet: 
Friluftsråd, 
idrettslag, 
institusjoner, 
frivillighets-
sentral mm 

Nordreisaskolen skal utvikle samarbeid og opplegg for styrking av opplæringen 
gjennom alternative læringsarenaer som f.eks. Uteskole, den naturlige 
skolesekken, deltakelse i kunnskapskonkurranser, sykkel -og trafikkopplæring, 
innsats for andre, deltakelse i musikkonkurranser UMK, klassequiz, Halti 
nasjonalpark og skoler i andre land. 
 

Bibliotek Folkebiblioteket er en viktig kunnskaps- og læringsarena. Samarbeid mellom 
folke- og skolebibliotek gir store ringvirkninger. Nordreisa bibliotek er en viktig 
samarbeidspartner i arbeidet med å styrke leseopplæringa -  i samarbeid med 
skolene, foreldre, PPT mm. Biblioteket har også en rolle som understøtter og 
inspirer til barn og unges læring – veiviser og formidler inn i fakta, faglitteratur og 
digitale ressurser. I Nordreisa har man et velfungerende samarbeid mellom 
bibliotek og skole/barnehage. Bokbuss besøker alle skoler/barnehager 
regelmessig, og i tillegg bruker skole/barnehage hovedbiblioteket på Halti jevnlig.  
Erfaringene med skolebibliotekene som er etablert i kommunen er at 
utlånsaktiviteten har gått opp samt at personalet har økt kunnskapen om 
barnelitteratur og informasjonskompetanse. For å oppfylle målene i 
kunnskapsløftet er det egentlig en forutsetning at alle elever har tilgang på 
velfungerende skolebibliotek. Skolebibliotek regnes ikke lenger som en statisk 
boksamling, men er en måte å organisere skolens arbeid med digital 
kompetanse, kildekritikk, informasjonssøk, et utvidet tekstbegrep og lesing som 
grunnleggende ferdighet i alle fag. 
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4.2.6. Foreldre - og elevmedvirkning 

10. Nordreisaskolen skal legge til rette for foreldres ansvar og medvirkning i sine barns læring 
og utvikling. (Overordnet politisk målsetning for sektor oppvekst og kultur, jf. kap.1.2) 

Foreldre og foresatte er skolens viktigste samarbeidspartnere. Skolene og skoleeier skal etablere og 
forsterke gode systemer for samarbeid med elevens hjem. 

 

Målområde Mål 
Samarbeid med 
hjemmet 

Skolen er ansvarlig for å legge til rette for samarbeid mellom skolen og 
enkeltelever med deres foresatte. En egen, felles veileder for hjem-
skolesamarbeid i kommunen utarbeides.   

Kommunikasjon SKOOLER læringsplattform gir god informasjon om den enkelte elevs 
faglige progresjon, underveisvurderinger, fravær, anmerkninger og brukes 
til faglig kontakt mellom lærer og elev. Skoleledelsen bruker også denne 
plattformen til å legge ut informasjonsskriv til enkelte klasser, trinn eller 
hele skolen. Mobil APP gjør det raskere og enklere å nå foresatte med 
informasjon. 
Nordreisaskolen synliggjør for foresatte hvordan og når de kan få kontakt 
med lærere. (Kontortid)  
Hjemmesiden oppdateres jevnlig og er med på å bygge opp skolens 
omdømme. 

I møte med skolen Foreldre skal oppleve at skolen er en god læringsarena. Barna er trygge, 
sosiale og de utvikler nødvendige ferdigheter og kompetanse for å klare 
seg i det videre utdanningsløpet. Lav terskel for å ta kontakt med skolen 

Informasjon om 
elevens faglige 
kompetanse og 
(grunnleggende 
ferdigheter) 

I Nordreisaskolen skal alle elever få skriftlig halvårsvurdering. Fra 1.-7. gis 
det i basisfag og fra 8.-10. i alle fag. Halvårsvurderingen skal gi eleven og 
foresatte en god orientering om elevens kompetanse i fagene og hva som 
må gjøres for å øke kompetansen.  

Formelle organer for 
foreldremedvirkning 

Formelle Foreldreråd - Alle foreldre i grunnskolen 
FAU – Foreldrekontakter fra alle klasser 
SU/ SMU - Samarbeidsutvalg eller skolemiljøutvalg – Foreldre deltakelse 

Elevmedvirkning  BUK – Barn og unges kommunestyre, elever fra 5.-10. og VGS 
Ungdomsråd – 8.-10. og VGS 
Elevråd – mellomtrinn og ungdomstrinn 
SU/ SMU – Samarbeidsutvalg eller skolemiljøutvalg - Elevdeltakelse 

 

 

4.2.7. Skoleeier 

1. Nordreisa kommune skal ha en skole som vektlegger profesjonalitet i alle ledd som en 
forutsetning for god tjenesteproduksjon. Tilstrekkelig kapasitet og kvalitet på skolens 
lederskap, tilstrekkelig gode rammebetingelser (systemer, økonomi, planer) og 
kontinuerlig politisk fokus er viktige suksessfaktorer. (Overordnet politisk målsetning for 
sektoren oppvekst og kultur, jf. kap.1.2) 
 

Skoleeier i Nordreisa skal være en drivkraft for kvalitetsutvikling og positiv læringskultur for våre 
skoler. Skoleeier skal sammen med rektorer og andre ansatte i skolen ha fokus på læringsglede. 
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Målområde Mål 
Skoleeiers forsvarlige 

oppfølging 
Sektorleder reviderer system for kvalitet i opplæringa, forsvarlig 
oppfølging etter opplæringsloven §13-10  
 

Styring og ledelse Skoleeier i Nordreisa skal være tydelig, støttende og styrende ovenfor 
skoleledere og annet personell i skolen. Det skal etableres fast struktur for 
styringsdialog mellom skoleeier og skoleledere.  

Systemer for dialog 
med skoleeier 

Årshjul for skoleledere med jevnlig styringsdialog mellom ledelse og 
oppvekstleder, hovedutvalg, med andre eksterne samarbeidspartnere, 
møter på skolene, med lærere og elever.  
Årsmelding for skolene 
Kvalitetsmelding (tilstandsrapport) 

Budsjett og regnskap 
- rutiner 

Årshjul for skoleledere innehar også dialog om regnskap, rutiner, 
prosesser og medvirkning fra skolene. Sektorleder har et særlig ansvar for 
at skolene får være med i prosessen, innhente nødvendig informasjon, 
støtte og veilede slik at skolene har nødvendig påvirkningsmuligheter i 
budsjettprosessen. 

Planer og tiltak Skoleledelsen utarbeider virksomhetsplaner årlig med tiltak for å nå de 
politiske målsetningene. Sektorleder utarbeider langsiktig plan for innkjøp 
av utstyr, kompetanse, kurs mm i samarbeid med skoleledelsen. 

 

 

4.2.8. Fysisk læringsmiljø 

8.  Skolene i Nordreisa skal gjennom systematisk arbeid ha fokus på elevenes arbeids- og 
læringsmiljø i skolehverdagen. Med læringsmiljø mener vi de samlede kulturelle, relasjonelle 
og fysiske forholdene på skolen som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel. 
(Overordnet politisk målsetning i sektoren for oppvekst og kultur, jf. kap.1.2) 

Nordreisa kommune skal ha læringsbygg og uteområder som er teknisk og kvalitetsmessig god stand. 
Skolebyggene skal være i henhold til fastsatte retningslinjer, forskrifter og bestemmelser.  

Bygg og anlegg skal følge etablerte kvalitetsstandarder og gi grunnlag for trivsel, som sosial arena og 
gi grunnlag for god og variert undervisning. 

 

Målområde Mål 
Antall pr barn / 

klasse/rom 
Elever, foresatte og lærere skal oppleve at det er god nok plass i 
klasserommet, tilhørende grupperom og garderobe. 

Areal 
uteområde/barn 

Elevene skal ha et uteområde som innbyr til lek og fysisk aktivitet. 

Intern vurdering av 
fysisk læringsmiljø pr 

skole. 
Brukererfaringer 

Skolen skal gjennomføre intern vurdering i henhold til nasjonal veileder. 
Elever skal oppleve at det fysiske arbeidsmiljøet i klasserom, spesialrom, 
grupperom, kantine og utearealer er tilfredsstillende. Verneombud, rektor 
og vaktmester gjennomfører vernerunder hvert semester. Elevråd og 
ansatte rapporterer inn eventuelle avvik. 

Formell godkjenning 
av skolebygg etter 

forskrift og 
miljørettet helsevern 

Udir har utarbeidet dokumentet «Veileder til forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler. Skoleeier skal være kjent med de 
gjeldende regelverkene. Eventuelle avvik fra veiledernes 
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anbefalinger, må være dokumentert og begrunnet. Særlig gjelder dette 
når veilederens anbefalinger knytter seg til spørsmålet om forsvarlig 
drift. 

Tilstrekkelig utstyr og 
undervisnings-

materiell 

Sektorleder lager en langsiktig innkjøpsplan sammen skolene om alt av 
utstyr, inventar og læremidler. Oppl. § 9-3. Utstyr 
Skolane skal ha tilgang til nødvendig utstyr, inventar og læremiddel. 

Sikkerhet skolevei 
(trafikk mv) 

Skoleskyss 

Trygg skolevei for alle elever. 
Skoleveien er et offentlig ansvar. Men trygg skolevei er et ansvar for alle, 
både kjørende og gående. Skoleskyss reguleres av oppl. §7-1 Elevar i 2.-
10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis 
skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har 
særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn 
til veglengda. 

 

 

4.2.9. Psykisk læringsmiljø 

7.  Alle barn har rett til et godt psykososialt miljø. Opplæringssektoren skal ha fokus på fysisk 
aktivitet, livsmestring og kosthold som forebygging mot fremtidige helseplager. (Overordnet 
politisk målsetning i sektoren for oppvekst og kultur, jf. kap.1.2) 

 

Alle elever i Nordreisa skal ha rett til et trygt og godt skolemiljø, som fremmer helse, trygghet og 
trivsel. Et trygt og godt psykososialt skolemiljø er en viktig forutsetning for at barn og unge skal være 
i stand til å lære og utvikle seg til å bli gode samfunnsborgere. Det er elevens egen subjektive 
oppfatning som avgjør om de opplever skolemiljøet er trygt og godt. Alle aktørene i og rundt skolen 
skal arbeide hver dag for godt psykososialt læringsmiljø for alle. Alle voksne som arbeider i skolen har 
plikt til å gripe inn, undersøke og gjøre egnede tiltak når en får varsel eller har mistanke til, eller 
kjennskap til situasjoner som ikke er akseptable eller at noen elever ikke har det bra på skolen. 

Skolen og skoleeier har en plikt til å handle i henhold til aktivitetsplikten, slik at elevens rett blir 
oppfylt. Skolen skal også jobbe kontinuerlig, forebyggende og systematisk for å fremme helsen, 
miljøet og tryggheten til elevene. 
 
Et godt psykososialt miljø inkluderer også læringsmiljøet og klassemiljøet til elevene. En god og 
tydelig klasseledelse er en forutsetning for å kunne skape et godt og trygt skolemiljø. De ansatte skal 
utøve god og forutsigbar klasseledelse. Alle elever trenger struktur, forutsigbarhet og klare regler og 
tydelige grenser gjennom hele skoledagen. For å klare dette må alle de voksne tenke og handle likt. 
Gjennom skole-hjem samarbeid, skal skolen ha fokus på hvordan hjemmet kan være med å støtte 
opp om arbeidet. 

Nordreisa skal ha skoler som fremmer helse, trygghet og trivsel, slik at elevene kan lære i trygge og 
gode omgivelser med god arbeidsro.  

Skolene skal ha tydelige Ordensregler som er godt kjent for elever og foresatte. Ordensreglementet 
skal gi tydelige føringer på konsekvenser for brudd på reglene. Skolen skal ha lav terskel for å ta 
kontakt med foresatte med jevnlig brudd på ordensreglementet 

Alle skoler skal ha en ansatt som har ansvaret for at kapittel 9A blir ivaretatt på den enkelte skole. 
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Målområde Mål 
Elevundersøkelse Obligatorisk elevundersøkelse på høstsemestret på Udir.no; nasjonal 

undersøkelse som avdekker forhold som læring, arbeidsro, lekser, 
medbestemmelse, forhold på skolen, mobbing mv.  
Bekymringsverdige forhold gir grunnlag for å gjøre tiltak og endringer i i 
elevenes skolemiljø 
Det kan også gjennomføres frivillige foreldre og lærerundersøkelser og å 
avdekke mangler og få tilbakemelding 

Ungdata-
undersøkelse hvert 

3.år 

Gjennomføres i Nordreisa kommune for 8.-10.trinn og 1.års vgs.elever. 
Grunnlag for å gjøre endringer og legge til rette for barn og unges 
oppvekstmiljø i Nordreisa kommune. 
Resultatene skal gjøres kjent for elever, foreldre, politikere og alle som 
jobber med barn og unge i kommunen 

Olweus-programmet 
 
 

Kommunal 
Olweusinstruktør 

Olweus-Undersøkelse 

Olweus Kvalitetsplaner, prosedyrer og i arbeid med mobbing ift 
aktivitetsplikta, samt Olweus Standard skal være kjent for alle som er 
ansatt i skolen, samt skoleledere og skoleeiere. 
Årlige Olweus-kurs for alle nytilsatte: rektorer melder inn til Olweus-
instruktør 
Olweus undersøkelse på våren for å avdekke avvik i elevenes 
klassemiljø/skolemiljø og gjøre nødvendige tiltak 
Avdekke mobbing og gjøre tiltak 

Spekter sosiogram Kartlegge og trygge det sosiale miljøet i klassen. Kan avdekke om elever 
har et godt nettverk og relasjoner i klassen. 
Tiltak iverksetters ved bekymring 

Trygghetskart Kartlegge og fange opp utrygge fysiske områder/rom. Viser behov for å 
revidere og sikre at det er god nok voksendekning gjennom 
inspeksjonsplaner og inspeksjonsrutiner. 

Systematisk 
forebyggende arbeid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TBB- Til barnets beste 
 
 

Kommunens retning-
linjer for oppfølging 

av skolefravær 
Verdensdagen for 

psykisk helse 

Skolene har skriftlige rutiner for håndtering av Opplæringslovens §9A-3.  
dokumentasjon av håndtering og loggskriving er påkrevd.  
Skoleledelsen sikrer årlig at alle ansatte, foresatte og elever får opplæring 
i hvordan skolen skal håndtere innmeldte saker, akutte situasjoner, 
hvordan og når en skal gripe inn og hva som skal dokumenteres.  
Alle skolens ansatte er kjent med plikten til å gripe inn og varsle, og alle er 
kjent med kravene til undersøkelser, oppfølging og dokumentasjon.  
Stor voksentetthet der elevene er, spesielt i friminutt og uorganiserte 
aktiviteter. Alle klasser gjennomfører klassemøter hver 14.dag med tema 
og aktiviteter som er forebygging mot mobbing og antisosial atferd 
Klasselunsj og andre klasse- og trinnaktiviteter som klasseturer og 
overnattingsturer. Foreldremøter med elevaktiviteter og –initiativ 
 
Oppstarts-samtaler med foresatte, ved alle overganger i skolen 1.,5. og 8. 
trinn og når nye elever begynner på skolen. 
 
Avdekke og forbygge forhold på skolen og hjemme som gjør at elever ikke 
kommer på skolen. 
10. oktober markeres dagen i Nordreisaskolen, besøk på senter for psykisk 
helse og familiesenteret. 
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5. Samarbeid mellom enhetene 

5.1. Overgang fra barnehage til skole 

3. Nordreisa kommune skal styrke det sammenhengende opplæringsløp fra barnehage til 
videregående opplæring og videre til voksenopplæring og høyere utdanning. Tidlig innsats Og 
tilpasset opplæring er viktige fokusområder i Nordreisa. (Overordnet politisk målsetning for 
sektoren oppvekst og kultur, jf. kap.1.2) 

Nordreisa kommune skal ha trygge og gode overganger mellom barnehager og barneskole. Trygghet 
for nye elever og foreldre/foresatte er helt avgjørende for trivsel og videre læring. Det er utarbeidet 
en egen plan for overgangen fra barnehage og skole, og siden de aller fleste barn starter i SFO før 
eller samtidig som barnet starter på skole, er også skolefritidsordning en viktig del i 
overgangsrutinene. 

Plikt til samarbeid om barns overgang fra barnehage til skole ligger i barnehageloven § 2a, 
opplæringsloven § 13-5 og friskoleloven § 5-5. Skoleeiere er ansvarlig for å samordne samarbeidet og 
utarbeide plan for overgang. Veilederen anbefaler at arbeidet bør inkludere kommunale- og private 
barnehage- og skoleeiere. Barnehagene i kommunen skal være en læringsarena med høy kvalitet og 
starten på et helhetlig opplæringsløp. Nordreisa kommune har 9 barnehager; 5 offentlig og 4 private 
barnehager. Samlet tilbyr Nordreisa kommune 321 barnehageplasser til barn i alderen 0 – 5 år, 129 
av disse plassene tilbys i private barnehager. 
60 % av alle barn som går i barnehage i Nordreisa kommune, går i offentlige barnehager. 

Nordreisa kommune betaler driftstilskudd til private barnehager beregnet ut fra gjennomsnittlige 
ordinære driftsutgifter per heltidsplass i tilsvarende egne kommunale ordinære barnehager, to år før 
tilskudds-året. 

I overgangen til skole er det særlig viktig at barn opplever sammenheng og kontinuitet i 
læringsprosessene, og at det er sammenheng i innholdet mellom barnehage og skole. Barnehagene 
skal kjenne til hovedinnholdet i skolens læreplanverk og skolen skal kjenne til hovedinnholdet i 
rammeplan for barnehager. Barnehagenes skoleforberedende innhold er regulert i forskrift om 
rammeplan.  

En del skoleforberedende aktiviteter i barnehager skjer i ukentlige førskolegrupper for 5-åringene, 
der barna skal bli kjent med innhold og arbeidsmåter de vil møte på skolen. Det er utarbeidet en 
egen plan for arbeid i førskolegruppa. Barn skal møte en skole som er forberedt på hvilke erfaringer 
barn har med seg fra barnehagen og en skole som er klar til å bygge videre på det grunnlaget 
barnehagen har gitt. 

Plan for overgang fra barnehage til skole 
Tiltak Tidspunkt Ansvarlig 
Frist for innskriving og SFO på hjemmesiden 1.mars Foreldre 
Besøksdager for barnehagene  Vår  BH konsulent/ styrere 
Overgangsmøte informasjon om alle barn og eventuelt 
behov for tilrettelegging 

April Styrer i BH 

Informasjon fra skolen til foreldre 1. klasse 
(Foreldremøte, førskoledag og venneskjema) 

April Rektor 

Klasseliste med fadder fra 3. klasse er klar Mai Rektor 
Foreldremøte for nye 1. klassinger Mai Rektor 
Førskoledagen Juni Rektor 
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5.2. Overganger i skolen 

I Nordreisaskolen får Storslett skole overført elever fra Oksfjord oppvekstsenter og Moan skole fra 5. 
klasse, samt fra Rotsundelv skole fra 8. klasse. Skolene utarbeider trygge og oversiktlige rutiner for 
overføringen.  

Skolene i Nordreisa samarbeider på alle områder helhetlig for en skole som er tilpasset de krav, 
utfordringer og forventninger samfunnet har til en moderne og fremtidsrettet skole. I arbeidet med 
overgang til mellomtrinn vektlegges god informasjon og godt samarbeid med hjem, mellom skolene. 
Gi barn og unge et godt grunnlag for å mestre eget liv og realisere ønsker og drømmer. Ivareta og 
videreføre barnas faglige og sosiale utvikling. Gi barn og foresatte forutsigbarhet om de ulike 
overgangene i det 13-årige skoleløpet. Få til gode sammenhenger i innhold og overganger, gjennom 
godt samarbeid mellom barnehage og skole, mellom småskole og mellomtrinn, mellom distrikts-
skole og sentralskole og mellom ungdomsskole og videregående skole og på tvers av etater. 
 

5.2.1. Overgang fra småskoletrinn til mellomtrinn 

Ved overgangen fra småskoletrinn til mellomtrinnet er det elever fra Moan skole og Oksfjord skole 
som skal begynne på Storslett skole. Det kan også være at enkelte elever fra de private skolene 
begynner på Storslett skole. Det er uansett et markant skifte for elevene med nytt bygg, nytt 
klasserom og nytt uteareal og nye voksne.  Det er derfor satt opp flere besøksdager med hel klasse 
og med enkeltgrupper som har behov for flere besøk eller besøk i mindre grupper. På mellomtrinnet 
er det stort sett kontaktlærere som underviser i de fleste fag og det er ikke fullt så mange voksne å 
forholde seg til. Lunsjen inntas på klasserommet og alle elevene er ute i alle friminutt.  

 

Plan for overgang fra småskoletrinn til mellomtrinn 
Tiltak Tidspunkt Ansvarlig 
Elevene deles i nye grupper. Overgangsskjema sendes ut Mai Kontaktlærere 4. trinn 
Overgangsmøte, med skjema mellom lærere om elevenes 
faglige og sosiale ståsted og spesialundervisning 

Mars Spes.ped.koordinator 

Besøk ved Storslett skole klassevis og for grupper, etter 
ønske 

April/mai Spes.ped.koordinator 

Foreldremøte 4. trinn på Storslett skole med omvisning Mai Rektor 
Infoskriv sendes ut med informasjon om kontaktlærere på 
trinnet 

Juni Rektor 

Infoskriv sendes ut med klasselister Juni Rektor avgiverskole 
«Bli kjentuke» og møte med fadderne fra 7. trinn. August Kontaktlærere 
Tilbakemelding til avgiverskole om resultater ved nasjonale 
prøver 5.trinn. 

Desember Rektor  

 

 

5.2.2. Overgang fra barneskole til ungdomsskole 

Ved overgangen fra mellomtrinn til ungdomstrinnet er det elever fra Rotsundelv skole som skal inn 
sammen med elever fra Storslett skole. Det kan også være at elever fra de private skolene begynner 
på Storslett skole. På mellomtrinnet er det stort sett kontaktlærere som underviser i de fleste fag og 
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det er ikke fullt så mange voksne å forholde seg til. Lunsjen inntas på klasserommet og alle elevene er 
ute i alle friminutt. På ungdomstrinnet er det mange faglærere. Kontaktlærerne har ikke like mange 
timer med elevene som på barneskolen. Lunsjen inntas i kantina sammen med hele ungdomstrinnet 
og eleven kan være inne i nesten alle friminutt. Vi forsøker å forbedre eleven på dette med besøk, 
hospitering, gjestelunsjer i kantina og ved at elever fra ungdomstrinnet besøker 7. trinn for å fortelle 
litt om hvordan det er å være ungdomstrinns-elev.  

 

Plan for overgang fra mellomtrinn til ungdomstrinn 
Tiltak Tidspunkt Ansvarlig 
Elevene deles i nye grupper. Overgangsskjema sendes ut Mai Kontaktlærere 

7.trinn 
Overgangsmøte mellom lærere om elevenes faglige og 
sosiale ståsted og spesialundervisning 

Mai Rektor 

Foreldremøte 7. trinn Storslett skole Mai Rådgiver  
Elevmøte 7. trinn med omvisning på Storslett skole  Mai Rådgiver og elevråd 
Klasselister sendes ut til alle foresatte Juni Rektor  
Infoskriv sendes ut med informasjon om kontaktlærere på 
trinnet 

Juni Rektor 

Besøksdag på Storslett skole for elever som skal begynne til 
høsten 

Juni Kontaktlærere 7. 
trinn 

Søknad om valgfag og arbeidslivsfag/ språkvalg leveres 
kontaktlærer  

Juni Rådgiver 

 

 

5.2.3. Overgang fra ungdomsskole til videregående skole 

Overgangen fra ungdomskolen til Videregående skole er et nytt markant skifte for elevene. Det er 
mange valg som skal tas i løpet av 10. klasse og enkelte elever flytter også til andre steder for å 
begynne på skole. Vi forsøker i samarbeid med de videregående skolene å legge til rette for å gi 
elevene grundig informasjon gjennom faget utdanningsvalg og ved besøk og gjennom egne fagdager 
og yrkesmesser. Det er Storslett skoles rådgiver som informerer og veileder elever og foresatte om 
søknadsprosessen og det er rådgiver som underviser i faget Utdanningsvalg.  

 

Plan for overgang fra ungdomstrinn til videregående opplæring 
Tiltak Tidspunkt Ansvarlig 
Ansvarsgruppemøter med elever som søkes inn 1. februar, 
VGO-rådgiver deltar 

Høst Rektor 

Foreldremøter og elevmøter med rådgiver fra VGO og U-
trinn 

Høst Rådgiver 

Utdanningsvalg på VGO bli kjent med 
utdanningsprogrammene – 2 kursdager 

November Rådgiver VGO 

Utdanningsvalgfaget, struktur i videregående opplæring med 
rådgiver 

Aug.- Juni Rådgiver 

Innsøking videregående skole for elever med fortrinnsrett, 
individuell behandling eller minoritetsspråklig bakgrunn 

1. februar Rådgiver 
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Møte med elever med behov for tilrettelegging, 
overgangsskjema 

1. mars Rådgiver 

Innsøking elever til videregående opplæring 1. mars Rådgiver 
Overføringsmøter rådgiverforum elevenes faglige og sosiale 
ståsted  

Juni Rektor VGO 

 

 

5.3. Samarbeid mellom voksenopplæring og Nord-Troms videregående 
skole (NTVGS)  

Nordreisa voksenopplæringssenter opprettet grunnskole for voksne skoleåret 2016/17, og etablerte 
da et samarbeid med Nord-Troms videregående skole i forbindelse med inntak av elever våren 2017.  

Deltakerne ved voksenopplæringen har svært ulik bakgrunn, fra analfabeter til deltakere med 
universitets- og høyskolebakgrunn. Dette betyr undervisning på ulike nivå, fra nybegynner, under A1 
til de som er på B1-nivå.  

 

Plan for samarbeid mellom voksenopplæring og Nord-Troms videregående skole 
Tiltak Tidspunkt Ansvarlig 
To fagforums-møter om kvalifisering av voksne, der både 
Nordreisa voksenopplæringssenter og Nord-Troms 
videregående skole møter. 

Høst 
Vår 

Rektor VO 

Skolebesøk av rådgivere fra NTVGS, som informerer om 
videregående opplæring og utdanningsveier. 

Januar Rektor VO 

Ett møte med rådgiver NTVGS og kontaktlærere i 
grunnskolen om elever som skal søke videregående skole. 
Møtet avholdes i forkant av søknadsfrist 1. februar for å gi 
NTVGS en oversikt over nivået på de elevene som søker. 

Januar Rektor VO 

Ett overføringsmøte i mai/juni mellom rådgiver NTVGS og 
kontaktlærere, der mer detaljert informasjon om hver enkelt 
elev overbringes NTVGS 

Mai/ Juni Rektor VO 

Hospitering på NTVGS for elever fra Nordreisa VO.  Hele året Rådgiver VGO 
 

 

5.4. Samarbeid kulturskole – skole 

9. Kulturskolen som en integrert del av skolen skal være et ressurssenter for lærelyst, møtelyst, 
bolyst og livslyst. En kulturskole fundamentert på vår egen kultur og identitet skal være en viktig 
aktør i skolens arbeid. (Overordnet politisk målsetning for sektoren oppvekst og kultur, jf. kap.1.2) 

 
Kulturskolen som en integrert del av skolen skal være et ressurssenter for lærelyst, møtelyst, 
bolyst og livslyst. En kulturskole fundamentert på vår egen kultur og identitet skal være en  
viktig aktør i skolens arbeid. Vedlegg 5 Plan for revitalisering og utvikling av kulturskolen 
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Nordreisa kulturskole gir instrumental opplæring, tilbud innen visuelle fag og kreativ skriving og foto, 
arrangerer kulturskoletimer i grunnskolen og gir opplæring som arrangør for primært barn og unge. 
Vi har som mål at elevene skal oppleve egenutvikling og øke kompetanse og ferdigheter i kunstfag. 
Kulturskolen bidrar til et rikt og variert kulturliv i kommunen, og ønsker å legge til rette for at eldre 
skal få kulturelle opplevelser samt bistå lokale utøvere med vår kompetanse.  

Undervisninga følger skoleåret og søknadsfristen for hovedopptaket av elever er 1. juni. Vi har også 
kontinuerlig opptak av elever på venteliste dersom det blir ledige plasser gjennom året. I samarbeid 
med skolene i Nordreisa gjennomføres kulturskoletimen for 5. klasse i regi av kulturskolen  

 

Plan for samarbeid kulturskole og skole 
Tema Aktivitet Frist Ansvarlig 
Prosjekter i skolen Planlegge og eventuelt søke på 

prosjektmidler av Den kulturelle 
skolesekken. 
Kulturskolen bidrar med sin kompetanse 
når grunnskolen har prosjekter. 

1.juni Grunnskolen 
Grunnskole i 
samarbeid med 
kulturskole. 

Arbeidstid/fag-
ønsker 

Avklare arbeidstid når lærere har delte 
arbeidsforhold. 

1.mai Virksomhetsleder 
ved de ulike 
arbeidsstedene 

Kulturskoletimen 
ved Storslett skole 

Timeplanfeste kulturskoletimen og 
avklare rom for timen. 
 
 

1.mai 
 
 
 

Virksomhetsleder på 
Storslett skole i 
samarbeid med 
virksomhetsleder 
kultur. 

Kulturskoletimen - 
info om elever 

Innkalle til møte for å gi nødvendig info 
om elevgruppa. 

15.sept Kontaktlærere i 
5.trinn ved Storslett 
skole 

Kulturskoletimen - 
gjennomføring 

Planlegge og gjennomføre 
kulturskoletimen. 

Hele 
skole-året 

Kulturskolen 

Kulturskoletimen – 
oppvisning 

Planlegge og gjennomføre en oppvisning. Vår Kulturskolen 

Skolekontakt til 
Den kulturelle 
skolesekken (DKS) 

Avklare hvem som skal være DKS-kontakt 
ved skolen 

20. aug. Virksomhetsleder 
grunnskole 

Møtetid DKS Skolekontaktene (og ved eventuelt 
fravær; skoleledelse) skal delta i møter 
for å planlegge og justere kjøreplanen for 
DKS-tiltak 

Vår 
 
Høst 

Møteledelse av 
virksomhetsleder 
kultur 

Ung kultur møtes 
(UKM) 

Kulturskolen deltar på planleggingsdag 
for grunnskolen for å orientere om UKM 

August Kulturskolen/ 
grunnskolen 

Kulturskole-
undervisning i 
grunnskole-
opplæringen 

Det skal åpnes for å gjøre enkeltavtaler 
om kulturskoletimer i 
grunnskoleopplæringa under forutsetning 
av at faglærer og foreldre er involvert i de 
praktiske og juridiske forhold. 

Hele 
skole-året 

Virksomhetsleder 
grunnskole 

Samhandling Det skal legges til rette for god 
samhandling og praktisk tilrettelegging i 
skjæringspunktet kulturskole/grunnskole 

Hele 
skole-året 

Virksomhetsleder 
kultur / 
virksomhetsleder 
grunnskole 
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6. Handlingsdel 
Planen skal rulleres hvert fjerde år.  Handlingsplanen vedtas for to år om gangen.  

Skolepolitisk plan skal være et styringsverktøy for både skoleeier og skoleledere.  Med utgangspunkt i 
planen og dens handlingsdel, skal det lages årlige virksomhetsplaner som beskriver hvilke tiltak 
skolene skal jobbe med årlig.   

Handlingsdelen utarbeides våren 2018. 
 

7. Vedlegg 
Skolepolitisk plan skal kunne leses digitalt og i papirform. Alle enheter innenfor «Oppvekst og Kultur» 
i strategisk kart er lenket opp i oversiktskartet. Dokumentene som det refereres til i kapittel 3, er 
lenket opp i det digitale dokumentet.  

 

Vedlegg 1 Skoleeiers forsvarlige oppfølging av skolene «Kvalitetssystemet»  
Vedlegg 2 Samarbeid mellom hjem og skole «Samarbeidsveilederen» 
Vedlegg 3 Samarbeid mellom skoleledere og med administrativ ledelse «Årshjul skoleledelse» 
Vedlegg 4 Standarder for grunnleggende ferdighetsnivå i lesing og regning på alle trinn»  
Vedlegg 5 Plan for revitalisering og utvikling av kulturskolen 
Vedlegg 6 Plan for å dreie ressursbruken over til tilrettelagt undervisning 
Vedlegg 7 Bemanningsplaner basert på lærertetthet som landsgjennomsnittet  
Vedlegg 8 Strategisk plan for etter og videreutdanning  
Vedlegg 9 Rutiner for spesialpedagogisk hjelp og tilpasset opplæring 


