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Kvalitetsplan for skolene i Lier 
Å lede lierskolens kvalitetsutvikling er en av de viktigste oppgavene kommunen har som skoleeier 

Elevene skal tilegne seg gode ferdigheter i lesing, skriving, regning og IKT. Disse grunnleggende ferdighetene 

danner grunnlag for videre læring og gjør elevene bedre rustet til å delta i arbeidslivet.  

Skolen skal bidra fram mot de krav som et liv som samfunnsborger og arbeidstaker vil stille. Sentrale verdier 

som demokrati, ytringsfrihet og toleranse skal vektlegges. I skolen skal elevene møte og lære å verdsette 

mangfoldet slik det uttrykkes blant annet gjennom kunst og kultur, ulike livssyn, ulik etnisk bakgrunn og ulike 

familiemønstre.  

Lierskolen skal ha tydelige og kompetente ledere med fokus på elevenes læring og skolens pedagogiske 

utviklingsarbeid. Uavhengig av elevforutsetninger og læringsmål for den enkelte elev, skal lierskolen formidle at 

læring krever arbeid, innsats og vilje.  

Lierskolen skal preges av et konstruktivt og godt samarbeid mellom elever, foreldre, lærere, skolens ledelse og 

andre berørte parter som PP-tjeneste, helsesøster, barnevern, skolelege. Vi skal bidra til gode overganger mellom 

barnehage og skole, og videre over i videregående opplæring. 

Kommunen skal støtte og utfordre skolene i deres pedagogiske utviklingsarbeid.  

Grunnlagsdokumentene for opplæringen er læreplanen, opplæringsloven, nasjonale satsningsområder og 

kommunale føringer. De prioriterte kommunale føringene 2013-2015 er gitt i denne planen.  

 

 

 

 

 

 

 

Skoleeiers system for skolebasert vurdering skal også avdekke mangler i forhold til regelverket. Skolebasert 

vurdering skal sikre oppfølging og korrigering etter registrerte avvik.  Staten har på sin side fastsatt overordnede 

mål for det nasjonale systemet for kvalitetsvurdering.  

 

 

 

 

 

 

«Skolen skal jamnleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og 

gjennomføringa av opplæringa medverker til å nå dei måla som er fastsette i 

Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at 

vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene» (Forskrift til opplæringsloven 

§ 2-1) 

 

 

«Skoleeigaren skal medverke til å etablere administrative system og å 

innhente statistiske og andre opplysningar som trengst for å vurdere 

tilstanden og utviklinga innanfor opplæringa» (Forskrift til opplæringsloven 

§ 2-2) 
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Denne planen viser prioriteringer og retning for skolene. Planen er en revidering av Kvalitetsplanen for 2009-

2012.  

Visjonen er uendret. «Lierskolen kan, vil og tør - på jakt etter stadige forbedringer». 

 

Fem fokusområder for perioden 2013-2015 

 Klasseledelse 

 Lesing  

 Digitale ferdigheter  

 Regning  

 Fysisk aktivitet 

 

 

Vi ønsker å synliggjøre noen få prioriterte mål innenfor fokusområdene. Alle som jobber i lierskolen skal kjenne 

målene og føle et felles ansvar for å nå disse. En eventuell manglende måloppnåelse skal følges opp av tiltak. 

 

Lier, 31.05.2013 

 

 

Bente Gravdal 

kommunalsjef 
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1.0 Visjon for lierskolen 

Lierskolen kan, vil og tør – på jakt etter stadige forbedringer! 
Å være på jakt etter stadige forbedringer innebærer å anerkjenne det som er godt, men samtidig søke etter det 

som er bedre. Lierskolen skal være i stadig forbedring. 

Skolene i Lier har meget gode resultater på enkeltområder, og vi har mye å være stolte av.  

Lier ønsker en målrettet og ambisiøs utvikling av sine skoler. 

 

Samfunnet rundt oss er i stadig forandring, og skolen må endre seg i takt med dette. Skolen er den eneste arenaen 

som samler alle barn og unge. Derfor er skolen en arena som mange samfunnsaktører ønsker å benytte til å 

fremme sine saker. Skolen pålegges stadig flere samfunnsoppgaver, og dette kan gå på bekostning av tid til 

skolens pedagogiske kjerneoppgaver. Skoleeier har et spesielt ansvar for å verne om kjerneoppgavene. 

I evalueringen av Kunnskapsløftet ble det sagt at kunnskapsdepartementet manglet en strategi for innføring av 

den nye læreplanen. Dette er nå rettet opp ved at ansvaret er plassert hos skoleeier. Utfordring for skoleeier i dag 

er at styringssignalene er mange, og det er mange eksterne samarbeidspartnere med ulike prosjekter. Dette 

eksemplifiseres ved Ny Giv, Vurdering for læring og GNIST- satsingen. Skoleeier må sammen med skoleledere 

koordinere og prioritere slik at de eksterne bidrar positivt inn i det utviklingsarbeidet som kommunen har 

prioritert. 

I skolenes arbeid mot mobbing legges det stor vekt på et godt læringsmiljø og gode relasjoner mellom lærere og 

elever. Dette er viktig for at lærerne skal kunne følge nøye med for å avdekke mobbing så tidlig som mulig. 

Mobbesaker har høy prioritet og løses raskt i tett samarbeid med foresatte. 
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2.0 Fokusområdene 
De fem fokusområdene beskrives nærmere under med en beskrivelse med kriterier for måloppnåelse og hvordan 

dette rapporteres. 

 

2.1 Klasseledelse 

 

Klasseledelse har vært ønsket som utviklingsområde av både lærere og skoleledere. Prosjekt 

Klasseledelse skal styrke læreren som leder av et læringsmiljø. Skoleledere og lærere skal holde seg 

oppdatert på nyere forskning om klasseledelse. Læreres refleksjon over egen praksis knyttet opp mot 

forskning skal bidra til bedre resultater og styrking av læreryrket som profesjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolene i Lier har utarbeidet kriterier for god klasseledelse. Disse kriteriene brukes til å utarbeide 

konkrete mål. Noen mål er felles for den enkelte skole, mens andre mål er individuelle for hver lærer. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Skolelederne skal, i større grad følge opp lærernes ferdigheter og resultater. Gjennom systematisk 

observasjon av læreren får skoleleder mer kjennskap til livet i klasserommet, til utfordringer og 

pedagogiske «gylne øyeblikk», som igjen kan gi grunnlag for en målrettet og presis veiledning.  

 

 

 
«Når du har kvalifikasjon og oppøver evnen til å utøve yrket, er dette 
profesjonsutvikling» (Roald, Knut: Foredrag, skoletinget 13.5.2012) 

 

Klasseledelse forstås som lærerens evne til å skape et positivt klima i klassen 

gjennom å bygge gode relasjoner til alle elever og elevene i mellom. I 

lederoppgaven ligger også evnen til å etablere arbeidsro og motivere til 

arbeidsinnsats. Relasjonsbygging, struktur og fokus på oppgaven synes å være 

viktig for utvikling av et godt læringsmiljø(Thomas Nordahl 2002). 
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2.1.1 Mål og indikatorer 
 

• Lærerne i lierskolen skal være faglig kvalifiserte, ha gode relasjoner og høye forventninger til sine 

elever. 

• Elevene i lierskolen skal øke læringsutbyttet ved at de gis tydelige læringsmål og spesifikk vurdering i 

et trygt og læringsfremmede miljø.  

Dette måles gjennom elevundersøkelsen for 5.-10.trinn, der alle skolene i Lier skal skåre over 

landsgjennomsnittet på følgende indikatorer: 

 

Trivsel 
 Punkt 12: Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg? 

 Punkt 13: Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen? 
 

  

Læring 
 Punkt 31: Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem? 
 Punkt 35: Snakker lærerne med deg om hva du må gjøre for å bli bedre i fagene?   
  

Arbeidsmiljø 
 Punkt 18: Det er god arbeidsro i timene. 
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2.2. Lesing 
Lesing har vært et prioritert område i Lier siden 2009. Lesing er i den nasjonale læreplanen en av fem 
grunnleggende ferdigheter, og er et viktig redskap for videre læring. Det er utarbeidet en egen plan for språk- 
og leseutvikling.(Se plan for språk- og leseutvikling; Leseplan for lierskolen) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Mål og indikatorer 
Lierskolen skal sikre at alle elever mestrer lesing som grunnleggende ferdighet for videre læring i alle fag.   

Dette måles gjennom nasjonale prøver i lesing for 5., 8. og 9.trinn, samt eksamensresultater i norsk 10.trinn 

• Alle skolene skal skåre over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i lesing for de nevnte trinnene.  

• Alle skolene skal skåre over landsgjennomsnittet på eksamen i norsk 

• Gjennomsnittet for Lier kommune skal være på nivå med de tre beste kommunene i Buskerud og i 

kommunegruppe 13. 

 

 

2.3 Regning 
 

 

Regning er en grunnleggende ferdighet og blir ett av lierskolens fokusområder fra 2014. 
(forprosjekt fra 2013) 

Å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder. Det innebærer å resonnere og bruke 
matematiske begreper, fremgangsmåter, fakta og verktøy for å løse problemer og for å beskrive, 

forklare og forutse hva som skjer. 
(Udir, rammeverk for grunnleggende ferdigheter) 

 
 

 

  
  

Å lese handler om å kunne forstå, bruke, reflektere over og engasjere seg i innholdet i 
tekster. Tekster inkluderer alt som kan leses i ulike medier, ikke bare ord, men også 

illustrasjoner, symboler eller andre uttrykksmåter. Kunnskap om hva som 
kjennetegner 

ulike typer tekster og deres funksjon, er en viktig del av lesing.(Rammeplan for 

grunnleggende ferdigheter-Udir 2012) 

http://www.lier.kommune.no/files/6778/Leseplan%20for%20Lierskolen.pdf
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2.3.1 Mål og indikatorer 
Lierskolen skal sikre at alle elever mestrer regning som grunnleggende ferdighet for videre læring i alle fag.   

Dette måles gjennom nasjonale prøver i regning for 5., 8. og 9.trinn. 

 Alle skolene skal skåre over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i regning for de nevnte trinnene.  

 Alle skolene skal skåre over landsgjennomsnittet på eksamen i matematikk. 

 Gjennomsnittet for Lier kommune skal være på nivå med de tre beste kommunene i Buskerud og i 

kommunegruppe 13. 
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2.4 Digitale ferdigheter 
Digitale ferdigheter er i likhet med lesing og regning en grunnleggende ferdighet, og en viktig forutsetning for 
videre læring og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.  
 
 

 

 

 

 

 

Elevene i lierskolen skal få opplæring og mulighet til å benytte digitale verktøy fra 1. trinn. Elevene skal møte en 

tydelig progresjon der man går fra å lære å bruke verktøyet til at verktøyet bidrar til økt læring. Ved utgangen av 

10.trinn skal elevene bl.a. kunne gjennomføre eksamen digitalt. 

 

 

2.4.1 Mål og indikatorer 
Elevene i lierskolen praktiserer godt nettvett og bruker digitale verktøy hensiktsmessig for å øke læringsutbyttet. 

Dette måles gjennom elevundersøkelsen for 5.-10.trinn, der alle skolene i Lier skal skåre over 

landsgjennomsnittet på følgende indikatorer: 

 Punkt T2: Hvor ofte bruker du pc/data/internett i skolearbeidet? 

 Punkt T14: På skolen bruker vi digitale verktøy for å lære (digitale verktøy er for eksempel 

datamaskin, nettbrett og interaktiv tavle).  

 Punkt T14: På skolen lærer jeg å tenke over hvordan jeg bruker informasjonen fra internett 

 

 

  

"Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser 
hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle 

informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter 
innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og 

gode strategier for nettbruk" (Utdanningsdirektoratet 2012, Rammeverk for 
grunnleggende ferdigheter). 
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2.5 Fysisk aktivitet 
 

I et helsemessig perspektiv er fysisk aktivitet viktigere enn noensinne. Lierskolen gir sitt bidrag gjennom økt 

aktivitet i skole og SFO.  

 

Fysisk aktivitet bør være en del av grunnskoleopplæringen og inngå som en del av skolehverdagen. 

En aktiv og tilretteleggende skoleledelse er den viktigste forutsetningen for at arbeidet med å innføre 

daglig fysisk aktivitet i skolen skal lykkes. 

(Udir 7.juli 2011) 

 

 

Det er utarbeidet en egen plan for fysisk aktivitet.(Plan for fysisk aktivitet ) 

 

 

 

 

 

2.5.1 Mål og indikatorer 
Lierskolen skal tilby alle barn daglig fysisk aktivitet gjennom kroppsøvingstimer, tilbud om en time fysisk 

aktivitet per dag i SFO, ulike aktiviteter i løpet av skoledagen og timeplanfestet fysisk aktivitet på 5.-7. trinn.  

http://www.lier.kommune.no/files/6778/Handlingsplan%20for%20fysisk%20aktivitet.pdf
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Dette måles gjennom elevundersøkelsen for 5.-10.trinn. Spørsmålene er lokale for Lier kommune og resultatene 

kan ikke sammenlignes med andre kommuner.  

 Hvordan kommer du deg vanligvis til skolen? 

 Jeg deltar daglig i minst 1 time fysisk aktivitet på skolen 

 Det er lett å delta på fysisk aktivitet på min skole 

 Skolen min er flink til å legge til rette for at vi skal få bevege oss i skoletiden 
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Resultatoppfølging og rapportering 
Lierskolen skal videreutvikle sin kompetanse og bedre sine resultater. Dette skal skje ved at den enkelte skole 

jobber etter følgende modell.  

 

Indikatorene bygger på informasjon fra brukerundersøkelser, elevkartlegginger og annen statistisk informasjon. 

Noen av indikatorene er objektive kvalitetsindikatorer, eksempelvis kartleggingsresultater, mens resultater fra 

brukerundersøkelser uttrykker en opplevelse av kvalitet. 

I tillegg til de fem fokusområdene har Lier kommune besluttet å rapportere på følgende områder: 

 Mobbing og trivsel  

 Sluttvurdering; eksamen og standpunktkarakterer.  

Resultatene med analyse og eventuelle tiltak oppsummeres i en underveisrapport og legges frem for skolenes 

samarbeidsutvalg. 

Rådmannen oppsummerer skolenes rapporter som legges frem for politisk behandling etter følgende årshjul: 

Analysere 

resultatene 

Lager 
oppfølgingstiltak  

Gjennomføre 
tiltak 

Gjennomføre 
undersøkelser og 

kartlegger 
elevene 
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Rådmannen og skolelederne utarbeider årlig en samlet tilstandsrapport for lierskolen. Rapporten legges frem for 

tjenesteutvalg og kommunestyret.  

 

Til sammen skal dette gi et godt grunnlag for drøfting av videre satsning både på kommunenivå og ved den 

enkelte skole. 

 

.  

Nasjonale prøver 

Februar 

Elevundersøkelse 

april 

Sluttvurdering, 
eksamen og 
standpunkt 

Oktober 

Årlig 
tilstandsrapport 

November 


