Utviklingsmål nr. 1
I Sandnes-skolen er medarbeiderne (lærerne, lederne og andre ansatte) dyktige, engasjerte
og har høy status.
I Sandnes stiller lærerne, lederne og andre ansatte krav – og blir stilt krav til.

Resultatmål – Utviklingsmål nr. 1
Kriterier
Medarbeidertilfredshet
Tilbakemelding på læring
Andel ansatte som deltar i etter- og
videreutdanning
Lærere
Ledere
Fagarbeidere
Øke andel nyansatte lærere og ledere
med tilleggsutdanning,
lektorutdanning eller mastergrad
Sykefravær

Resultatmål
Totalscore 4,75 (4,81)
4,5 – evne til å motivere (4,2)
3,8 – faglig veiledning (3,5)

Verktøy
Medarbeiderundersøkelsen
Elevundersøkelsen – Indeks motivasjon
Elevundersøkelsen – Indeks Faglig veiledning
Årlig rapportering

6 prosent (3 prosent)

Årlig rapportering
20 prosent av nyansatte innfrir dette kravet
Sykefravær 5,5 prosent (5,7)

BaRM

Utviklingsmål nr. 2
I Sandnes-skolen opplever alle elevene fremgang og mestring.
Resultatmål utviklingsmål 2:
Kriterier
Forbedre eksamensresultater og
grunnskolepoeng.
Antall elever som jobber med høyere
kompetansemål i Kunnskapsløftet
Redusere andel elever på de to laveste
mestringsnivåene
Øke andel elever på de to høyeste
mestringsnivåene
Tidelig intervensjon
Differensiert opplæring

Resultatmål
Blant de 5 beste i ASSS.

Verktøy
Grunnskolepoeng og eksamensresultater

Minimum 100 elever jobber med kompetansemål
på høyere nivå eller tar fag fra videregående
Andelen elever reduseres mer enn gjennomsnittet
i ASSS fra 5. til 9. trinn
Andelen elever øker mer enn gjennomsnittet i
ASSS fra 5. til 9. trinn.
Lærertettheten i Sandnes-skolen skal ligge på
gjennomsnittet for de ti storbykommunene

GSI/ Intern rapportering årlig
Nasjonale prøver
Nasjonale prøver
GSI

Utviklingsmål nr. 3
I Sandnes-skolen får elever og foresatte tydelig og jevnlig tilbakemelding, slik at
de kjenner målene i fagene, og vet hva som skal til for å bli bedre.
Resultatmål utviklingsmål nr. 3:
Kriterier

Resultatmål

Øke andel elever som oppgir at de forstår
Gjennomsnittscore : 4,5
kompetansemålene, og vet hva som skal til Gjennomsnittscore: 4,1
for å bli bedre
Vektet gj.snitt: 4,3 (4)
Systematisk skriftlig tilbakemelding i
grunnleggende ferdigheter

Elevene får en skriftlig
fremovermelding minimum en gang i
halvåret.

Øke andel elever som oppgir at de er
fornøyd med vurderingspraksis

Elevundersøkelsen
-Vet du hva du skal lære i de ulike fagene?
- Vet du hva som kreves for å oppnå de ulike
kompetansemålene?
Intern rapportering årlig gjennom kommunens
kvalitetssystem
Elevundersøkelsen

Gjennomsnittscore: 3,8 (3,5)
Øke andelen elever som opplever at
læreren involverer dem aktivt i
vurderingen av eget arbeid

Verktøy

Gjennomsnittscore: 2,8
Gjennomsnittscore: 3
Vektet gj.snitt: 2,9 (2,6)

Gjør tilbakemeldingene du får underveis i
undervisningen/opplæringen at du blir bedre i fagene?
Elevundersøkelsen
Får du selv være med på å bestemme hva som skal
vektlegges når arbeidet ditt vurderes?
Spør lærerne hvordan du selv vurderer skolearbeidet ditt?

Utviklingsmål nr. 4:
I Sandnes-skolen har elevene et godt arbeidsmiljø fritt for mobbing hvor de trives
og opplever god arbeidsro
Resultatmål utviklingsmål nr. 4
Kriterier

Resultatmål

Verktøy

Andel elever som oppgir at de trives
svært godt eller godt på skolen

Mer enn 90 prosent (87,3)

Elevundersøkelsen
Trives du godt på skolen?

Andel elever som trives svært godt eller
godt med lærerne sine
Andelen elever som oppgir at de ikke
blir mobbet i det hele tatt
Andel elever som oppgir å bli ofte
mobbet reduseres (ukentlig eller oftere)
Redusere andelen elever som opplever
mye uro i klassen

Mer enn 80 prosent (78,5)

Elevundersøkelsen
Trives du godt med lærerne dine?
Elevundersøkelsen
Har du blitt mobbet på skolen de siste månedene?
Elevundersøkelsen?
Har du blitt mobbet på skolen de siste månedene?
Elevundersøkelsen
Må lærer bruke tid på å få ro i klassen?
Blir du forstyrret av at andre elever lager bråk og uro i
arbeidsøktene?

Over 80 prosent (73,4)
5 % årlig reduksjon
Gjennomsnittscore: 3
Gjennomsnittscore: 3,3
Vektet gjennomsnitt: 3,2 (2,85)

