
Handlingsplan for kvalitetssikring i Sandnesskolen

Sandnesskolens kvalitetssikringssystem
§13-3e
Sandnesskolens kvalitetssikringssystem er bygget opp av ulike elementer
som i sum skal sikre kvalitetsoppfølging og kvalitetsutvikling hos skolene, slik at kommunale
og nasjonale krav og målsettinger i opplæringsloven og læreplan kunnskapsløftet 2020 nås.

Kvalitetssikringssystem i Sandnesskolen

Hva Ansvarlig

Kvalitetsutvikling

Det er utarbeidet et rammeverk for ledelse i Sandnesskolen:

https://sites.google.com/sandnesskolen.no/sandnesskolen-star
tside/rammeverk-for-ledelse-i-sandnesskolen

Kompetansesarenaer i Sandnesskolen
● Virksomhetsledersamlinger
● Skolesjefens profesjonelle læringsfellesskap (PLF)
● Profesjonelle læringsfelleskap (PLF-nettverk)
● Skoleledersamlinger
● Lærende nettverk

Skolesjef

Kvalitetsoppfølging

Utviklingssamtaler
Det gjennomføres årlige utviklingssamtaler mellom
ledergruppene og skolesjefens VO-team
Kunnskapsgrunnlag:
Skolenes resultatvurdering
Ressursbruk (GSI)
Skolenes utviklingsplan og vurdering av måloppnåelse
Oppfølging av lovverk

Skolesjefens
virksomhets-
oppfølgingsteam
(VO-team)

Ledersamtaler
I etterkant av utviklingssamtalene gjennomfører skolesjef
årlige ledersamtaler med rektorene.

Skolesjef

Intern kontrakt
Den utarbeides årlig gjennom dialog mellom leder og skolesjef
med mål for virksomheten og individuelle mål for lederen.

Skolesjef

https://sites.google.com/sandnesskolen.no/sandnesskolen-startside/rammeverk-for-ledelse-i-sandnesskolen
https://sites.google.com/sandnesskolen.no/sandnesskolen-startside/rammeverk-for-ledelse-i-sandnesskolen


Kunnskapsgrunnlag

Skolenes utviklingsplaner
Alle skoler skal ha en utviklingsplan. Det er utviklet en mal for
Sandnesskolen: Mal utviklingsplan for Sandnesskolen

Rektorene

Skolebasert vurdering
Skolens skal vurdere hvilket kunnskapsgrunnlag som skal gi
informasjon om hvorvidt målene som er fastsatt i læreplanen
er nådd for alle elevgrupper.
Kunnskapsgrunnlag:

● Kartleggingsprøver
● Nasjonale prøver
● Eksamensresultater
● Termin- og sluttvurderinger
● Elevundersøkelsen
● Foreldreundersøkelsen
● Klagesaker
● Evaluering av spesialundervisningen
● Evaluering av læringsmiljøet
● Internevalueringer eller analyser som er gjort på skolen

Rektorene

Medarbeiderundersøkelser
Det foretas jevnlige medarbeiderundersøkelser i kommunen.
Det lages handlingsplaner for hver skole

Rektorene og skolesjef

Resultatvurderinger
Skolene skriver hvert år resultatvurdering som legges fram for
utvalg for oppvekst

Rektorene

Kvalitetsmelding for Sandnesskolen
Evaluering av Sandnesskolen kvalitetsplan legges årlig fram
for politisk utvalg og kommunestyret

Skolesjef

Annet

Oppfølging - lovendringer / statlige føringer
Skolesjef har ansvar for å holde seg orientert om
lovendringer/statlige føringer for å sikre at endringer og
føringer blir kjent i skolene. Dette innebærer en oppfølging og
kontinuerlig kvalitetssikring slik at skolene foretar justeringer
og forbedringer i tråd med nasjonale lovkrav og føringer.

Skolesjef

https://docs.google.com/document/d/1JNW4K1gfKm3bV6DuG9J_zGbkdY4UiyBsAuUW16Essto/edit


Link til Kvalitetsplan for helhetlig utdanningsløp i Sandnes kommune
Kvalitetsplan for et helhetlig utdanningsløp i Sandnes kommune

Ressuser til ledere og ansatte i Sandnesskolen:
https://sites.google.com/sandnesskolen.no/sandnesskolen-startside/start

https://www.sandnes.kommune.no/kvalitetsplan-helhetlig-utdanningslop
https://sites.google.com/sandnesskolen.no/sandnesskolen-startside/start

