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Forord 
Modumsamfunnet oppleves som et trygt samfunn å vokse opp i. Samtidig er det flere utfordringer 

knyttet til gjennomføring av videregående, deltagelse i arbeidslivet og folkehelse. Modum kommune 

har et sterkt fokus på folkehelse og forebyggende arbeid blant barn og unge. Skole er et viktig 

satsingsområde for Modum kommune. Gjennom dette dokumentet ønsker vi å etablere 

Modumskolen som begrep for felles utvikling av skolene i kommunen. 

Skolene i Modum er god på læringsmiljø og dette skal videreutvikles for å kunne gi elevene våre best 

mulig vilkår for læring. Elevene skal oppleve personlig utvikling og de skal få tid og rom til å bygge sin 

egen identitet. Alle barn og unge skal bli møtt som den de er, der de er, for så å jobbe sammen om å 

oppleve mestring og oppfylle alles potensiale så langt det er mulig.  

Livsmestring og skolemestring skal være et mål for alle. Skolene er en viktig bidragsyter til at barn og 

unge i Modum får muligheten til å utvikle seg til å bli gode samfunnsdeltakere. Gode skoler i Modum 

er en viktig faktor for å få et godt Modumsamfunn.  

Samfunnet er i kontinuerlig endring. Det stilles stadig nye krav både lokalt og globalt. Dagens elever 

møter et ukjent arbeidsliv hvor mange av arbeidsplassene ennå ikke er oppfunnet. Dagens unge 

forventes å både være arbeidstakere og arbeidsskapere i løpet av framtidig karriere. Hvordan skal 

dette påvirke skolens pedagogiske arbeid og organisering? Hvilke perspektiver skal legges vekt på? 

Hvilke ferdigheter og evner trenger framtidige moinger i et samfunn i stadig raskere endring? Ved å 

gjøre Modumskolen til en god lærende organisasjon, og ved å kontinuerlig utvikle oss i voksenrollen, 

vil barn og unge få gode vilkår for utvikling. Gjennom å fokusere på kunnskap og forskning ønsker 

skolen å jobbe med det som virker. 

Med et helhetlig, systematisk og profesjonelt arbeid med barn fra 0-16 år vil alle involverte i 

Modumskolen gi barn og unge større muligheter til å lykkes med egen fremtid. Politikere, 

administrasjon, skoleledere, lærere, andre ansatte, foreldrene, lokalsamfunnet og elevene selv har til 

sammen så mye kompetanse at vi ved å sette det i system vil få store muligheter for å lykkes. 

Det er et tydelig faglig grunnlag og et nasjonalt rammeverk som Modumskolen må forholde seg til. 

Dette dokumentet er et lokalt rammeverk for utvikling av fremtidens Modumskole. Dokumentet 

evalueres etter fem år. 

Visjon: 

 Modumskolen - skolemestring for livsmestring! 
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Formålsparagrafen: 
 

 

 

 

Vi vet at vi lykkes når: 
 

  

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og 
gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. 

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for 
menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem 
til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane. 

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles 
internasjonale kulturtradisjon. 

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje 
demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.  

Elevane og lærlingane 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 og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til 
medverknad. 

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som 
fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. 

 

Andelen elever som presterer på laveste nivå ved de nasjonale prøvene reduseres over tid 

Andelen elever som presterer på høyeste nivå ved de nasjonale prøvene økes over tid 

Elevers grunnskolepoeng (karaktersummen ved grunnskolens avslutning) viser en positiv 

utvikling over tid 

Andelen elever som trives, opplever mestring og medvirkning (målt i Elevundersøkelsen) 

økes over tid. 

Ingen elever opplever mobbing (målt i Elevundersøkelsen)  

Omdømmet for Modumskolen utvikles positivt (målt i Foreldreundersøkelsen) 
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Eleven i sentrum - utviklingsmodell for Modumskolen 
Modumskolen skal ha eleven i sentrum for all vår virksomhet. Modumskolen skal sørge for at elevene 

får realisert sitt potensiale. Grunnleggende ferdigheter er basis i å klare seg sosialt og faglig for alle. 

Samtidig ønskes fremtidens kompetanser velkomne i Modumskolen. Dette fordrer at disse 

kompetansene legges til grunn for pedagogisk metodebruk og organisering. God klasseledelse og de 

tre underliggende perspektivene vil bidra til å realisere elevens potensiale. For å lykkes med dette må 

enkeltskoler og hele Modumskolen opptre kollektivt hvor det er god felles og faglig utvikling. 

Modellen under oppsummerer og ligger til grunn for satsingsområdene i dokumentet. 
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Fremtidens læring og nasjonalt rammeverk 
Det er mye internasjonalt arbeid knyttet til fremtidens kompetanser og ferdigheter. Etter hvert er 

«21st century skills» etablert som begrep på ferdigheter som er avgjørende i fremtiden. Dette 

omhandler kritisk tenking og refleksjon, samarbeid og samskaping, kommunikasjon og kreativitet. 

I Norge har Ludvigsen-utvalget hatt mandat til å beskrive hva som vil påvirke fremtidens skole. 

Gjennom NOU 2015:8 Fremtidens skole, settes det fokus på flere temaer som vil bli viktig.  Utvalget 

anbefaler fire kompetanseområder som bør vektlegges i fremtidens skole: 

 

Fagspesifikk kompetanse 

Fagspesifikk kompetanse innenfor matematikk, naturfag 

og teknologi, språk, samfunnsfag og praktiske og 

estetiske fag bør være et fundament for det elevene skal 

lære i skolen også i fremtiden. Fag og fagområder endrer 

seg raskere enn tidligere. At elevene får god kunnskap 

om de mest sentrale begrepene, prinsippene, 

vitenskapelige metodene og tenkemåtene i et fag eller 

fagområde, kan gi dem en faglig kompetanse som er 

relevant og solid over tid. Digital kompetanse er en del 

av den fagspesifikke kompetansen elevene bør utvikle i 

skolen. 

Å lære 

I fremtidens samfunns- og arbeidsliv vil elevene vil ha 

behov for å tilegne seg ny kunnskap og videreutvikle det 

de kan, og derfor bør de utvikle kompetanse i å lære i 

skolen. Skolene bør vektlegge metakognisjon og 

selvregulert læring, det vil si at elevene lærer å 

reflektere over egen tenkning og læring og å ta i bruk 

relevante læringsstrategier i fagene. 

Å kommunisere, samhandle og delta 

Å kunne kommunisere, samhandle og delta i ulike sosiale 

fellesskap blir enda viktigere enn før, både for 

samfunnet og for den enkelte. Å kunne lese, skrive og 

kommunisere muntlig vil fortsatt være viktige 

kompetanser for alle, både i skolen, i arbeidslivet og på 

andre samfunnsarenaer. Samhandling, deltakelse og 

demokratisk kompetanse er avgjørende for å skape et 

godt samfunn. 

Å utforske og skape 

Elevene vil ha behov for kompetanse i kreativitet, 

innovasjon, kritisk tenkning og problemløsning. Dette er 

viktig for å kunne bidra i arbeid og samfunn og for å 

kunne utforske og finne løsninger på nye utfordringer. Å 

ha kompetanse som gjør at man kan skape noe, alene 

eller sammen med andre, er viktig for den enkelte, både 

i skolen, i arbeidslivet og på andre arenaer. Elevene har 

også behov for å kunne gjøre kritiske vurderinger og ta 

gode valg i eget liv. 

 

 

 

Stortingsmelding for grunnopplæringen (Meld. St. 28 (2015-2016) «Fag – Fordypning – Forståelse» 

legger vekt på fornyelse av fagene. Dette er i forlengelse av Kunnskapsløftet, men også i hovedsak 

etter anbefalingene fra Ludvigsen-utvalgets arbeid. Stortingsmeldingen holder fast på at de 

grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter - 

fortsatt skal ligge til grunn. Disse skal innarbeides i alle fag. Samtidig legger stortingsmeldingen vekt 

på at fagene må legge til rette for dybdelæring på tvers av fag. Dette fordrer tydeligere prioriteringer 

i fagene som vil være grunnlaget for arbeid med nye læreplaner. 

Begrepet dybdelæring løftes frem som sentralt i alle fag. Dybdelæring handler om elevenes gradvise 

utvikling av forståelse av begreper, metoder og sammenhenger innenfor et fagområde. Det handler 

også om å forstå temaer og problemstillinger som går på tvers av kunnskapsområder. Dybdelæring 

innebærer at elevene bruker sine evner til å analysere, løse problemer og reflektere over egen læring 
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til å konstruere en varig forståelse.  Å lære noe grundig og med god forståelse forutsetter aktiv 

deltakelse i egne læringsprosesser, bruk av læringsstrategier og evne til å vurdere egen mestring og 

fremgang. 

Dybdelæring er like viktig for utvikling av kompetanse i alle fag på alle trinn. Å lære og mestre 

fagenes metoder og tenkemåter er vesentlig for alle fagene i skolen. Når det legges til rette for 

dybdelæring vil elevene ha ulike behov for hva de fordyper seg i, og hvordan. 

Fokuset på fremtidskompetansene og dybdelæring har konsekvens for hvordan fagene innrettes og 

struktureres. En prioritering av sentrale byggesteiner i fagene, kombinert med tydeligere beskrivelser 

av progresjon i læreplaner og støtte- og veiledningsressurser, vil samlet sett legge bedre til rette for 

elevenes dybdelæring i fag. Virkemidlene vil gjøre det enklere for lærere og lærerkollegier å foreta 

prioriteringer i skolehverdagen. Fagfornyelsen begynner i fagområdene i skolen, og ikke i det enkelte 

fag. Tverrfagligheten må ses i sammenheng når kompetanseområdene skal synliggjøres. Felles ansvar 

og ansvarsdeling er stikkord for god sammenheng mellom fag som har vesentlige områder til felles. 

God planlegging av tverrfaglighet vil legge godt til rette for dybdelæring og god progresjon. 

Teknologisk utvikling utfordrer også pedagogiske praksis. Digital kompetanse er én av de 

grunnleggende ferdigheter, men bruk av digitale verktøy gir også muligheter for å utvikle og 

forsterke andre ferdigheter. 

Når fremtidens Modumskole skal utvikles og skapes, er det viktig å ha et blikk på hvilke krefter som 

påvirker fremtidens Modumsamfunn.  

Veivalg for Modumskolen: 

 

Det pedagogiske arbeidet i Modumskolen preges av tilrettelegging for dybdelæring 

på tvers av fag og de fire fremtidskompetansene.  

Skolene har et bevisst forhold til hvordan fremtidskompetansene er en tydelig del av 

undervisningen. 

Bruk av digitale verktøy er en integrert del av undervisningen gjennom tilstrekkelig 

tilgang på utstyr og god kompetanse i pedagogisk bruk av digitale verktøy. 
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Klasseledelse og læringsledelse 
Klasseledelse legger vekt på lærers håndtering av, og samspill med den organisatoriske enheten 

klasse, mens læringsledelse legger vekt på elevers læring, som er produktet av det som skal skje i 

klasserommet. Dette er to sider av samme sak. Klasseledelse uten ledelse av læringsaktiviteter vil 

være utenkelig når målet er læring. En ledelse av læringsaktiviteter uten å ta hensyn til at dette skjer 

i en gruppe av flere elever, er like utenkelig. 

Nyere forskning, undersøkelser og føringer fra sentrale myndigheter er tydelig på at lærings- og 

klasseledelse er en viktig faktor for å sikre et godt læringsmiljø, gode læringsprosesser og et godt 

læringsutbytte. En klasseleder i Modumskolen bygger gode relasjoner med/mellom elevene. I den 

gode relasjonen skal elevene oppleve en likeverdig dialog med de voksne. I denne dialogen har den 

voksne ansvaret for å være tydelig, vennlig og hjelpsom. En god klasseleder er anerkjennende overfor 

elevene, men er også tydelig i sin kommunikasjon rundt krav og forventninger. Gode relasjoner 

bidrar også til gode overganger i skoleløpet. 

I tillegg til å kunne bygge gode relasjoner til elevene må en god klasseleder kunne organisere 

klasserommet og elevene slik at dette blir en god arena for de gode rutinene og normene som må 

gjelde i et læringsmiljø. 

Klasseledere i Modumskolen skal skape en læringsdialog der elever og lærere har tro på at elevene 

kan lære å lære, og at elevene opplever at det er trygt å prøve og feile. Elevene skal tørre å spørre 

om hjelp og de skal oppleve at læreren vil dem vel. Læringsmiljøet skal jobbe mot et miljø der 

elevene viser vilje til å ta fatt på utfordrende oppgaver for å lære mer. I dette arbeidet er det viktig at 

lærere og elever er samordnet rundt gode rutiner for vurdering for læring. Pianta og Hamres modell 

som deler begrepet klasseledelse i tre dimensjoner, er en tilnærming til å operasjonalisere 

forståelsen. 

 

Emosjonell støtte – Relasjoner: Elever som har positive relasjoner til sine lærere er mer motiverte 

for å jobbe med faglige aktiviteter enn andre elever. De synes i større grad det som skjer på skolen er 

meningsfylt og verdt å bruke tiden sin på. De vil også i større grad forsøke å mestre utfordringer som 

oppstår i skolehverdagen på en konstruktiv måte. Analyser av lærer-elev relasjonen og dens effekter 

på elevene viser at når lærere har fokus på eleven som person, gir dette generelt et positivt 

utkomme for elevene når det gjelder læring, atferd og følelser. Positive relasjoner har sammenheng 

Emosjonell 
støtte 

Organisering 

 

Klasse- 
og 

lærings-
ledelse 

Læringsstøtte 
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med positive læringsprosesser. Mer konkret oppsummerer denne studien at positive lærer-elev 

relasjoner fremmer elevenes kritiske og kreative tenkning, deltagelse og initiativ, motivasjon for 

læring, bedre testresultat, god selvfølelse, sosial tilhørighet, sosiale ferdigheter, positive relasjoner 

elevene i mellom, reduksjon i negativ og læringshemmende atferd, samt reduksjon i fravær og drop-

out. 

Elever som har negative relasjoner til lærerne er derimot gjerne lite motivert for å jobbe med 

læringsoppgaver, de utøver mer negativ atferd, mistrives på skolen og har mer fravær særlig etter 

hvert som de blir eldre. Elever med psykiske vansker, både atferdsvansker og internaliserte vansker 

(angst og depresjon) er i særlig risiko for å utvikle negative relasjoner, noe som også vil hemme deres 

faglige utvikling. 

Organisering: Oppgaven til læreren er å styre organiseringen av klassen som system, gjennom 

strategier som skaper oversikt og gir struktur både for elevene og for læreren selv. Etablering av 

regler og rutiner er et virkemiddel for å fremme læring i klasserommet. Det har også betydning for 

gruppen som et sosialt system. En positiv relasjon mellom lærer og hver enkelt elev er en 

forutsetning for å lykkes med velfungerende regler og rutiner. Det handler om lærerens vilje til å bry 

seg om alle elevene, vise interesse for den enkelte og hans eller hennes situasjon, være støttende og 

ha forventninger om utvikling. 

Læringsstøtte og vurdering: Læringsstøtte og vurdering er viktige områder innenfor lærernes arbeid 

som klasseledere. I tillegg til å ha en god relasjon med elevene må en også kunne hjelpe dem videre i 

læringsarbeidet. Gode rutiner for planlegging av vurderingsarbeidet i hverdagen til elevene vil kunne 

gjøre at elevenes prestasjoner gir grunnlag for økt mestring og økt forståelse. Gode læringsprosesser 

der en samarbeider om planlegging av læringsaktiviteter, utfordringer underveis, og refleksjon i 

etterkant, vil være et godt grunnlag for elevenes videre utvikling. Modumskolen søker en best mulig 

vurderingspraksis knyttet til fire prinsipper som er sentrale for å få til en læringsfremmende 

underveisvurdering: 

 Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem. 

 Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen. 

 Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg. 

 Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling. 

Dagens forskning dokumenterer entydig at foreldreinvolvering og et godt samarbeid mellom hjem og 

skole har positiv betydning for barn og unges læring og utvikling. Det fører til bedre læringsutbytte, 

gode relasjoner til medelever og lærere, en mer positiv holdning til skolen og videre utdanning. 

Modumskolen er avhengig av engasjerte foreldre for å lykkes. 

Veivalg for Modumskolen: 

 

Alle skoler har standarder og kjennetegn ved klasseledelse basert på de tre dimensjonene 

og arbeider kontinuerlig med felles praksis. 

Relasjonsperspektivet er tydelig i alt pedagogisk arbeid. Ansvaret for å etablere og 

vedlikeholde gode relasjoner lærer-elev, elev-elev, lærer-foresatt, er tydelig plassert hos 

profesjonelle ansatte. 

Vurderingspraksis som har en effekt på læringsprosessene og oppleves som relevant for 

elevene. 
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Organisasjonslæring 
Forholdet mellom individ og kollektiv står sentralt i hvordan organisasjoner fungerer og utvikler seg. 

Hargreaves og Fullen (2012) argumenterer for at kvalitet hos læreren er den viktigste enkeltfaktoren 

for elevens læring. Læreren er en nøkkel til kvalitet i skolen. Samtidig er kjennetegn på skoler og 

skolesystem med gode resultater at profesjonsgruppen av lærere er i kontinuerlig utvikling. Å 

videreutvikle kvalitet hos lærere, er et spørsmål om en utvikling med utgangspunkt i skolen som 

organisasjon. Hvordan er organisasjonen tilrettelagt for gode samarbeidsformer, utnytting av 

kunnskap og kompetanse, refleksjon over egen virksomhet og evaluering av egen praksis? Hvordan 

tilrettelegges det for utvikling av en felles praksis i det pedagogiske arbeidet? 

Å bli en mer lærende organisasjon innebærer ikke nødvendigvis at skolen skal tilegne seg mer 

kunnskap, men at den i større grad nyttiggjør seg den kunnskapen som allerede finnes, som grunnlag 

for en bedre opplæring for eleven. Å være en lærende organisasjon innebærer at alle har nytte av å 

bidra. Modellen under fra Eirik Irgens illustrerer hvordan vi tenker organisasjonslæring i 

Modumskolen. Irgens forklaring på hvordan en kan tenke modellen brukt i skolesammenheng:  

 

 

   

Lærerens profesjonsidentitet er tradisjonelt knyttet til rom 4 i figuren, individuelle driftsoppgaver i 

nær tilknytning til den daglige undervisningen. Dette er ikke tilstrekkelig for å opprettholde og 

videreutvikle kvalitet i skolen. Det fører til en skole med kortsiktige driftsperspektiv. Rom 3 

karakteriserer en skole der den enkelte lærer har mulighet til å arbeide med egen utvikling. Men om 

en lærer forbedrer sin individuelle kompetanse, vil det ikke være nok til å skape et godt læringsmiljø 

som krever enighet om felles mål, samspillsregler og rutiner. Det er gjennom kollektive 

driftsoppgaver (rom 1) og kollektiv utvikling (rom 2) en kan utvikle en god skoleorganisasjon som 

understøtter kvalitetsutvikling av undervisning og læring. 

Med utgangspunkt i dette kan man identifisere mange potensielle utviklingsområder innenfor 

skolens virksomhet. Det kan være skolens og medarbeidernes samarbeidsformer, kommunikasjon, 

evalueringsarbeid, informasjonshåndtering, og skolens evne til å utnytte tilgjengelig kunnskap, 

ressurser og kompetanse – for å nevne noen. Samtidig kan det være strukturelle og organisatoriske 

faktorer som representerer de største utfordringene for å få til godt utviklingsarbeid.  

•Effektivisering av eget 
arbeid 

•Forbedre seg faglig 

•Utvikle sin pedagogiske 
og didaktiske 
kompetanse 

•Undervisning 

•Forberedelse og 
vurdering 

•Løpende oppgaver 

•Utvikle felles mål 

•Finne felles løsninger 
og rutiner 

•Felles planlegging og 
evaluering 

• Informasjonsutveksling  

•Koordineringsmøter 

• Informasjonsmøter o.l. 

1. Rom for 
kollektive 

driftsoppgaver 

2. Rom for 
kollektiv 
utvikling 

3. Rom for 
individuell 
utvikling 

4. Rom for 
individuelle 

driftsoppgaver 

Kollektivt 

Individuelt 

Utvikling Drift 
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Veivalg for Modumskolen: 

 

Alle skoler har tilrettelagt for en kollektiv organisasjonslæring gjennom relevante metoder 

og gode fellesarenaer med fokus på utvikling av pedagogisk praksis.  

Alt utviklingsarbeid er basert på både intern og ekstern kunnskap, involverer og forplikter 

ansatte og ledelse felles, og har en romslig tidshorisont og ressurser til utprøving og 

evaluering. 

Utviklingsarbeid ved den enkelte skole er basert på skolens ståsted og knyttet til felles 

perspektiver i Modumskolen. Ulike utviklingsarbeid kan foregå i ulike tidsrom fra skole til 

skole.  

Det finnes aktive faglige nettverk på tvers av skoler som bidrar til en kollektiv utvikling av 

Modumskolen.  

Alle skoler benytter seg av LP-metoden for problemstillinger på flere nivåer. 
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Rolle/ansvarsfordeling 

Skolefaglig ansvarlig: 
Arbeider kunnskapsbasert og angir langsiktig positiv retning for skoleutviklingen i Modum: 

• Søker gode koblinger mellom forskning, forvaltning og praksis 

• Er faglig oppdatert og søker kontakt med gode kunnskaps-/utviklingsmiljøer 

• Bevarer retning for utvikling av Modumskolen over tid 

• Fordeler ressurser på en gjennomsiktig og rettferdig måte 

• Bygger opp og ivaretar omdømme for skolegang generelt, og Modumskolen spesielt 

• Utreder og tilrettelegger for politisk styring av Modumskolen 

 

Følger opp tett og støtter skolenes arbeid med elevenes læring 

• Utviklingsdialoger og ledersamtaler med rektor/skoleledelse med basis i skolens egen 

utviklingsplan. Denne har styringsdokument for Modumskolen som rammeverk. 

• Analyse og oppfølging av data for å kunne bidra i forhold til skolenes retning i utviklingen 

• Påser tett kobling til PP-tjenesten som kompetansemiljø for systemisk arbeid på tilpasset 

opplæring og som ressurs i arbeid mot mobbing 

 

Skal søke å være en lærende organisasjon 

• Jobbe systematisk og målrettet med sammenheng mellom styringsdokument og elevenes læring 

• Tydelige forventninger til ledelse av læring på skoleledernivå 

• Jobbe systematisk og langsiktig med å videreutvikle ledelse i skoleorganisasjonen gjennom 

kompetanseheving og kunnskapsspredning 

• Prioriterer og igangsetter nødvendig etter- og videreutdanning for lærere 

 

Skoleledelse 
Tilrettelegge for at skolene er lærende organisasjoner og har et profesjonelt praksisfellesskap 

• Skolen har en lokal utviklingsplan som omhandler prioriteringer knyttet til 

styringsdokumentet 

• Skolen jobber kunnskapsbasert og bruker data systematisk til kvalitetssikring, vurdering og 

forbedring av læringsresultater 

• Skolen har oversikt over hver enkelt elevs utvikling og baserer undervisningen på faglig 

begrunnede valg 

• Skolen har en skolekultur der felles refleksjon over sammenhengen mellom undervisning og 

elevenes læringsutbytte er en del av skolehverdagen 

• Skolen har en organisasjon og arbeidsplan som støtter opp under lærersamarbeid, og 

samarbeid mellom lærer og øvrige fagpersonell 

• Skolen har et godt og funksjonelt hjem/skole samarbeid 

 

Skoleledelsen med faglig leder av skolens utviklingsarbeid 

• Skoleledelsen er profesjonell, ekte, ærlig og er rollemodeller på skolen 

• Skoleledelsen søker ny kunnskap og er opptatt av egen læring 

• Skoleledelsen, lærerne og øvrig fagpersonell tar et kollektivt ansvar for elevenes faglige og 

sosiale læring 

• Skoleledelsen har oversikt over skolens kompetansebehov, og bruker denne aktivt ved 

nyrekruttering 

Lærerne 
Pedagogisk personale arbeider kunnskapsbasert og har et profesjonelt forhold til elevenes læring, 

læringsprosesser og klasseledelse 
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• Læreren er oppdatert faglig, har oppdatert fagdidaktisk kompetanse og tar ansvar for egen 

læring 

• Læreren deltar aktivt i profesjonelle praksisfellesskap som kjennetegnes av en kultur preget 

av kritisk refleksjon og faglige begrunnelser for egen og skolens praksis 

• Elevenes kompetanse og læringsbehov skal gi retning for planlegging, gjennomføring og 

vurdering av opplæringen. 

• Læreren har god kompetanse i klasseledelse og læringsstøtte/VFL forankret i kommunens 

styringsdokument 

• Utvikling av praksis knyttet til «Fremtidens læring» skjer etter gjeldende beskrivelse i 

«Modumskolen».  

• Lærerne har et tydelig profesjonelt voksenansvar for relasjonsarbeidet til og mellom elever. 

 

Skole/hjem 
Modumskolen ønsker et tett og godt samarbeid med alle foreldre og foresatte. 

For å sikre dette skal det foreligge et forventingsdokument i samarbeid med FAU/foreldrene. 

Dokumentet skal inneholde: 

• Retningslinjer for hvordan samarbeidet skal være for å ha det på lavest mulig nivå med lavest 

mulig terskel. 

• Skolens retningslinjer for ønsket samarbeidsform. Like retningslinjer for alle. Fremstå som en 

VI-skole 

• Ryddig og god oversikt over struktur og hyppighet i samarbeidet  

(Utviklingssamtaler, foreldremøter, kommunikasjonsformer, samarbeidskanaler, ledelsens 

deltakelse, innhold, tilgjengelighet og prinsipper) 

• Hjem/skole-samarbeidet skal være profesjonelt, og det er viktig at det kommuniseres tydelig 

at en positiv innstilling til skole er viktig med tanke på elevenes læring. 


