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Utviklingsplan 2017-2020 

En skole for alle 

Innledning 
Dette er Askim videregående skoles utviklingsplan for høsten 2017 til våren 2020. Vårt oppdrag er at 

flest mulig elever skal fullføre og bestå videregående opplæring med best mulig resultat. 

Utviklingsplanen er basert på skolens oppdrag og «System for styring og utvikling av videregående 

skoler i Østfold». Styringssystemet har fire hovedområder: Læringsutbytte og gjennomføring, læring 

og læringsmiljø, lærerens kompetanse og ledelse. Hvert av disse hovedområdene er beskrevet med 

kjennetegn på god kvalitet. I vår utviklingsplan har vi valgt ut de kjennetegnene som vi ønsker å legge 

vekt på i vårt utviklingsarbeid fram mot 2020. Utvelgingen er basert på innspill fra skolens ulike 

seksjoner, og utfra hva Østfold fylkeskommune har beskrevet i sektorplan «Østfoldskolen mot 2020» 

som viktige utviklingsområder i denne perioden.  

Askim videregående er en stor skole med fem utdanningsprogram på yrkesfag i tillegg til 

studiespesialiserende, musikklinje og idrettslinje. Vi har også to kombinasjonsklasser i samarbeid med 

Askim kommune med muligheter for særlig tilrettelegging av opplæringen for nyankomne 

minoritetsspråklige, og en egen klasse for ungdom som sliter med skolemotivasjon i samarbeid med 

Oppfølgingstjenesten. Vi har også voksenopplæringstilbud. Skolen har dermed mange ulike aktiviteter 

og elever med ulike behov. Dette betyr at noen utviklingsområder vil være mest aktuelle på noen 

seksjoner, mens andre utviklingsområder vil være aktuelle for hele skolen. 

Planens ulike deler  

Utviklingsplanen har fire deler. 

1. Hva vi mener er viktig i en skole for alle 

2. Viktige prinsipper for vår pedagogiske utvikling 

3. Våre satsningsområder for perioden 2017-2020 

4. Kommentarer til satsningsområdene 

Hvordan arbeide med planen 

Denne planen gjelder for tre skoleår; skoleårene 17/18, 18/19 og 19/20. For hvert skoleår skal skolen i 

fellesskap og hver seksjon velge ut noen satsningsområder fra utviklingsplanen. 
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En skole for alle 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en skole for alle er det viktig at alle er velkomne og at alle opplever gode relasjoner til andre. Alle 

skal føle tilhørighet og alle skal bli sett.  

I en skole for alle er mangfold, aksept, likeverd, respekt, toleranse og trygghet viktige verdier. Det 

skal ikke være et klasseskille mellom ulike typer lærere, ulike typer elever eller mellom lærere og 

elever. Alle skal få starte med blanke ark. Alle elever og ansatte skal oppleve at man er inkludert i 

et sosialt fellesskap og at det er samhold i sin klasse/seksjon.  

I en skole for alle skal man oppleve et fellesskap på tvers av utdanningsprogrammene. Det skal 

være tverrfaglig kommunikasjon og fokus på FYR (fellesfag, yrkesretting og relevans) og annet 

tverrfaglig samarbeid. 

Skolen skal være som en grunnmur som alle elevene kan stå på i sin vei videre. Alle skal gis reelle 

muligheter til faglig utvikling og det skal være rom for nysgjerrighet. Samtidig skal man vite at 

man ikke bare har rettigheter, men at man også selv må jobbe for å oppnå resultater.  

Man skal anerkjenne ulike ferdigheter og alle elever må oppleve mestringsfølelse. Alle skal kunne 

forvente et innovativt, tilpasset, relevant og inspirerende opplæringstilbud slik at man kan nå sitt 

potensiale. Alle skal oppleve at de får hjelp, støtte og tilrettelegging for å overvinne sine 

utfordringer. 
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Viktige prinsipper og teorier for vår  

pedagogiske utvikling 

 

Her gis det en oversikt over ulike teorier og modeller innenfor temaene pedagogisk utvikling og 

profesjonsutvikling som vi mener er sentrale for vårt arbeid med utviklingsområdene i denne planen. 

Østfold fylkeskommune har i sin sektorplan «Østfoldskolen mot 2020» beskrevet en kvalitetstrekant 

som beskriver hvordan man bør tenke i kvalitetsarbeid og et kompetansehjul som beskriver ulike 

kompetanser en elev bør oppnå i løpet av sin skolegang. Disse er beskrevet under. 

Kvalitetstrekanten 
I kvalitetsarbeid er det nyttig å skille mellom resultat-, prosess- og strukturkvalitet.  

Resultatkvaliteten er det vi oppnår av resultater.  

Målet er høy resultatkvalitet. Det kan for eksempel være at elevene får høye eksamenskarakterer. For å 

oppnå høy resultatkvalitet må vi ha god strukturkvalitet og prosesskvalitet. 

Strukturkvalitet handler om strukturen og rammene for det vi gjør. For eksempel at det settes av tid til 

riktige møter, og at lærerne har tid og arenaer til samarbeid om undervisningen.  

Prosesskvaliteten er innholdet eller det vi fyller møtene eller samarbeidet med, eller måten vi følger 

opp elevenes læring på.  

I alt forbedringsarbeid må organisasjonen analysere sammenhengen mellom de tre kvalitetene. Skal vi 

bedre resultatkvaliteten, må vi spørre oss om vi kan oppnå dette ved å bare forbedre enten struktur- 

eller prosesskvaliteten, eller om vi må forbedre begge kvalitetsformene.  

 

Figur 1 Kvalitetstrekanten  
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Kompetansehjulet 
Vårt oppdrag er at flest mulig elever skal fullføre og bestå videregående opplæring med best mulig 

resultat. Dette omfatter mer enn bare gode karakterer. Våre elever skal etter hvert bli voksne 

deltakere i det norske samfunnet, og vil ha behov for å utvikle en rekke ulike kompetanser for å møte 

fremtidige utfordringer. 

Østfold fylkeskommune har som mål for skoleåret 17/18 at alle de videregående skolene skal arbeide 

med utvikling og forbedring av opplæringspraksis med utgangspunkt i kompetansehjulet. I dette hjulet 

skilles det mellom fagspesifikk kompetanse, læringskompetanse, grunnleggende ferdigheter og 

livsmestring. 

 

 

 

Figur 2 Kompetansehjulet 
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Annen teori som er viktig for oss 
Her gis en oversikt over annen teori som belyser hvordan vi kan tenke i vårt utviklingsarbeid. 

Systemisk tenkning i  vårt utvikl ingsarbeid  

For å bli bedre må vi jobbe systematisk sammen. I fellesskap må vi stille oss spørsmål som:  

- Hva gjør vi som er bra?  

- Hvorfor er dette bra?  

- Hva kan bli bedre?  

- Hvordan skal vi få det bedre?  

Engeströms modell for ekspansiv læring kan hjelpe oss til å få gode prosesser når vi ønsker å stille slike 

spørsmål til vår egen praksis. Den minner oss på at det i utviklingsarbeid er viktig med grundige 

prosesser hvis man skal få til varig endring. Særlig viktig er det å minne oss på punktene 2a og 2b. Før 

vi kan sette i gang, må vi forstå hvordan situasjonen er i dag. Det er lett å gå for kjapt på løsningene.  

 

 

Figur 3 Engeströms modell for ekspansiv læring 

På neste side gis en oversikt over forslag til spørsmål man kan stille seg i de ulike fasene. 
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1. Stille spørsmål 

a. Er undervisningen på vår skole god nok? 

b. Hva bør vi forandre? 

c. Hvorfor skal vi forandre skolens praksis? 

d. Kommer ønsket om endring «utenfra» eller «innenfra»? 

e. Hvem i skolen ønsker forandring? 

2. Analyse 

a. Historisk. Hvordan har det vært på denne skolen? 

b. Empirisk analyse. Hvordan står det til i dag? 

i. Hva slags praksis har vi på vår skole? 

ii. Hvorfor gjør vi det vi gjør, og hva vil vi oppnå med det? 

iii. Hvordan var det på skolen tidligere? 

iv. Hva slags kompetanse har skolens lærere? 

v. Hvordan støtter foreldrene barnas opplæring? 

vi. Hvor ulike syn er det på hvordan undervisningen bør gjennomføres? Hvor ulik 

er praksis? 

3. Modellering av en ny modell 

a. Hva opplever vi som viktigst å starte med? 

b. Hvilke ulike synspunkter og interesser finnes blant lærerne og mellom ledelsen og 

lærerne? 

c. Hvilke endringstiltak vil skape mye motstand hos lærerne? 

d. Hvilke suksesshistorier kan lages? Hvordan kan man feire? 

e. Hvordan kan vi håndtere de spenninger som finnes? 

f. Er det verdt omkostningen å iverksette endringer som møter mye motstand? 

g. Er kulturen på skolen moden for mer felles praksis? 

4. Undersøke den nye modellen 

a. Er dette lurt å gjøre? 

b. Hvor kan motstanden komme? 

5. Implementere den nye modellen – Et kritisk punkt! 

a. Hvordan sikre gjennomføring av den nye modellen? 

b. Hvilke ruiner for oppfølging er nødvendig? 

c. Hvordan skape god balanse mellom kontroll og positiv forventning? 

d. Hvordan kan vi feire suksessen underveis? 

6. Reflektere over prosessen 

a. Hva gikk bra og hva gikk dårlig? 

b. Hvorfor gikk ting dårlig/bra? 

c. Hvilke erfaringer har vi med de nye praksisendringene? 

d. Hvilke av tiltakene bør videreføres og hvilke bør opphøre? Hvorfor? 

e. Har vi oppnådd det vi ville? Var målene realistiske? 

f. Hva har vi som skole lært? 

g. Hvilke praksisendringer er blitt institusjonalisert i form av organisasjonsendringer eller 

nye rutiner? 

h. Hvordan holde trykket oppe? 

i. Hvilke utfordringer ser skolen i sitt videre arbeid? 

7. Konsolidere den nye praksisen  

a. Rutiner og strukturer har satt seg og blitt en del av denne kulturen. 

b. Opplæring av nye lærere?  
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Et lærende fellesskap 

Ingen av oss er ferdig utlærte, og for at erfaringer og kompetanse skal gå fra å være taus kunnskap til 

kjent kunnskap for kollegiet, er det viktig at vi har et lærende fellesskap.  

Lars Qvortrup beskriver fire ulike læringsnivåer i vår kompetanseutvikling: 

1. Kvalifikasjoner (Fagbrev, mastergrad mm) 

2. Kompetanse (Evne til å bruke kvalifikasjonene i vårt møte med elevene) 

3. Kreativitet (Evne til å finne nye innfallsvinkler) 

4. Kultur (Kontinuerlig kollektiv kommunikasjon) 

 

Vi kan lære på ulike måter. Huber (2010) beskriver ulike læringsformer i vår profesjonsutvikling: 

 

 

Figur 4 Hubers oversikt over ulike læringsformer  

 

Når noen drar på kurs, er det viktig at så mange som mulig får glede av den nye kompetansen.  

Prinsipper for deltakelse på kurs: 

- Ingen skal dra på kurs alene 

- På kurset skal man ha med: 

o Eksempler på hva man driver med på skolen i dag hvis dette er aktuelt (Artefaktene) 

o Tre spørsmål. Hva lurer man på?  

- Før man drar fra kurset: Hva ønsker man å prøve ut når man kommer hjem? 

- Når man kommer hjem skal erfaring formidles til andre, og man skal så raskt som mulig sette 

ut i praksis de ideene man har fått før de blir glemt. 
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Læringsstudier (Lesson study) 

I skoleåret 17/18 ønsker vi å teste ut bruk av Lesson study som metode i kollegagruppene. Vi på Askim 

vgs har valgt å kalle dette for læringsstudier siden det sentrale her er å studere elevenes læring i 

forbindelse med ulike undervisningsopplegg.  

Prinsippet i læringsstudier er at en gruppe lærere i fellesskap gjennomfører følgende prosess: 

I fase 1 bestemmer man seg for et utforskningsspørsmål (forskningsspørsmål) man ønsker å se på i 

fellesskap. Før man starter planleggingen er det viktig at man gjennomfører en GAP-analyse hvor man 

ser på nåsituasjonen og hva man ønsker å oppnå. 

I fase 2 planlegger man en undervisningsøkt sammen. Man planlegger også hvilke elever som skal 

observeres under gjennomføringen. 

I fase 3 gjennomfører den ene læreren undervisningsopplegget mens de andre observerer elevene.  

I fase 4 diskuterer man observasjonene. I hvor stor grad fungerte undervisningsopplegget for at 

elevene skulle oppnå læring? Videre diskuterer man hvordan undervisningopplegget kan forbedres for 

at læringseffekten skal bli enda høyere. 

I fase 5 gjentar man undervisningsopplegget med endringene og diskuterer i etterkant hvordan 

gjennomføringen gikk. 

I fase 6 deler man de erfaringer man har gjort seg med andre. 

 

 

 

 

Figur 5 Oversikt over prosessen i læringsstudier (Lessons stydy) 
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Innhold i  møter og samtaler  

I en hektisk hverdag kan det lett bli mange korte utvekslinger av påstander og argumenter. Vi ønsker 

et profesjonelt fellesskap hvor vi får til utforskende samtaler som bringer oss videre. Dette er samtaler 

hvor man konstruktivt og kritisk undersøker synspunkter, og hvor disse synspunktene blir utfordret slik 

at alternative hypoteser kan bli framsatt.  

Erik Irgens’ utviklingshjul kan brukes til å analysere hva slags typer møter og samarbeid vi har. 

Sektorene (1) og (4) handler om drift. Det kan være kollektive møter preget av informasjonsutveksling 

og koordinering, eller individuelt arbeid (med hjelp fra andre) som gjelder planlegging og løpende 

oppgaver knyttet til egen undervisning. 

Sektorene (2) og (3) beskriver situasjoner hvor det er rom for utvikling, kollektivt og individuelt.  

I et lærende fellesskap er det viktig at man har et bevisst forhold til hvilken sektor man er i når man 

gjennomfører møter og andre typer samarbeid. Videre er det viktig at alle bidrar til at man med jevne 

mellomrom også befinner seg i sektorene (2) og (3), ikke bare (1) og (4). 

 

 

 

 

Figur 6 Erik Irgens’ utviklingshjul  
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Våre satsningsområder 2017-2020 

 

(Nummer i parentes henviser til «System for styring av videregående skoler i ØFK») 

 

Læringsutbytte og
gjennomføring

•Skolens resultater for 
fullført og bestått er i tråd 
med vedtatte resultatmål. 
(1.1a)

•Positiv utvikling i 
avgangskarakterer og at 
avviket mellom 
standpunktkarakterer og 
eksamenskarakterer på det 
enkelte utanningsprogram, 
de ulike trinn og aktuelle 
fag er innenfor det 
nasjonale avviket (1.1d og 
e).

•Fraværsstatistikken for 
skolen og det enkelte 
utdanningsprogram holder 
seg på samme nivå eller 
viser positiv utvikling i 
forhold til skolens 
målsettinger (1.2a)

Elevens læring

•Elevene opplever sosialt 
fellesskap omkring læring 
og de opplever ikke 
mobbing (2.3c og 2.3f).

•Elevene opplever at 
undervisningen er tilpasset 
deres faglige nivå og er 
meningsfylt ut fra deres 
forutsetninger (2.1a).

•Elevene er aktive i 
undervisningssituasjonene, 
utvikler seg og setter seg 
egne, realistiske mål . De
tar medansvar for læring 
og læringsmiljø og deltar i 
planlegging og 
vurderingsarbeid (2.1b, 
2.2a og 2.2d)

•Læreren har positive 
sosiale relasjoner til den 
enkelte elev (3.1c).

•Læreren leder arbeidet i 
klasserom og verksted ved 
tydelig struktur i 
undervisningen og effektiv 
utnyttelse av tiden (3.1b). 

•Læreren motiverer, 
utfordrer og kommuniserer 
tydelige forventninger til 
elevenes læring og atferd, 
og gir konkrete 
tilbakemeldinger til elevene 
(2.4b og 3.1e). 

•Undervisningen for den 
enkelte elev gjennomføres i 
samsvar med individuell 
opplæringsplan (IOP) 
(2.5d). 

Lærende fellesskap

•Læreren deltar og bidrar 
aktivt i faglig, didaktisk og 
pedagogisk 
kollegasamarbeid og 
vurderer regelmessig 
sammen med sine kolleger 
sin egen praksis som 
grunnlag for forbedringer 
(3.2e og 3.3ab)

•Læreren samarbeider med 
bedrifter/virksomheter i 
lokalmiljøet og har 
partnerskapsavtaler/ 
utplasseringsavtaler som 
fungerer godt for elevene 
(3.3f).

•Lederne sørger for at alle 
ansatte får ros for godt 
arbeid og positive bidrag, 
og gir korrigeringer ved 
behov (4.3d og e). 

•Samarbeid om overganger 
mellom ulike 
utdanningsnivåer (2.7e).
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Kommentarer til satsningsområdene 

LÆRINGSUTBYTTE OG 
GJENNOMFØRING 

Kommentar ANSVARLIG 

Skolens resultater for 
fullført og bestått er i 
tråd med vedtatte 
resultatmål. (1.1a) 

Etablering av et felles IKO-system for identifisering, 
kartlegging og oppfølging av elever som er i 
faresonen for ikke å fullføre og bestå fag.  

Else 

Positiv utvikling i 
avgangskarakterer (1.1d) 

I elevundersøkelsen er resultatene høye på trivsel 
(4,2 av 5), men lavere på hvor godt man liker 
skolearbeidet (3,4 av 5).  

Vi ønsker at våre elever skal få en større faglig 
utvikling i løpet av de årene de går på Askim vgs 
(økt skolebidrag). For å finne gode metoder for 
hvordan vi kan øke dette skolebidraget, må den 
tause kunnskapen om hva som fungerer i 
klasserommet i større grad bli kjent og felles. Vi må 
også høste erfaringer fra andre skoler, og ulike 
metoder må testes ut. 

ØFK planlegger å iverksette kvalifiseringstiltak for 
lærlinger som har stryk i fellesfag.  

ØFK planlegger også å iverksette 
intensivundervisning for elever som står i fare for å 
stryke eller som har strøket i forkant av ny 
eksamen. Dette er noe vi har drevet med i noen fag 
i flere år. Vi ønsker å se på om dette kan benyttes 
mer i flere fag. 

Vigdis, Arnfinn, 
utdanningsledere 
og fagledere 

 

Avviket mellom 
standpunktkarakterer og 
eksamenskarakterer på 
det enkelte 
utdanningsprogram, de 
ulike trinn og aktuelle fag 
er innenfor det nasjonale 
avviket (1.1e) 

Når det gjelder standpunktkarakterer, ligger Askim 
vgs ligger litt under fylkesgjennomsnittet i mange 
fag. Siden vi var mer enn ett standardavvik lavere 
enn gjennomsnittet i SØF-rapporten når det gjaldt 
standpunktkarakterer, men nærmere 
landsgjennomsnittet på eksamenskarakterer, ble 
det i skoleåret 16/17 startet opp et arbeid på dette 
på studiespesialiserende som må følges opp 
videre.. 

Anja og fagledere 
på ST, MD og ID 

Fraværsstatistikken for 
skolen og det enkelte 
utdanningsprogram 
holder seg på samme 
nivå eller viser positiv 
utvikling i forhold til 
skolens målsettinger 
(1.2a) 

Fraværet har en betydelig nedgang i skoleåret 
16/17, noe som bl.a. kan forklares med nye 
fraværsregler. For at fraværet skal gå ytterligere 
ned, og for at fraværsloppfølgingen skal fungere for 
lærere og elever, er det viktig å evaluere 
erfaringene fra 16/17 og utfra dette sikre gode 
rutiner. 

Vigdis 
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ELEVENS LÆRING Kommentar ANSVARLIG 

Elevene opplever sosialt 
fellesskap omkring læring 
(2.3c) 

Faglig og sosial læring i skolen foregår ikke 
uavhengig av hverandre. Vi ønsker å se nærmere på 
hva vi kan gjøre for at elevene i større grad skal 
oppleve et sosialt fellesskap omkring læring. I den 
sammenheng ønsker vi å skape en mer tydelig felles 
forståelse av hva som forventes av kontaktlærere, 
faglærere og andre ansatte når det gjelder hvordan 
man kan bidra i dette arbeidet, f.eks. ved å sette 
sammen gode lærende grupper. 

Skoleåret 17/18 skal makkerskap innføres i alle 
klasser i VG1, og i andre klasser der kontaktlæreren 
ønsker det.  

Bruken av klassenes time skal videreutvikles og 
avholdes jevnlig (minst 1 gang i måneden). Oppsatt 
tid på timeplanen skal benyttes. 

ØFK skal utvikle tiltak knyttet til livsmestring. Skolen 
skal delta aktivt i dette arbeidet. Elevtjenesten vil ha 
en sentral rolle i dette arbeidet hvor forebyggende 
tiltak overfor elevene vil bli særlig vektlagt. 
Elevtjenesten innehar kompetanse som bør benyttes 
som en ressurs overfor lærere og annet personale i 
arbeidet med å gjøre «livsmestring» til en naturlig 
del av skolehverdagen. 

Helsefremmende aktiviteter og tiltak vil inngå som 
en viktig del i dette arbeidet. 

Biblioteket vil være en trygg møteplass hvor felles 
aktiviteter skaper godt psykososialt samvær, og det 
faglige utvalget og bibliotekarenes kunnskap bidrar 
til god læring. Lesestimulering, digital dannelse og 
kildekritikk vil være viktige oppgaver for biblioteket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else og Anja 

 

 

 

 

 

Kontaktlærere 

 

 

Else og fagledere 

 

Else 

 

 

 

 

Else, Lisa og 
Isabel 

 

Hilde og Lisa 
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Elevene opplever at 
undervisningen er 
tilpasset deres faglige nivå 
og er meningsfylt ut fra 
deres forutsetninger 
(2.1a) 

Elevene er aktive i 
undervisningssituasjonene 
og tar medansvar for 
læring og læringsmiljø 
(2.2d) 

Læreren leder arbeidet i 
klasserom og verksted ved 
tydelig struktur i 
undervisningen og effektiv 
utnyttelse av tiden (3.1b) 

Læreren motiverer, 
utfordrer og 
kommuniserer tydelige 
forventninger til elevenes 
læring og atferd (3.1e) 

 

Alle lærere skal være trygge på hvordan de kan 
arbeide i sine undervisningsgrupper for å oppfylle 
«Den gode time». 

Spesielt ønsker vi å oppnå en mer felles forståelse av 
hvordan man identifiserer elever med ulike 
utfordringer, som for eksempel lese- og 
skrivevansker, og hvordan undervisningen bør 
tilrettelegges for disse. For å få til dette må vi 
videreutvikle og dele undervisningspraksis med 
hverandre om hvordan vi jobber med tilpasset 
opplæring. Videre må vi i fellesskap lære mer om 
hvordan vi kan differensiere og tilpasse opplæringen 
til forskjellige elevgrupper ved bruk av ulike 
metoder, som for eksempel samarbeidslæring. 

ØFK ønsker å utvide ordningen med interessedelt 
kroppsøving. Det samme ønsker også Askim vgs. Vi 
vil også fortsette satsingen på FYSAK og jobbe med 
at flere klasser bruker FYSAK som en variasjon i 
opplæringen. 

Sett i sammenheng med FYR-satsningen som har 
vært de siste årene, ønsker vi fortsatt mer fokus på 
sammenheng mellom teori og praksis. 

Fagarbeidernes rolle er viktig, først og fremst for 
elevene, men bør også være det for læreren i 
klasserommet. Ansvars – og forventningsforholdet 
mellom lærer og fagarbeider/assistent må 
klargjøres, rollene må avklares og bedre rutiner f. 
eks ved skolestart må utarbeides. 

Vi ønsker også å se på hvordan elevene i større grad 
kan forstå at de har et stort ansvar for, og mulighet 
til å påvirke, størrelsen på sitt eget læringsutbytte 

I ØFK skal fire skoler delta i «Kompetanse for 
mangfold». Askim videregående skole er en av disse 
fire skolene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigdis, Arnfinn, 
utdanningsledere 
og fagledere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anja, Arnfinn og 
fagledere  

                    

Else 

 

 

 

 

 

Else 



 

En skole for alle 

 
15 

U
tv

ik
lin

gs
p

la
n

 2
0

1
7

-2
0

2
0

 |
   

   
  

Elevene deltar i 
planlegging og 
vurderingsarbeid (2.2a) 

Elevene mestrer 
oppgavene, utvikler seg 
og setter seg egne, 
realistiske mål (2.1b) 

Konkrete tilbakemeldinger 
til elevene (2.4b) 

I elevundersøkelsen var vurdering det området som 
fikk dårligst resultat. Vi ønsker at elevene skal få en 
større forståelse for hva som skal til for å utvikle seg 
og bli bedre i hvert enkelt fag. Faggruppene skal 
utvikle en mer felles praksis for hvordan man gir 
framovermeldinger. 

Alle lærere skal være trygge på hvordan de kan 
arbeide i sine undervisningsgrupper for å oppfylle 
«Den gode vurdering».  

Når det gjelder vurdering for læring, planlegger ØFK 
å gjennomføre skoleringssamlinger for lærere i 
Østfoldskolen i samarbeid med Udir og 
Fylkesmannen i Østfold. Vi ønsker å delta på dette. 

Dialogen med elevene om hva som fungerer skal 
forbedres, f.eks gjennom dialogmøter.  

Fagledere 

Undervisningen for den 
enkelte elev 
gjennomføres i samsvar 
med individuell 
opplæringsplan (IOP) 
(2.5d) 

Fortsette utviklingsarbeid i de to alternative 
arenaene. Ha fokus på arbeidet med alle IOP-er, 
både elever som følger et alternativt opplegg i alle 
timer, elever som er både i klassen og på alternativ 
arena og elever som følger klassen. 

Else, Marte og 
teamene på 
alternativ arena 

Elevene opplever ikke 
mobbing. (2.3f)  

Elevundersøkelsen viste at det er lite mobbing på 
skolen vår og elevene trives i svært stor grad. Likevel 
er det noen elever som oppgir at de blir mobbet. 
Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som 
fremmer helse, trivsel og læring. Vi har nulltoleranse 
for krenking som mobbing, vold, diskriminering og 
trakassering. 

Alle lærere og ansatte i ØFK skal gjennomføre et 
skolebasert kompetansehevingstiltak med mål om å 
forebygge mobbing.  

 

 

 

 

 

 

 

Vigdis 
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LÆRENDE FELLESSKAP Kommentar Ansvarlig 

Læreren deltar og bidrar 
aktivt i kollegasamarbeid 
(3.3a) 

Læreren vurderer 
regelmessig sammen 
med sine kolleger sin 
egen praksis som 
grunnlag for forbedringer 
(3.3b) 

Undersøkelser viser at skoler som utvikler en mer 
kollektiv praksis rapporterer at deres samlede 
arbeidsbelastning går ned og at de ansatte føler seg 
tryggere i rollene sine. Det skjer mye godt 
kollegasamarbeid på Askim VGS, og dette ønsker vi å 
bygge videre på. Målet er at alle ansatte ikke skal 
tenke «Hvordan skal jeg mestre dette?», men 
«Hvordan skal vi mestre dette?»  

Fra høsten 2017 blir det ny organisering av 
kollegagruppene som skal testes ut. 

Vi ønsker å videreutvikle tankegangen om at 
eksempler på god praksis skal løftes fram i forbindelse 
med selvevaluering på seksjonene.  

Videreføre etablert FYR-praksis og utvikle nye 
tverrfaglige opplegg på alle utdanningsprogram.  

Vigdis, Arnfinn, 
utdanningsledere 
og fagledere  

 

 

Faglig og didaktisk 
samarbeid mellom lærere 
(3.2e) 

 

De siste årene har det vært mye oppmerksomhet 
rundt tverrfaglig samarbeid. Fram mot 2020 ønsker vi 
også å legge vekt på det faglige og didaktiske 
samarbeidet mellom lærerne på Askim vgs.  

ØFK har som mål at det skal etableres lærende 
nettverk for alle fagmiljøene på studieforberedende 
utdanningsprogram, og at fagnettverkene innenfor 
yrkesfaglige utdanningsprogram skal videreutvikles. Vi 
ønsker å bidra til å styrke disse nettverkene. 

Biblioteket vil være en del av det didaktiske 
samarbeidet, både tverrfaglig og i enkeltfag. 

Faglig påfyll med jevne mellomrom er viktig. I 
forbindelse med at medarbeidere drar på kurs ønsker 
vi å etablere en mer felles praksis rundt for- og 
etterarbeid og deling av nyvunnet kunnskap. Målet er 
at deltakelse på kurs skal føre til læring og endring av 
praksis både for kursdeltakerne og deres kollegaer. 

ØFK planlegger å etablere mentorordninger ved den 
enkelte skole utover det obligatoriske kravet til 
veiledning av nyutdannede lærere. Vi ønsker å være 
med på denne etableringen. 

Vi ønsker å etablere en mer felles praksis når det 
gjelder fadderordning for nye lærere. 

Vigdis, Arnfinn, 
utdanningsledere 
og fagledere  

 

Læreren har positive 
sosiale relasjoner til den 
enkelte elev (3.1c) 

Flere seksjoner har jobbet med relasjonskompetanser 
i 16/17. Dette arbeidet videreføres. 
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Læreren samarbeider 
med 
bedrifter/virksomheter i 
lokalmiljøet og har 
partnerskapsavtaler/utpla
sseringsavtaler som 
fungerer godt for elevene 
(3.3f) 

Alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene jobber 
tett mot bedrifter. Det er viktig at elvene får prøve ut 
hvordan bedrifter jobber, ulike praktiske 
arbeidsoppgaver og mulighet for å selge seg inn som 
lærling. Vi ønsker å videreføre arbeidet med å pleie 
eksisterende kontakter og komme i kontakt med nye 
aktuelle opplæringsbedrifter, gjerne for å lage 
forpliktende samarbeid. De ulike 
utdanningsprogrammene har i utgangspunktet ulik 
tilnærming til denne oppgaven. Dette arbeidet er 
imidlertid så tidkrevende at der det er naturlig bør de 
ulike utdanningsprogrammene samarbeide om 
oppgaven. 

Odd og fagledere 
yrkesfag 

Lederne sørger for at alle 
ansatte får ros for godt 
arbeid og positive bidrag, 
og gir korrigeringer ved 
behov (4.3d) 

Lederne sørger for at alle 
medarbeidere vet hva 
som forventes og følger 
opp hvordan 
medarbeiderne 
praktiserer dette i 
arbeidet med elevene og 
i samarbeidet med 
kollegaer (4.3e) 

Vi ønsker å jobbe videre med en felles definering av 
profesjonalitetsbegrepet og hva forventes av en 
profesjonell lærer i en hektisk hverdag.  

I 16/17 ble det utformet kriterier for helsefremmende 
arbeidsplass for Askim vgs. Dette arbeidet 
videreføres. 

Arnfinn 

 

Anja 

Samarbeid om 
overganger mellom ulike 
utdanningsnivåer (2.7e) 

Vi har et godt etablert samarbeid med de forskjellige 
ungdomsskolene i distriktet på rådgivernivå. Fra og 
med høsten 2016 blir samarbeidet på ledernivå satt i 
system i regi av opplæringsavdelingen med fokus på 
resultatoverføring. I fortsettelsen av det ønsker vi å få 
til mer samarbeid mellom de forskjellige fagmiljøene 
på ungdomsskoler og videregående skoler i Indre 
Østfold, spesielt med tanke på vurdering.  

Vigdis 

   

 


