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Fireårig handlingsplan for perioden 2018 -2021 
 

Innledning 
 

Handlingsplanen skal være vårt felles planverk for skolens målrettede arbeid med å skape gode 
resultater.  
 

Kortfattet ståstedsanalyse 
 
Nordkjosbotn videregående skole tar i sin ståstedsanalyse utgangspunkt i grunndata for skolen. Disse 

dataene viser at vi er gode på gjennomføring. Vi har få elever som slutter og fraværet er lavt. 

Elevundersøkelsen viser at vi er gode på elevdemokrati, trivsel og støtte fra lærerne. Men vi har også 

noen utfordringer. 

Ståstedsanalysen viser at vi har noen spesielle utfordringer knyttet til gjennomføring. Disse relaterer 

seg til en del nye elevgrupper. Vi har fått inn mange minoritetsspråklige elever som har behov for 

særskilt språkopplæring, og flere har utfordringer knyttet til læring generelt. I tillegg har vi noen 

elever med sammensatt helseproblematikk. Dette gir utfordringer i skolehverdagen.  

Vi har videre noen utfordringer knyttet til vurderingskulturen på skolen: Forskjellen mellom 

standpunktkarakterer og eksamensresultater skiller seg ut sammenlignet med både fylkesresultatene 

og resultatene i landet som helhet. 

Overordnet har vi et godt samarbeidsmiljø på skolen. Vi viderefører og videreutvikler FYR-arbeidet og 

har fokus på tverrfaglig samarbeid generelt. I tillegg er et av satsningsområdene våre å utvikle 

vurderingsarbeidet gjennom prinsippene for Vurdering for læring. Vi ønsker også å ha et større fokus 

på innholdet og organiseringen av spesialundervisningen. 

 

 

«Gjennomføring» i kvalitetssirkelen – hva sier evidens/forskning om vårt ståsted – skolebasert 

vurdering? 
 

 

 



 

Tabellen til venstre viser at fra 

skoleåret 2015-16 har skolen hatt 

nedgang i fullført og bestått. 

Vi finner at det er forskjell mellom 

utdanningsprogram og klasser.  

Vi har oppdaget at noen elevgrupper 

trenger tiltak for å gjennomføre 

videregående skole. Dette gjelder 

spesielt elever med lav kompetanse 

fra grunnskolen, noe som stiller krav 

til differensiering og lærekrefter. De 

minoritetsspråklige er en utfordring 

her. Flere elever har psykiske 

utfordringer.  

Vi har altså flere elevgrupper som 

trenger spesiell tilpasning. 

 

 

 

Talla viser at det ikke er stor forskjell 

mellom studiespesialiserende og 

yrkesfaglige utdanningsprogram når 

det gjelder fullført og bestått. 

Både i fylket og nasjonalt sett har 

studiespesialiserende 

utdanningsprogram større 

gjennomføring enn vår skole. 

For året som tabellen viser, er det 

trolig rapportert feil for 

studiespesialiserende 

(utvekslingsstudenter som er kommet 

tilbake, er ikke registrerte). 

Et moment vi må ta med i betraktning 

når vi analyserer talla fra vår skole, er 

at vi har få elever. Enkelte år har vi 

kun enkeltklasser innenfor 

programområder. Vi kan derfor ha    

store svingninger fra år til år. 

 

 



Tabellen under viser en av hovedutfordringene for skolen. 13% (26 elever) av elevene mangler 

vurderingsgrunnlag i ett eller flere fag; det er snakk om elever som ikke får karakter i fag eller har for 

høyt fravær. Fullført og bestått varierer fra år til år. Når vi går inn i tallmaterialet, viser det seg f.eks. 

at en av klassene har 54,5 % som har fullført og bestått, mens andre klasser har 100 %. 

 

Nordkjosbotn videregående skole har over tid scoret på gjennomsnitt og for det meste over 

gjennomsnitt sammenlignet med skolene i Troms og på landsbasis.  

Elevundersøkelsen viser at elevene trives svært godt på skolen. Skolen som helhet scorer over 

gjennomsnitt på læringskultur, mestring, motivasjon og støtte fra lærerne. Elevene føler at de får 

faglige utfordringer og er i stor grad fornøyde, jfr. momentene i oversiktstabellen under. 

Lærerne på skolen har fokus på enkelteleven. Vi har miljø og kultur på skolen for å ivareta elevene på 

ulike måter. Faglig dreier det seg om fag- og elevsamtaler utover minstekravet og oppfølging av hver 

enkelt elev. Sosialt blir elevene fulgt opp på en god måte. 

 

 



 

 

Tabellen under viser over en treårsperiode at skolen har et større avvik enn fylket og 

landsgjennomsnittet når det kommer til karakterer. Forskjellen mellom standpunktkarakterer og 

karakterer ved sentralgitt eksamen er større på NVGS sammenliknet med både fylket og 

landsgjennomsnittet.  

 

 

FORSKNING OG SKOLEUTVIKLINGSLITTERATUR:  

NAFO – samarbeid 

NVGS er med i pilotprosjektet Fleksibel opplæring i regi av Nasjonalt senter for flerkulturell 
opplæring, NAFO. Prosjektet startet opp i januar 2017 som et utviklingsprosjekt og videreføres som 
en 2-årig pilot i skoleårene 2018/19 og 2019/20. 
 
Elevene får tilgang til en plattform med tospråklige læringsressurser på arabisk, somali og tigrinja, og 
de får undervisning i matematikk og naturfag av en tospråklig nettlærer. Prosjektet er ikke ment som 
en erstatning for tospråklige lærere, men er et tilbud til skoler som ikke har klart å skaffe tospråklige 
lærere i nevnte språk. 



 
De tospråklige læringsressursene består blant annet av undervisningsvideoer, tekster, oppgaver og 
ordlister. Ressursene brukes både av de stedlige lærerne og av nettlærerne når de har sin 
sanntidsundervisning. Nettlærerne hos NAFO jobber både med undervisning av elevene og utvikling 
av læringsressursene i samarbeid med Senter for IKT i utdanningen, Naturfagssenteret og 
Matematikksenteret.   
 
Skolen vår er med f.o.m 2018/19. 

 

 

 «Vurdering» i kvalitetssirkelen – hva er vi gode på? Hvor har vi forbedringspotensialer? Hvilke 

forbedringspotensialer er viktigst å gripe fatt i? 
 

Hva vi er gode på, har vi i stor grad kommentert og dekket i momentlistene over. I tillegg vil vi nevne 

at vi er på utkikk etter gode pedagogiske verktøy generelt. Et eksempel på dette er at lærere har 

funnet dataverktøy uten lisens som fungerer vel så godt som de vi hadde.  

Vi har forbedringspotensiale opp mot Vurdering for læring, spesielt på egenvurdering.  

I tillegg vil vi nevne at vi er i ferd med å innarbeide en Klassens handlingsplan i alle klasser. Her 

tydeliggjøres utfordringer knyttet til klasser som helhet og problematikk knyttet til enkeltelever. Her 

har vi f.eks. fokus på mobbing og klassemiljø. Vi har også fokus på å forbedre elevtjenestene, som 

helsesøstertjenesten.  

Når det kommer til fullført og bestått, er det altså forskjell mellom studiespesialiserende og 

yrkesfaglige utdanningsprogram, også opp mot talla nasjonalt og fra fylket. Skolen har hatt en 

fallende kurve her. Studiespesialiserende spesielt har i motsetning til tidligere, en fallende kurve 

sammenlignet med fylket som helhet og nasjonalt. Vi vil ha fokus på å snu denne utviklingen.  

Skolen ønsker å utarbeide en større tydelighet og struktur som plukker opp utfordringer som 

enkeltelever har. For eksempel spesifisere ressurser og styre økonomien opp mot rapporterte behov. 

Tanken er at dette vil bidra til økt gjennomføring.  

Skolen har et tydelig forbedringspotensiale når det gjelder elever som ikke får karakter i fag eller har 

for høyt fravær. De ulike utdanningsprogrammene må identifisere utfordringene knyttet til dette.  

De ulike utdanningsprogrammene skal jobbe videre med utfordringene i vurderings- og 

læringsarbeidet.  

 

 

 

 

 

 



«Oppfølging» i kvalitetssirkelen – Innsatsområder  
 

 Strategi Formål Tiltak Resultat 

Læring     

 Bruke varierte og 
effektive 
læringsmetoder 

 
Legge til rette for 
læringssituasjoner 
som er praksisnære 
og relevante; gode 
planer 

 
Bruke prinsippene 
for godt 
vurderingsarbeid 

 
Videreutvikle 
kjennetegn på god 
undervisning og god 
ledelse av 
læringsarbeidet 
 
 
Felles rutiner i 
elevgruppene 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styrke kompetansen 
opp mot bedre 
gjennomføring 
innenfor helsefagene 
og for de minoritets-
språklige 
 
 

Øke elevenes 
bevissthet knyttet til 
lærings-prosessene 
 
Aktivisere elevene i 
egne lærings-
prosesser, slik at de 
får større eierskap til 
disse 
 
Alt vi gjør, skal føre 
til mer og bedre 
læring 
 
Utvide 
verktøykassen for 
differensiering og 
fokus på tilpasset 
opplæring 
 
Likebehandling 
 
 
Fokus på 
dybdelæring 
 
 

Fokus på studieteknikk i 
alle fag, spesielt ved 
begynnelsen av skoleåret 
 
VFL - vurdering for læring 
FYR - yrkesretting og 
relevans i fellesfagene 
 
 
 
Jobbe videre med 
vurderingskriterier/ 
kjennetegn på mål-
oppnåelse 
Fokus på god ledelse på 
alle nivå 
 
Kompetanseheving av 
ansatte: Flere fagretta 
kurs og digital opplæring    
 
 
Forbud mot ikke-faglig 
mobilbruk i timene 
 
Styrke samarbeidet 
mellom fagpersoner og 
utnytte kompetansen til 
den enkelte lærer på 
tvers av og innad i 
klasser/elevgrupper 
 
Samarbeid med eksterne 
aktører 
 
God oppfølging av 
kartleggingsprøvene – 
hyppige fagsamtaler 
 
Gode fagrom i ItsLearning 
 
 
 
 
 
 
 

Økt fullføring og 
positiv 
karakterutvikling 
 
Selvstendige og 
trygge elever 
 
 
 



Kvalitet 
og 
samspill 

Strategi Formål Tiltak Resultat 

 Lede læringsarbeidet 
på alle nivåer 
 
Jobbe 
kunnskapsbasert og 
systematisk gjennom 
å bruke relevant 
data og forskning til 
å utvikle kvaliteten i 
skole og lærebedrift 
 
Styrke nettverk; 
samarbeidet mellom 
skole, lærebedrift, 
hjem og andre som 
arbeider med 
opplæring for å sikre 
gode overganger og 
utvikle kvaliteten i 
opplæringen 
 
Jobbe for at elevene 
skal få råd og 
veiledning som gjør 
elevene og 
lærlingene i stand til 
å foreta bevisste valg 
for egen fremtid 
 
Samarbeide tett med 
elevrådet 
 
Riktige fagpersoner 
på relevante fag   
 
Delingskultur og 
fagsamarbeid 
 
Tilrettelegge for 
forutsigbar 
kompetanseutvikling 
for skolens ansatte 
 
Markedsføre HLT-
tilbudet riktig 
 
 

Styrke kvaliteten på 
lærings- og 
vurderingsarbeidet 
på alle nivå 
 
Fokus på elever som 
står i fare for å ikke 
fullføre eller bestå  
 
Tilrettelegge for en 
kultur der gode 
erfaringer og ideer 
kan deles og 
diskuteres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Likeverdig tilbud til 
alle elevgruppene i 
regionen 

Videreføre og utvikle 
skolens elevopp-
følgingssystem 
 
 
Bruke data fra 
elevundersøkelse, 
undervisningsevaluering, 
medarbeider-
undersøkelse o.l. og 
bruke disse i et 
systematisk 
utviklingsarbeid 
 
Videreføre skolens sterke 
kultur for deling av 
fagkunnskap og ideer 
 
Styrke elevrådsarbeidet 
gjennom kurs for elevene 
og tettere oppfølging av 
elevrådets arbeid 
 
Foreldreinvolvering; 
temakvelder (f.eks. 
forelesere utenfra) som 
innledning på 
foreldremøter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legge til rette for 
hverdagslivstrening for 
elever med spesielle 
utfordringer 

Gjennom god 
ledelse og 
samarbeid på alle 
nivå ønsker vi at 
elevene skal få 
utnyttet 
læringspotensiale
t sitt 
 
Øke 
gjennomføringen 



Arbeids- 
og 
lærings
miljø 

Strategi Formål Tiltak Resultat 

  
Samarbeide med 
elevene og 
lærlingene i 
utviklingsprosesser 
knyttet til arbeids- 
og læringsmiljø.  
 
Arbeide for et godt 
arbeids- og 
læringsmiljø for alle; 
med sterkt fokus på 
psykisk helse 
 
Identifisere 
relevante og 
effektive 
trivselsfremmende 
tiltak for elever 
  

 
Skape trygge 
rammer for læring 
og utvikling for alle 
elever og ansatte 
 
Forutsigbarhet  
 
Alle elevene skal bli 
sett 
 
 
 
 

 
Jobbe videre med 
utvikling av klassens og 
enkeltelevens 
handlingsplan 
 
Videreutvikle  
helsesøstertjenesten og 
spesialpedagogens rolle 
 
Videreføre et godt arbeid 
rettet mot elevenes 
trivsel, medbestemmelse, 
motivasjon 
 
Inkluderende prosesser 
ved skolestart; 
trivselsfremmende tiltak 
 
Gjennomføre 
bedriftsbesøk og andre 
ekskursjoner  
 
Frokosttilbud 
 

 
Elevene skal 
oppleve trygghet 
og trivsel  
 
Redusere antall 
elever som ikke 
har 
vurderingsgrunnl
ag 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


