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Utviklingsplan for Solvang skole 

Liten skole- stort hjerte! 

Hovedmål 1:   
Vi skal bidra til å utvikle elevenes grunnleggende faglige ferdigheter, slik at de kan bli aktive deltakere i egen læring og møte morgendagens 

samfunn på en best mulig måte. 

Delmål Tiltak Når  Implementering 

Hvordan - hvem/ansvar 

Evaluering/ 

kjennetegn på praksis 

Delmål 1.1 

Solvang skole skal bruke det 

profesjonelle læringsfellesskapet for 

å bygge kollektiv kapasitet.   

- Ha ulike fagteam i løpet av året for 
erfaringsdeling og deling av god praksis. 

- Bruke team for å jobbe systematisk med 
erfaringsdeling og kompetanseheving innenfor 
IKT og digitale plattformer.  

- Videreutvikle og bruke et digitalt 
lagringssystem for fag/trinn og gi opplæring i 
bruken.  

- Bruke lærende møter til å reflektere rundt og 
utvikle felles praksis. 
 

Hele året. 

Tidlig høst 

Personalmøter 
Teammøter 
Utviklingstid 
IKT-pedagog 

 

 

   

Kartlegginger 

Produkt 

Møtekalender 

 

Delmål 1.2 

Fortsette implementeringen av LK20 

 

- Sette av tid til planlegging og evaluering av 
periodeplaner i fellestiden 

- Utarbeide en delingsstruktur for periodeplaner.  
- Bruke det profesjonelle læringsfelles-skapet til 

refleksjon og utforsking. 
 

Hele året. Teammøter 

Utviklingstid 

Fagteam  

 

Kartlegginger 

Produkt  

Delmål 1.3 

Solvang skole skal utvikle skolens 

inkluderende læringsmiljø. 

- Utvikle og bedre det spesialpedagogiske 
tilbudet i et inkluderingsperspektiv 

- Utforske hva god klasseledelse i et 

Hele året. Elevråd 

Personalmøter 

Teammøter 

Kartlegginger 

 



 

inkluderende læringsmiljø er. 
- Utforske hvordan ulike måter å organisere 

undervisningen på kan påvirke det 
inkluderende læringsmiljøet. 

- Elevene skal delta mer i egenvurdering, og 
delta i å lage kriterier for eget arbeid. 

- Ansatte skal ta i bruk ulike måter å vurdere på. 
- Ansatte skal snakke med elevene om vurdering 

og læring i hverdagen.  
- Skolen skal vurdere innhold og 

gjennomføringen av utviklingssamtaler.  
- Skolen skal vurdere innhold og 

gjennomføringen av elevsamtaler. 
 

Utviklingstid 

Foreldremøter/FAU 

Høgskolen 

 

 

. 

1.1. Hovedmål 2:  
Vi støtter og utvikler elevenes helhetlige sosiale kompetanse og står fram som en god skole med godt inkluderende læringsmiljø.  

 

Delmål 2.1 

Solvang skole skal jobbe med nytt 

verdigrunnlag.   

 

- Etablere en felles forståelse av skolens verdier  
- Involvere foresatte, ansatte og elever i 

prosessen i arbeidet med skolens verdier 
- Lage verdiplakater til elevene, foresatte og 

ansatte 
 

Hele året. 

Ferdig-

stilles 

våren 

2023.  

Personalmøter 

Utviklingstid 

Elevråd 

Foreldremøte 

Workshops 

 

Kartlegginger 

Ferdig produkt 

Delmål 2.2 
Alle elever på Solvang skole skal 

oppleve et inkluderende 

læringsmiljø.  

- Elevene blir tatt med på medvirkning 
- Vi har et aktivt elevråd og gjennomfører 

klassens time jevnlig. 
- Skolen skal arrangere fellessamlinger og felles 

aktivitetsdager for å skape samhold 
- Det skal være gode aktivitetsmuligheter i 

friminuttene 
- Vi har et sos.ped team med sosiallærer, 

Hele året. Elevråd 

Personalmøter 

Teammøter 

Utviklingstid  

Foreldremøter 

 

Kartlegginger 

 



 

helsesøster og skolens ledelse.  
- Ha tema på foreldremøter om foresattes 

ansvar og rolle i arbeidet med et inkluderende 
læringsmiljø.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


