
Hvordan inkludere personalet i å jobbe systematisk og forskningsbasert
med kvalitetsutvikling i skolen? 

• En praksiserfaring fra 
Stigeråsen skole i Skien 
kommune

«Stigeråsen skole – mere enn 
en skole»



Stigeråsen skole 

• 300 elever

• Ligger i Skien kommune, i 
Gulset bydel

• Flerkulturell skole (mer 
enn 50% 
minoritetsspråklige elever)

• Skolekrets med 
levekårsutfordringer

• Jobbet systematisk med å 
utvikle skolen faglig og 
sosialt

• “Stigeråsen mer enn en 
skole! 



Utgangspunktet

• Måtte være med i Læringsmiljøprosjektet pga resultater fra 
Elevundersøkelsen 

• En “litt” røff runde i media

• “Mange” skolestartere som søkte seg bort fra skolen

• Naboskolen høyest på utdanning og inntektesnivå



Det er mulig:



Hva har vi gjort?

• Fokus på kvalitet i (en utvidet forståelse av)opplæringen
• Kunnskapsgrunnlag 
• Rutiner
• Verktøy
• Mål – også egne
• Tiltak
• Medvirkning fra alle ansatte
• Prøvd å holde stø kurs og evaluere underveis
• Bedre av å samarbeide med andre



Hvordan inkludere 
personalet?

1: Viske ut «forskjeller mellom 
ulike grupper» ansatte. 
«Alle skal med « = alle skal 
hjelpe til.

Etablere og praktisere et «Vi 
fokus»
2: Avklaring av felles 
verdigrunnlag.
3: Hvor skal vi?

4: Etablere en kultur for 
utvikling
5: Struktur som legger til rette 
6: Ledelsen tett på praksis.



Systematisk jobbing 

• Utgangspunkt I: 
Læringsmiljøprosjektet

• Utgangspunkt II: sentrale
plandolumenter: K06/Lk20, 
Strategisk plan for Oppvekst, 
Spesialpedagogisk plan, 
“Stigeråsen mer enn en skole”

• “Elevene bak tallene”
• Pedagogisk analyse



Kunnskapsgrunnlaget:
Verdigrunnlaget 

• Alle mennesker er like 
mye verdt, uavhengig av 
hva som ellers skiller oss.

• Menneskerettighetene 
og Barnekonvensjonen

• Likeverd og likestilling
• Tilhørighet/innenforskap
• Inkluderende og 

mangfoldig fellesskap



Kvalitetsutvikling i 
opplæringen

• Klare å gjøre verdigrunnlag til praksis
• Pedagogisk analyse

• «Elevene bak tallene»
• Eget TPO team



Pedagogisk analyse

• Faglige utfordringer – på systemnivå og 
individnivå

• Sosiale utfordringer – på systemnivå og 
individnivå

• I profesjonsfellesskap
• I møte med foresatte (og andre

samarbeidspartnere)
• I møte med eleven



Samarbeid med andre
• PPT
• Barnevernet

• Skien kulturskole
• Gulset nærmiljøsenter
• Gulset IF

• Gulset speider
• Odds Ballklubb
• FAU



Stigeråsen skole- mer enn 
en skole Noen eksempler på hvordan 

verdisynet kommer til 
uttrykk i praksis:
• Gratis bursdagsrom
• Varm møteplass for alle
• Gratis fritidsaktiviteter for 

alle/SAK
• Hjelper foresatte/familiar 

med alt fra søknader til 
ferier

• Utvikle uteområdet til å bli 
fint nærmiljøanlegg


	Hvordan inkludere personalet i å jobbe systematisk og forskningsbasert med kvalitetsutvikling i skolen? �
	Stigeråsen skole 
	Utgangspunktet
	Det er mulig:
	Hva har vi gjort?
	Hvordan inkludere personalet?
	Systematisk jobbing 
	Kunnskapsgrunnlaget:�Verdigrunnlaget �	�
	Kvalitetsutvikling i opplæringen
	Pedagogisk analyse
	Samarbeid med andre
	Stigeråsen skole- mer enn en skole

