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Elevene i Storfjordskolen skal gå ut som 

oppreiste, nysgjerrige og trygge mennesker. 
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Hvor skal vi gå? spurte Ole 

Brumm?  

Ingen steder, svarte Nasse Nøff. 

Så gikk de ingen steder... 
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Forord 
 

 

Det er et mål at skolen skal ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendige 

forutsetninger for fremtidig velferd, verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Skolen bygger 

på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende skole. Det er et 

mål at alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring i 

skolen.  

Fagene i skolen skal fornyes for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse.  

I tillegg skal skolens brede dannelsesoppdrag få en tydeligere plass i skolehverdagen. 

 

«Det kan bety at grunnskolene står i startgropa til en prosess som kan snu en trend i skolen. En trend 

som har vart lenge, der skolen har blitt målt på resultater i enkelte målbare kompetanser, ikke på 

skolens brede samfunnsmandat.»  (sitat KS- des. 2017) 

 

Storfjord kommunestyre avviklet 25.oktober 2017 en økt der de drøftet hvilke utfordringer de 

ser og som de er kjent med, for grunnskolene i kommunen. De drøftet videre hvilke tiltak og 

mål de ønsker å prioritere for grunnskolene de nærmeste årene. Disse innspillene er 

innarbeidet i planen.   

 

Kvalitetsstigen 6-16 i sammenheng med andre kommunale planer: 

Samfunnsplanen for Storfjord kommune (rev. 2018) 

Strategiplan for Storfjord kommune 2018-2021  

Oppvekstplanen « Vi blir faktisk sett og hørt» 2018-2021 (kommer, - bygd over FNs barnekonvensjon)  

Kvalitetstigen 0-6- utviklingsplan for de kommunale barnehagene 

(Kvalitetstigen 6-16 utviklingsplan for grunnskolene Storfjordskolen) 

Kompetansehevingsplaner for barnehage og grunnskole Oppvekst og kultur (2018-21) 

Plan for regional kompetanseutvikling grunnskole 2018-2020 (Nord Troms) 
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Innledning  
 

Opplæringsloven med forskrifter, læreplaner i Kunnskapsløftet, veiledere mm gir rammer 

som regulerer rettigheter og plikter i grunnskolen. Regjeringen har vedtatt at alle fagene skal 

fornyes i tråd med den nye overordnede delen. De nye læreplanene skal tas i bruk høst 2020 

OECD sier i sitt prosjekt Education 2030 at morgendagens utdanning må ta sikte på: 

Et bredere mål for medborgerskap 

Fellesskap, forsterke den sosiale siden ved det å være menneske 

Å ta initiativ til endring på en ansvarlig og meningsfull måte 

Se hele mennesket! Dannelse som også inkluderer å vektlegge sosiale, emosjonelle sider av 

kompetansen, ikke bare den kognitive 

 

Kvalitetstigen 6-16 er Storfjord kommune sin utviklingsplan for grunnskolene for årene 2018 

– 2021. Planen inneholder visjon, formål, hovedmål og delmål/strategier og felles handlinger. 

Hver skole vil i tillegg ha årlige handlingsplaner som bygger på områdene og strategiene i 

Kvalitetstigen 6-16. Stigen skal illustrere at kunnskaper, ferdigheter og holdninger bygges opp 

steg for steg gjennom skoleløpet. For å få det til, må vi ha god grobunn og vekstvilkår med 

voksne som ser, som har kompetanse og som alltid har barnets beste i fokus. 

Analysegrunnlag som også ligger til grunn: Elevundersøkelsen, ståstedsanalyse, 

kartleggingsprøver, nasjonale prøver, eksamensresultater og frafall og gjennomføring 

videregående skole 

 

Grunnskolene får sterke nasjonale styringssignaler fra Kunnskapsdepartementet og sektormål 

for grunnskolen for 2016-17 og framover er: 

 Elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø 

 Elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter og ha god faglig kompetanse 

 Flere elever og lærlinger skal gjennomføre videregående opplæring 

 

Hovedområder i planen 

 

 Trygt, godt og inkluderende lærings- og skolemiljø. 

 Grunnleggende ferdigheter med fordypning, forståelse og fag (ta i bruk nye læreplaner 

 Gjennomføre videregående opplæring 

 

Planen skal rulleres årlig i april/mai i skoleledermøte. 

Områdene kan bygges ut og få tilleggspunkter dersom det er behov for å justere eller å legge til mål i 

tillegg til disse tre. 
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Elevene i Storfjord skal gå ut av grunnskolen  

           som oppreiste, nysgjerrige og trygge 

             mennesker. 

 

 

 

Grunnskolens formålsparagraf 
 

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, åpne dører 

mot verden og framtida og gi elevene og lærlingene historisk og kulturell innsikt og 

forankring. 

Opplæringa skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, 

slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, 

likeverd og solidaritet, verdier som også kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og 

som er forankra i menneskerettighetene. 

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståelsen av den nasjonale kulturarven 

og vår felles internasjonale kulturtradisjon. 

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfold og vise respekt for den enkelte sin 

overbevisning. Den skal fremme demokrati, likestilling og vitenskapelig tenkemåte. 

Elevene og lærlingene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre 

livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. De skal få utfolde 

skaperglede, engasjement og utforskertrang. 

Elevene og lærlingene skal lære å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst. De skal ha 

medansvar og rett til medvirkning. 

Skolen og lærebedriftene skal møte elevene og lærlingene med tillit, respekt og krav og gi de 

utfordringer som fremmer danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal 

motarbeides. 

Visjon for grunnskolene i Storfjord 
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Storfjord kommune sin visjon og kjerneverdier  

Kilde: Kommuneplanens samfunnsdel 

 

Storfjord kommunes visjon er Mangfold styrker som betyr:   

Storfjord har i årtier vært åsted for et historisk flerkulturelt lokalsamfunn der befolkningen har 

vært samisk, kvensk/finsk og norsk som hovedbefolkningsgrupper. Kommunen bygger sitt 

omdømme på det kulturelle, språklige og religiøse mangfoldet som har preget lokalhistorien 

gjennom århundrer. Kommunestyret har vedtatt at virksomheten skal bygges på tre 

likeverdige kulturer og språk: samisk, kvensk/finsk og norsk. 

 

Kjerneverdier i organisasjonen Storfjord kommune er:   

 

Åpenhet, respekt og etterrettelighet (ÅRE) 

 

 

 

Hovedmål for Storfjord kommune, 

Kilde: strategisk utviklingsplan vedtatt april 2018 

 

1.Storfjord skal være en attraktiv og inkluderende kommune for bosetting og næringsliv  

2.Storfjord skal være fylkets beste kommune på kvalitet i tjenestene 

3.Storfjord skal oppnå helhetlig lederskap og styring  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Kvalitetsstigen 6-16 juni 2018 Storfjordskolene 

 
 

Område 1: Et trygt, godt og inkluderende skolemiljø og i SFO 
 

Djupedal-utredningen (NOU 2015:2 Å høre til) anbefaler styrke de voksnes kompetanse til å 

forebygge og håndtere mobbesaker 

 

Storfjord har valgt å søke opptak i det nasjonale prosjektet «Inkluderende barnehage og 

skolemiljø» fra januar 2018- desember 2019. Dette inkluderer også de ansatte i 

barnehagesektoren, og det er nasjonalt utviklet egne tiltak tilpasset barnehagene. 

 

Storfjord kommune har utfordringer knyttet til mobbing, men har gode forutsetninger for 

egenutvikling og vil definere behov gjennom skolebasert kompetanseutvikling i samarbeid 

med andre kommuner.  
 

Endringer i Opplæringsloven Kapittel 9A fra 1.8.17: 

 

Det står nå tydeligere i loven at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Det er 

lovfestet nulltoleranse mot mobbing. Både mobbing, vold, diskriminering, trakassering og 

andre krenkelser er uakseptabelt i skolen. 

 

Skolene er pålagt aktivitetsplikt. Aktivitetsplikten betyr at skolen skal handle raskt og 

effektivt. Ingen i skolen skal kunne snu seg vekk, si de ikke visste, bagatellisere elevens 

opplevelse eller la være å gripe inn og håpe at det går over.  Regjeringen ønsker samtidig at 

elevene fortsatt skal melde saken til Fylkesmannen, dersom aktivitetsplikten ikke blir 

etterlevd. Fylkesmannen skal være førsteinstans for klager fra elever og foreldre.  

 

Troms fylke har ansatt et mobbeombud som kan benyttes av kommunene også, både skoler og 

foreldre. Mobbeombud blir obligatorisk i alle fylker fra 1.8.19 

 

Storfjord har etablert et beredskapsteam mot mobbing som det ligger informasjon om på 

kommunens hjemmeside. 

 

Gjennom Sjumilssteget møtes alle tjenester i kommunen som jobber med og mot barn og 

unge. Fokus er FNs barnekonvensjon, barns rettigheter. Internkontrollen for arbeidet til barns 

beste, revideres to ganger pr. år. 
 
 
 

Hovedmål: 

 

 Elevene i Storfjordskolen skal ha et trygt, godt og inkluderende skolemiljø 

 Et trygt, godt og inkluderende skolemiljø skal være mer enn fravær en krenkelser, det 

vil si at trivsel og trygghet skal prege skolemiljøet. 

 Bygge opp helsefremmende lokalmiljø og skolemiljø og SFO 
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Delmål, strategi og handling 
 

Delmål/strategier Felles handling for begge skolene 

Tidlig innsats Etablere mål og forventninger til partene i 

skolesamfunnet gjennom IBS 

 

Kompetanseheving for ansatte 

«Inkluderende barnehage- og skolemiljø» 

(Det er laget en overordnet prosjektplan sammen 

med Lyngen og Kåfjord) 

Deltakelse i prosjektet «Inkluderende barnehage 

og skolemiljø» IBS -  sammen med Lyngen og 

Kåfjord. 

 

 

Kompetanseheving for ledere  

 

Delta på nasjonale samlinger 4 ganger pr år  

Delta på regionale samlinger i regi av 

Fylkesmannen i Troms 2 pr år. 

Delta i nettverk. 

Alle skoleledere skal ha rektorskolen 

 

Kompetansemobilisering på egen skole/ i egen 

kommune 

Skolenes ressursgruppe tar medansvar for å 

involvere alle ansatte på skolen og samarbeid på 

tvers av skolene. 

 

Trene på ferdigheter gjennom valg av ett eller to 

kjernekomponenter, etter egenanalyse (bl. a 

ståstedsanalysen) 

 

Delta i lærende nettverk gjennom IBS og 

forplikte de voksne 

 

Delta sammen med ansatte i skolene og 

barnehagene i Kåfjord og Lyngen i nettverk 

Øke fagkunnskapen gjennom å sette seg inn 

fagstoff om mobbing, forebygging mm 

Lese artikler med mellomarbeid.  

 

Praksisfortellinger må kobles mot teori for å 

oppnå utvikling 

 

Foreldremøter i grunnskolen Felles innhold i foreldremøter fr 1.-10.klasse slik 

at vi sikrer at viktige saksområder kommer opp. 

Inkluderende skolemiljø skal være tema på alle 

foreldremøter. 

 

Politisk forankring  Kvalitetsstigen 6-16 skal vedtas av 

Levekårsutvalget og kommunestyret 

Fremlegg i kommunestyre to ganger pr år når det 

gjelder status elevmiljø 

April 2018 og oktober 2018 

Mars 2019 og september 2019 

2020 og 2021 

 

Ruste opp skolegårdene Hver skole har fått penger til å ruste opp 

skolegårdene over fire år,-  2018-2021.  

Det må lages en plan i samarbeid med elever, 
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foreldre, driftsetaten og personalet. 

 

Elevundersøkelsen for 5.-10.klasse 

 

Oppfølging i personalet, i klasser, i elevråd, i 

FAU og Skolemiljøutvalget 

Trivselsundersøkelser (evt. bruke Spekter) To ganger pr år. 

 

Samkjørt skoleledelse for å redusere 

sårbarhet 

Både rektorer og inspektører møter på 

kommunale skoleledermøter og deler kunnskap 

og erfaringer. 

 

Sikrer et velordnet og trygt og godt læringsmiljø 

 

Involvere elever i det forebyggende arbeidet 

 

Lekepatrulje 

Oppholdsrom med aktiviteter for klasser 

Drøftinger i klassemøter (en gang pr.- uke) 

Drøftinger i elevråd 

 

Involvere foreldre   Fast informasjon på kommunens hjemmeside 

Info på skolenes hjemmesider 

Felles kommunal plan for innhold på 

foreldremøter 1.-10.klasse. 

Drøftinger på alle foreldremøter og i FAU 

 

Samarbeide med andre tjenester på 

individnivå, gruppenivå og skolenivå 

Sjumilsstegets system for tverrfaglig samarbeid 

videreutvikles 

PPT/BUP i enkeltsaker 

PPT med i IBS 

Psykisk helse/kommunepsykolog 

Helsesøster, fysioterapeut 

NAV 

Barnevern 

Kulturskole 

Videregående skole 

 

Videreutvikle og tilsette fast i 

sosialpedagogfunksjonen 

Tilsatt sosialpedagog 50 % på Hatteng skole fra 

11.18 

Tilsetter sosialpedagog på Skibotn skole fra 

1.8.17 

 

Forebygge elevfravær og skulk 

 

Bruke kommunes plan aktivt for oppfølging av 

elever. 

Sosial utjevning 

 

Drøfte tiltak i stormøter i regi av Sjumilssteget. 

Lærebrett til alle elever. 

 

Zippys venner Småskolen 

 

Klasseledelse  

 

Videreføring av UiU) 

 
 



Kvalitetsstigen 6-16 juni 2018 Storfjordskolene 

 

Område 2: Grunnleggende ferdigheter  
 

NOU 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole og NOU 2015: 8 Fremtidens skole, er en del 

av bakgrunnen for valg av område. 

 
Generell del  
Departementet vil utvikle en ny generell del av læreplanverket som skal være en 

videreutvikling av dagens «Generell del» og «Prinsipper for opplæringen». Ny generell del 

skal tydeliggjøre betydningen av skolens verdigrunnlag ved å utdype formålsparagrafen i 

opplæringsloven. Departementet er opptatt av at ny generell del får tydelig frem betydningen 

av skolens brede lærings- og dannelsesoppdrag, og at den brukes aktivt i skolehverdagen.  

 

Ny generell del skal henge tettere sammen med læreplanene for fag ved å beskrive elementer 

fagene har felles, slik som tverrfaglig temaer og grunnleggende ferdigheter.  

 

Fagfornyelse  
I meldingen foreslås det at alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i 

videregående opplæring fornyes. Grunnopplæringen skal gi elevene et grunnlag innenfor 

mange fagområder, og alle fagene har en viktig rolle i opplæringen. Fagene skal bli mindre 

omfattende og få en tydeligere prioritering. Fagfornyelsen skal gi gode skolefag med relevant 

innhold for elevene og for samfunnet, og målet er bedre læring og forståelse for elevene. Det 

skal legges vekt på god sammenheng mellom fag.  

 

Å kunne lese, å kunne skrive, å kunne regne, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter skal 

videreføres og videreutvikles som grunnleggende ferdigheter i opplæringen.  

 

Tre flerfaglige temaer skal prioriteres når fagene fornyes: demokrati og medborgerskap, 

bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. Læreplanene skal fortsatt ha 

kompetansemål som beskriver det elevene skal kunne mestre i fagene.  

 

Satsing på de praktiske og estetiske fagene, mer yrkesretting av fellesfagene og økt 

fleksibilitet er noen av de konkrete tiltakene som foreslås i meldingen 

 
 

 
 
Hovedmål: 

 

 Alle elever som går ut fra Storfjordskolen, skal kunne lese, skrive, regne, ha gode 

muntlige ferdigheter og gode digitale ferdigheter. 
 Ny generell del som vil skissere skolens dannelsesoppdrag skal brukes aktivt i 

skolehverdagen.  

 Det skal legges vekt på sammenheng mellom fag. 
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Delmål, strategi og handling 
 

Delmål/strategier Felles handling 

Tidlig innsats for tilpasset opplæring 

 

Strategisk og målrettet bruk av materielle og 

menneskelige ressurser 

 

Tydeligere målsettinger i spesialundervisninga.  

Sjekke underveis, endre hvis det er behov. 

 

God kompetanse hos lærerne 

Ta i bruk lærebrett som hjelpemiddel 

 

Skolelederne skal vite om kvaliteten på 

undervisningen som gis, både den generelle og 

spesialundervisningen  

Opparbeid seg analysekompetanse 

 

Skolelederne øver på dette sammen i 

skoleledermøter. 

 

Skoleledermøter gjennomgår samlet resultatene 

på nasjonale prøver, eksamensresultat og 

obligatoriske kartleggingsprøver 

 

Lese Kommunens leseplan for barnetrinnet skal 

revideres og være klar til skolestart januar 2018.  

Nye muligheter skal prøves gjennom lærerbrett 

med apper og digitalisering. 

 

Skrive 

 

Skrive tekster til arrangementene hyttefest, 

husfest og vårslepp.  

 

Muligheter gjennom lærerbrett med apper og 

digitalisering. 

 

 

Regne 

 

Fokus på grunnleggende ferdigheter i ALLE fag 

De fire regneartene må det brukes nødvendig tid 

på 

Muligheter gjennom lærerbrett med apper og 

digitalisering. 

IKT-kompetanse 

Digital kompetanse, digitalisering 

Tilrettelegge for den digitale innbygger  

(her : elever) 

Skolene ruster opp med innkjøp av utstyr og 

sjekker lærerkompetanse 

Lærebrett tas i bruk i undervisninga fra høst 2018 

som et hjelpemiddel. 

Skolering av alle ansatte høst 2018 

Muntlige ferdigheter 

 

Formidling:  

«Hyttefest», «Husfest» og «Vårslepp» 

Fremlegg i klassesituasjon og ellers 
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Realfagskompetanse, praktisk realfagsforståelse Bruk av Newton-rommet på Skjervøy 

innarbeides i skolenes årsplaner 

3 besøk pr. skoleår 5.-10.klasse  

Mobil modul som kommer til skolene skal tilbys 

småtrinnene. 

 

 

Område 3: Gjennomføre videregående opplæring 
 

Troms fylke, inkludert Storfjord kommune har en relativt sett, høy andel elever som ikke 

fullfører videregående opplæring. De aller fleste fortsetter i videregående skole etter 

grunnskolen. Det er en sterk sammenheng mellom karakterer fra grunnskolen og 

gjennomføring og oppnådd kompetansebevis/fagbrev i videregående skole. Frafallet er 

størst på yrkesfaglige studieretninger. 

Hovedmål: 

Alle elever som går ut av 10.klasse i Storfjord skal gå over i videregående opplæring 

Elever som går ut av 10.klasse i Storfjord skal fullføre og bestå videregående opplæring 

Vi ønsker at elever skal komme tilbake til Storfjord etter endt utdanning 

 

Delmål, strategi og handling 
 

Delmål/strategier Felles handling begge skolene 

Entreprenørskap (UE) skal være en systematisk 
tilnærming i lokale læreplaner 

UE-programmene i de lokale læreplanene: 
Våre Familier 
Vårt Lokalsamfunn  
Sikk-Sakk Europa i barneskolen. 
 
elevbedrift, økonomi og karrierevalg 
 



Kvalitetsstigen 6-16 juni 2018 Storfjordskolene 

Entreprenørskap gjennom skoleløpet 
Utdanningsvalg 

3- årig kommunal plan: 
 
År 1 (høst 2015): Hatteng skole – 
Informasjon om statlige og kommunale 
offentlige arbeidsplasser, herunder Politi, toll og 
NAV – materiell tilgjengelig 
(mellomår: innovasjonscamp i regi av prosjektet 
«Entreprenørskap) 
 
År 2 (høst 2016) Skibotn skole - Private bedrifter, 
muligheter og begrensninger 
Hvor vil du bo om 10 år?  
Hjemkommere forteller. 
 
Mellomår høst 2017: Innovasjonscamp i regi av 
prosjektet «Hopp Idé» 
 
År 3 (høst 2018): besøk til bedrifter i 
kommunen/nabokommunen 
 

Delta på utdanningsmesse og innovasjonscamp Storfjord vil delta fast på Utdanningsmessa i 

Tromsø som er beregnet på 10.klassinger. Alle 

programfagene var representert. 

Kompetanseheving av grunnskolens rådgivere Begge rådgivere skal oppfordres til å finne tilbud 

om kompetanseheving som f.eks. 

karriereveiledning. 

Læring gjennom arbeid (praktisk opplæring) Samarbeidsavtale med Naimak gård.  

Tilbudet er for elever på mellom- og 

ungdomstrinn. 

Samarbeide med videregående opplæring 
skoleeiernivå  

Være aktivt deltakende i Kvalitetsnettverket for 
grunnskole og videregående opplæring (KGS) 
 

Samarbeid på ledernivå Delta i årlige skoleledernettverk / dialogmøter 
med videregående skole /Troms fylkeskommune 
Skolelederne skal lede lærernes læring og 
utvikling. 

Samarbeid om enkeltelever Overgangssamtaler for bl. a ekstra sårbare 

elever og for elever med mye fravær i 

grunnskolen. Ansvar: rektor 

Samarbeid på rådgivernivå Rådgiverne på begge skolene skal delta på årlige 

dialogkonferanser for rådgivere. 
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Kortversjon og oversikt 
 

2018-2019 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Inkluderende 

barnehage og 

skolemiljø (IBS) 

(skolebasert fokus) 

Oppstart jan. 

2018 

 

 

Tilrettelegge 

uteområdene 

Utvikling av 

ansattes 

kompetanse 

 

Tilrettelegge 

uteområdene 

Utvikling av 

ansattes 

kompetanse. 

 

Tilrettelegge 

uteområdene 

Videreutvikle et 

helsefremmende 

og forebyggende 

læringsmiljø. 

 

Tilrettelegge 

uteområdene  

Styrke 

grunnleggende 

ferdigheter 

Fokus først på 1.-4 klasse, deretter hele barnetrinnet og 

ungdomstrinnet. 

Følge kompetansehevingstiltak gjennom etterutdanning og kurs. 

Videreutdanning av lærere. 

Digitaliseringsperiode, ta i bruk lærebrett som skal bidra til å styrke 

læringsutbyttet 

Gjennomføre 

videregående 

opplæring 

Jobbe systematisk gjennom Kvalitetsnettverket for grunnskole og 

videregående opplæring.  

Matematikknettverk mellom skoleslagene er etablert. 

Årlige dialogmøter på skoleeiernivå, skoleledernivå og rådgivere. 

Tema i Sjumilsstegets stormøter der Nordkjosbotn videregående 

møter. 
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