
Kvalitetsplan grunnskole. Drøftingsnotat med vedlegg. 

I 2010 ble opplæringsloven endret, ved at årlige tilstandsrapporter for skoleverket ble lovfestet. I 
Inderøy valgte en som en del av rapporten å lage lokale målsetning basert på de resultatområder 
som ble rapportert på. For 2011 ble en enig om å ikke formulere nye målsetninger, men rapportere 
på måloppnåelse i forhold til de målsettinger som ble lagt inn i rapporten for 2010. Begrunnelsen var 
at vi var i ferd med å etablere en ny kommune, og at det skulle utarbeides et eget kvalitetsdokument 
som basis for framtidige tilstandsrapporter. 
 
Målsettingen er at et endelig høringsutkast skal legges fram til godkjenning i november. 
 
Vedlagte utkast til disposisjon er drøftet med HTV Utdanningsforbundet. Utdanningsforbundet (og 
muligens Fagforbundet) vil bli invitert til å delta i arbeidsmøter der målsettinger og tiltak blir drøftet. 
Kommunalsjef vil invitere kommunalt foreldreutvalg til drøfting av innholdselementer i planen og 
vårt ambisjonsnivå. 
 
Vedleggene. 
Kunnskapsløftet -Prinsipper for opplæringen 
Dette er det viktigste styringsdokumentet for tydeliggjøring av «skoleeiers ansvar for en opplæring 
som er i samsvar med lov og forskrift, i tråd med menneskerettighetene og tilpasset lokale og 
individuelle forutsetninger og behov». En kvalitetsplan må derfor som minimum fange opp de 
områdene som er særlig omtalt i dette dokumentet. 
 
Forslag til innhold/disposisjon. 
Dette er et forslag, og begreper/benevning vil bli bearbeidet og finne sin endelige form etter hvert. 
Dokumentet må fange opp områdene omtalt i prinsippdokumentet og de områdene som er 
obligatoriske; lovfestet i opplæringsloven.   
 
Det foreslås at dokumentet bygges opp 3-delt. Første delen er en generell del som fundament for 
målsettinger og tiltak. 
 
Andre delen tar opp målsettinger og tiltak for nærmere avgrensede områder. Hvert område er tenkt 
bygd opp med en innledende beskrivelse og analyse av utviklingen i Inderøy kommune, en måldel, og 
en tiltaksdel med indikatorer. 
 
En plan skal også beskrive system for rapportering og rullering, del tre i forslaget. 
 
Til drøfting. 
Innholdselementene i planen/planens oppbygging. 
Fanger utkastet opp de elementene som skal være med i en kvalitetsplan? Drøfting av planens 
struktur. 
Detaljeringsgrad i målsettingene. 
Ambisjonsnivå. Inderøy kommune er i en finansiell posisjon der ressursbruk til personell og 
læremidler er lavt i både nordtrøndersk og nasjonal sammenheng. Legger det noen begrensninger for 
hvor vi skal legge lista? 
Kjennetegn ved en god skole, fra et politisk ståsted. 
Samarbeid med lokalsamfunnet. Den samfunnsnære skolen er et begrep som brukes. Området er 
sentralt prinsippdokumentet. Hva er de politiske forventningene` 
 
m.m. 
 
 



 

 


