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Hoveddokument 
Hole kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette mål for Holeskolen – de 
offentlige skolene i kommunen. Sentrale styringsdokumenter som ligger til grunn for målene er 
Opplæringsloven og Kunnskapsløftet (Læreplanen av 2006). I tillegg kommer andre lovverk, 
Kommuneplanen for Hole kommune og "Overordnet sektorplan for oppvekst i Hole kommune". 
Hensikten med å lage mål er å sikre best mulig læringsutbytte og et godt læringsmiljø for elevene i 
Hole. Dette gjør vi ved å trekke ut noen mål og områder vi ønsker spesielt fokus på, ut fra alle 
overordnede lover og målsettinger. Planen utarbeides gjennom workshop med alle involverte parter, 
bearbeides av tjenesteleder og en arbeidsgruppe og vedtas politisk. 
 
Evaluering og rapport 
Målene i Hole kommune skal ha et 4-års perspektiv og skal peke ut retningen for skolene i 
kommunen. Planen revideres etter 4 år, neste gang i 2020. De skal samtidig være grunnlag for å 
etterspørre utvikling og forbedring i skolen i perioden. Målene i "Plan for Holeskolen" vil også bli 
rapportert i kommunens tilstandsrapport og ligge til grunn for budsjett og årsmelding. 
Den enkelte skole skal blant annet legge målene til grunn når de årlig foretar en vurdering av egen 
skole for å drøfte plan for videre utvikling. Vurdering av egen skole og planen for videre arbeid legges 
fram internt for ansatte, tjenesteleder, FAU og SU (bør gjøres i forkant av neste skoleår). 
Tjenesteleder for skole syr dette sammen og presenterer resultatene for KFU og kommunens 
politiske ledelse i tilstandsrapporten.  
 
Hovedmål: 
Grunnskolen i Hole skal sikre elevene en helhetlig opplæring fra 1. – 10. trinn. Det skal tilrettelegges 
for et trygt og inkluderende læringsmiljø hvor elevene opplever lek, læring, trivsel og mestring. Alle 
elevene skal ha en sosial og faglig utvikling. Dette vil bidra til å øke antall elever som gjennomfører 
det 13-årige skoleløpet  og sikre høy deltagelse i arbeidslivet. 
 
Hovedmålet skal speile "Overordnet sektorplan for oppvekst i Hole kommune" og målene som følger 
i denne planen. Tegn på god praksis, hvordan elevene merker at det jobbes med målene, 
fremkommer punktvis under hver målformulering.  
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1. Læring og læringsmiljø 
 

1.1. I og utenfor skolen har alle (foreldre, elever og lærere) ansvar for læringen. 
 

1.2. Elevene opplever et trygt og inkluderende miljø på skolen og på skoleveien. 
1.2.1. Elevene opplever gruppetilhørighet og føler stolthet for skolen sin og Holeskolen. 
1.2.2. Elevene opplever gjensidig respekt, anerkjennelse og ros av positive voksne og 

medelever. 
1.2.3. Elevene opplever et mobbefritt miljø og at det er tiltak som forebygger mobbing som 

bl.a. Trivselslederprogram og "Det er mitt valg". 
1.2.4. Elevene opplever at vi gjør hverandre gode. 
1.2.5. Elevene opplever at det er trygg skolevei og trygt på skolebussen. 

 
1.3. Elevene opplever at læring er meningsfylt og viktig. 

1.3.1. Elevene opplever at det er god, tydelig og trygg  klasseledelse. 
1.3.2. Elevene opplever god variasjon i læringsaktivitetene. 
1.3.3. Elevene opplever at prøveformene er varierte. 
1.3.4. Elevene opplever at de lærer gode arbeidsvaner. 
1.3.5. Elevene opplever at det blir tilrettelagt for alle, slik at de har mulighet til å mestre gitte 

oppgaver. 
1.3.6. Elevene opplever at det er godt og oppdatert undervisningsmateriell. 

 
1.4. Elevene opplever medvirkning. 

1.4.1. Elevrådet får delta aktivt og bidra i ulike saker og bidrar til at BUK (Barn og unges 
kommunestyre) også får en viktig rolle. 

1.4.2. Elevene føler seg sett og opplever medvirkning i fht. arbeidsmetoder og innhold. 
1.4.3. Elevene får elevsamtaler/samtaler med lærer hvor eleven kan gi innspill og det blir klart 

hvordan han/hun bør jobbe for å strekke seg videre (minimum to i halvåret). 
1.4.4. Elevene opplever å bli brukt som ressurspersoner i læringsmiljøet.  
1.4.5. Elevene opplever ansvar for egen og andres læring. 

 
1.5. Vurdering for læring brukes i alle fag. 

1.5.1. Lærerne gir gode framovermeldinger, hva som er bra og hva som kan gjøres for at 
elevene skal  strekke seg etter målene som er satt. 

1.5.2. Elevene bruker ulike former for egenvurdering. 
1.5.3. Elevene vurderer hverandre (medelevvurdering). 
1.5.4. Alle elevene på barnetrinnet bruker IUP (individuell utviklingsplan i It's learning)som et 

verktøy i utviklingssamtalen med foreldre, elevsamtalene og halvårsvurdering, og alle 
elevene på ungdomstrinnet bruker vurderingsoversikt (i It's learning). 

 
1.6. Elever og foreldre opplever likhet mellom skolene. 

1.6.1. Barneskolene har samme timefordeling mellom fagene på de enkelte klassetrinn, slik at 
man lett kan bytte skole. 

1.6.2. Elever og foreldre opplever at skolene har "likt" utstyr. 
1.6.3. Elever og foreldre opplever at alle skolene bruker It's learning likt: 
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1.6.3.1. Foreldresidene er "like" og lette å finne frem på. 
1.6.3.2. Elevsidene er "like" på de ulike trinn. 
1.6.3.3. Elevene er vant med å bruke planleggeren og vurderingsoversikten når de 

starter på HUS. 
1.6.3.4. Elevene finner all informasjon og alle lekser på ett sted - tilpasset de ulike 

trinn. 
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2. Samarbeid hjem  - skole 
Det er en egen plan for hjem – skolesamarbeid ("Samarbeid skole – hjem, Holeskolen), men her 
presiseres noen punkter. 
 
2.1. I Holeskolen drar alle i samme retning og spiller på samme lag.    

 
2.2. Foreldrene opplever trygghet og har tillit til skolen. 

2.2.1. Foreldre opplever at elevene har det trygt og godt på skolen. 
2.2.2. Foreldrene kan ta opp ting om det er noe, det er lav terskel for å ta kontakt. 
2.2.3. Foreldrene opplever at det er tett oppfølging av elevene. 
2.2.4. Foreldrene har tillit til den jobben skolen gjør i forhold til elevenes læring. 

 
2.3. Foreldre og ansatte opplever at det er en åpen og god kommunikasjon. 

2.3.1. Foreldrene opplever god informasjon fra skolen, fortrinnsvis gjennom It's learning. 
2.3.2. Ansatte opplever at alle foreldre kommer til utviklingssamtaler og på foreldremøter. 
2.3.3. Foreldrene opplever aktive og engasjerende foreldremøter – med f.eks. 

"foreldreskole",  "stasjonsmøte/-jobbing/-kursing", etc. 
2.3.4. Det er en plan for foreldremøtene og for uformelle møteplasser så foreldre og elever 

på trinnet blir bedre kjent (eks. ake-dag for foreldre og elevene på trinnet, etc.) , og 
foreldrerepresentantene er med i planleggingen av foreldremøtene. 

2.3.5. Foreldrene opplever at det er en tydelig og synlig ledelse. 
2.3.6. Foreldrene opplever god og åpen kommunikasjon med FAU.  

 
2.4. Foreldre i Holeskolen opplever at det er felles verdier i kommunen. 

2.4.1. Foreldre opplever "Vi-kultur" i Holeskolen og at alle "jobber  etter" verdiene i "RÅLF" 
(Respekt, Åpenhet, Lojalitet og Fleksibilitet). 

2.4.2. Foreldrene framsnakker skolen hjemme. 
2.4.3. Foreldrene er interesserte og engasjerte i barnas skolegang og viser at skole er viktig. 
2.4.4. Foreldrene tar det som er vanskelig opp med skolen, uten at elevene blir involvert. 
2.4.5. Elevene opplever at foreldrene bryr seg om, støtter og oppmuntrer dem slik at de får 

troen på at de kan mestre oppgavene de får. 
2.4.6. Foreldre og skole opplever at det er lav terskel for å ta kontakt begge veier. 

 
2.5. Foreldre opplever at den digitale kommunikasjonen fungerer 

2.5.1. SMS-verktøy brukes som et tillegg i tillegg til annen informasjon.  
2.5.2. Foreldre kan signere på It's learning. 
2.5.3. Foreldre kan følge med på det som skjer på skolen. 

 
 
 
 
 
 
 

2.6. KFU og FAU'ene ved skolen arrangerer felles temamøte for alle foreldre i skolen hvert år 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFvfmn_svJAhVB2SwKHT1DBYMQjRwIBw&url=http://buskerud.skole.custompublish.com/voksne-skaper-vennskap-paa-nett.5566105-116147.html&bvm=bv.109332125,d.bGQ&psig=AFQjCNH5TCplhHEZ9pwPQlj1_csQfyxI-A&ust=1449654561317590
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3. Medarbeiderne i skolen 
 

3.1. I Holeskolen er alle medarbeiderne inkludert. Medarbeiderne kjenner arbeidsoppgavene 
og har god struktur. 

 
3.2. Alle medarbeiderne er ressurser på sine områder. 

3.2.1. De ansatte i Holeskolen er gode rollemodeller, uansett hvilken stilling de har. 
3.2.2. De ansatte har god kompetanse på sitt område. 
3.2.3. Lærerne er gode, trygge og tydelige klasseledere, inspiratorer, motivatorer, veiledere 

og kunnskapsformidlere. 
3.2.4. De ansatte har en stor "verktøykasse" i forhold til variasjon og praktisk tilrettelagt 

undervisning. 
3.2.5. De ansatte i Holeskolen bryr seg om elevene, viser omsorg og ser den enkelte. 
3.2.6. De ansatte i Holeskolen har gode relasjoner til elevene og snakker positivt om og med 

elevene. 
 

3.3. Medarbeiderne i Holeskolen opplever skolen som en god arbeidsplass med et godt 
psykososialt miljø. 

3.3.1. Medarbeiderne trives på arbeidsplassen. 
3.3.2. Medarbeiderne opplever en tydelig og trygg ledelse. 
3.3.3. Medarbeiderne opplever at arbeidsgiver legger til rette for samarbeid innad på skolen 

og skolene i mellom. 
3.3.4. Medarbeiderne opplever at arbeidsgiver legger til rette for faglig utvikling. 
3.3.5. Medarbeiderne opplever at alle bidrar til en god delingskultur på egen skole og mellom 

skolene. 
 

3.4. Holeskolen har tilstrekkelig med ressurser. 
3.4.1. Det er nok lærerressurser til å ta vare på elevene faglig og sosialt. 
3.4.2. Det er nok ressurser til at det er maks 15 elever pr kontaktlærer. 
3.4.3. Det er nok lærerressurser og areal (ulike typer rom) til å ivareta faglig styrking og 

tilpasset opplæring, slik at de praktiske fagene ikke har flere enn 15 elever og slik at 
man får delt noen av timene i basisfagene. 

3.4.4. Det er nok ressurser til å ivareta elever med helt spesielle behov. 
3.4.5. Det er nok ressurser til å ha oppdatert undervisningsmateriell (pc, bøker, 

konkretiseringsmateriell, etc.) slik at medarbeiderne har et godt utgangspunkt for 
variert undervisning. 

 
3.5. Medarbeiderne i Holeskolen opplever å ha medbestemmelse etter lov og avtaleverk. 

 
 
 
 

https://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.ungogfri.no/filestore/nyhetsbilder/illustrasjonsfoto/voksne_skaper_vennskap_sammen.jpg?size%3D185x187&imgrefurl=http://www.ungogfri.no/Manifest%2Bmot%2Bmobbing.9UFRLUYO.ips&h=186&w=185&tbnid=nzQIuhpgIFOsvM:&docid=yerDPawKj7IobM&ei=oadmVpK9AceYsgHa8pRQ&tbm=isch&ved=0ahUKEwjSkcOa_svJAhVHjCwKHVo5BQoQMwhfKDwwPA
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4. Skolen i lokalsamfunnet 
 

4.1. Skolen er en viktig aktør for å sikre et godt lokalsamfunn. 
 

4.2. Holeskolen har et godt omdømme. 
4.2.1. Holeskolen har som en del av Hole kommune en "vi-kultur", og alle (ansatte, elever og 

foreldre) representerer Holeskolen på en god måte. 
4.2.2. Holeskolen har et tett samarbeid – alle skolene i mellom, man gjenkjenner praksis, 

regler og rutiner. 
4.2.3. Alle snakker positivt om Holeskolen og er stolt av skolen sin. 
4.2.4. Holeskolen har et mobbefritt miljø. 

 
4.3. Holeskolen har et godt samarbeid med lokalsamfunnet. 

4.3.1. Elevene brukes som ressurs ut i lokalmiljøet. 
4.3.1.1. Elevutstillinger. 
4.3.1.2. Leser for yngre/eldre. 
4.3.1.3. Underholdning for andre (yngre/eldre/foreldre/slekt/bygda). 

4.3.2. Skolene bruker ungt entreprenørskap, partnerskapsavtaler, arbeidslivsfag og lokale 
bedrifter aktivt inn i skolene. 

4.3.3. Skolene bruker frivillige/lokale ressurspersoner inn i skolen. 
4.3.3.1. Saniteten, eldrerådet, lag og foreninger, frivilligsentralen, etc. 

4.3.4. Elevene blir kjent med bygda si, bruker nærområdet i undervisningen og lærer bygdas 
historie. 

4.3.5. Skolene har et godt samarbeid med Holebarnehagene, kommunale støtteenheter som 
eks. KPPT, Kulturskolen,  IL Holeværingen, Idrettsakademiet, Fritidsklubben, 
Ringeriksbadet, Frivilligsentralen og andre aktuelle aktører. 

 
4.4. Det er gode overganger med faste planer for dette fra barnehage til skole, mellom 

trinnene på skolene, fra barneskole til ungdomsskole, fra ungdomsskole til videregående 
skole. 

 
4.5. Skolene i Hole er et godt samlingspunkt 

 
4.6. Elevene i Holeskolen opplever at det er felles rutiner og systemer hvis de bytter 

barneskole innad i kommunen eller når de starter på Hole ungdomsskole. Elevene får en 
kompetanse og utviklingsmuligheter i videre skolegang. 

 



Følg oss på               og


	Avsenderfelt: Tlf 32 16 11 00postmottak@hole.kommune.noPost- /besøksadresse: Hole herredshus, Viksveien 30, 3530 RøyseEkspedisjonstid:Alle hverdager kl. 09.00 - 15.00
	webadresse: www.hole.kommune.no
	Datofelt:    
	HEADING: PLAN FOR HOLESKOLEN2016 -2020                                                   
	Subheading: Vedtatt av kommunestyret 14.3. 2016


