HANDLINGSPLAN FOR RAUMA VGS 2021-22
Jfr Kvalitetsplan for videregående opplæring i Møre og Romsdal 2020-24 og Oppdragsavtale for Rauma vgs 2021-2023

UTVIKLINGSMÅL 1: ELEVENES LÆRING
RESULTATMÅL:
Elevene skal oppleve at vurderingspraksisen på skolen fremmer
læring, lærelyst og indre motivasjon (tro på egne evner).

TILTAK:
•
•
•
•

Selvstendige elever som evner å være kritiske og som kan reflektere
rundt egen faglig utvikling og læring.

•
•
•
•

Læringen skal oppleves både overkommelig og tilstrekkelig
utfordrende for den enkelte elev.

•
•
•

Lærerne skal bygge hele sin undervisningspraksis på prinsipper som fremmer læring og
skaper motivasjon hos elevene
Lærerne skal stille tydelige forventninger til elevenes innsats og arbeid
Lærerne skal gi tydelige tilbakemeldinger på elevarbeid og sammen med elevene legge til
rette for videre utvikling
Lærerne skal legge til rette for at elevene kan lære å vurdere eget og andres arbeid
Lærerne skal fokusere på å utvikle elevenes evner til kritisk refleksjon – over fag og egen
læring
Lærerne skal bruke prinsipper for prosessorientert læring
Lærerne skal fokusere på å utvikle elevenes evner til å vurdere eget arbeid og egen
utvikling
Alle skolens lærere, miljøarbeidere og pedagogiske ledere skal fokusere på være kritiske til
og reflektere rundt egen faglig utvikling og læring
Lærerne skal prøve ut ulike undervisningsmetoder og didaktiske grep for å tilpasse den
undervisningen til ulike elever
Lærerne skal legge til rette for et høyt læringstrykk til elever som trenger ekstra
utfordringer, og samtidig forenkle og konkretisere til elever som trenger det.
Faglærere skal bruke systemet for Fagrapporter for tidlig å fange opp elever har
manglende tilfredsstillende utbytte av den ordinær undervisning

UTVIKLINGSMÅL 2: BEHERSKE VIS OG TEAMS
RESULTATMÅL:

TILTAK:

Alle ansatte kan bruke VIS og skolens læringsplattform Microsoft
o356/Teams i undervisningen og i skolehverdagen ellers.

•
•
•
•

Skolen organiserer praktisk opplæring i VIS og MicrosoftO365/Teams
Individuell opplæring for lærere ved behov
To lærere deler 13,5 % ressurs til funksjonene «IKT-pedagoger»
Alle lærere bruker skolens «IKT-årshjul» i skolehverdagen

UTVIKLINGSMÅL 3: PROFESJONSFELLESSKAPET
RESULTATMÅL:
Videreutvikle profesjonsfellesskapet på skolen.
Videreutvikle en delingskultur som bidrar til refleksjon rundt egen
praksis

TILTAK:
•

Ledelsen organiserer fellestid for lærere og miljøarbeidere, der fokus på pedagogiske
drøftinger knyttet til egen og andres praksis er forankret i skolens politiske dokumenter og
utdanningsforskning

