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HVORFOR SELVEVALUERING? 
(NOU 2001:16. FRIHET TIL MANGFOLD)

 Ikke for å nå sine mål … men et effektivt verktøy for utvikling

 Ikke en byråkratisk øvelse, men naturlig del av den daglige driften

 Prosessen er viktigere enn rapporten

 En arena der skolen lærer om seg selv

 Et godt og lærende fellesskap for elevene 



SELVEVALUERINGSKOMPETANSE

 Skolene har lang erfaring med og god 
kompetanse i selvevaluering (fra 2003)

 Iblant bygger kompetansen på enkeltpersoner. 
Gode rutiner og prosedyrer er nyttige

 Medvirkning: Samtalene om f. eks. skolens 
danningsmål og rutiner kan bli mer konkrete 
og inkludere flere



VI SKAL SE PÅ:

 Folkehøyskoleloven

 Tilskuddsbrevet

 Tips og erfaringer

 Ålesund fhs sin rapport fra 2019



ÅLESUND OG 
MAT 2019

…øke elevenes opplevelse av kvalitet på 
maten, verdi for pengene og bevissthet rundt 
hvordan kjøkkenet arbeider

Selv om kjøkkenet tidligere har forsøkt å 
endre praksis eller utvikle produktet sitt så har 
ikke dette arbeidet vært kjent i elevmiljøet. 

Matsalene som en arena for læring 



LOV OG FORSKRIFTER

Folkehøyskoleloven,  §1: 
Folkehøyskolens formål er å fremme allmenndanning og folkeopplysning. Den enkelte 
folkehøyskole har ansvar for å fastsette verdigrunnlag innenfor denne rammen.

Folkehøyskoleloven,  §2h: 
Skolen skal utarbeide prosedyre for selvevaluering og kvalitetsutvikling som sikrer de 
tilsatte og elever medvirkning. Det skal utarbeides en årlig selvevalueringsrapport som skal 
være offentlig tilgjengelig.

Forskrift: § 14. Kvalitetsutvikling
Hver skole skal utarbeide dokumentasjon som klargjør og definerer skolens verdigrunnlag 
og målsetting. Dokumentasjonen skal også omfatte prosedyre for selvevaluering, 
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling.



TILSKUDDSBREVET (JANUAR 2020)

«Gjennom selvevaluering skal skolene etablere rutiner for kritisk å vurdere egen virksomhet, 
identifisere områder for forbedring, sette inn ressurser for å oppnå forbedringer, og vurdere 
de resultatene man oppnår.

Omtale av skolens verdigrunnlag og målsetting - Omtale av skolens prosedyre for 
selvevaluering, kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 

Ansattes medvirkning - Elevenes medvirkning

Rapporten må identifisere de funn som er gjort gjennom selvevalueringen, og gi informasjon 
om hvordan skolen vil følge opp funnene.» 



MULIG DISPOSISJON AV RAPPORTEN
UT FRA TILSKUDDSBREVET: 

Prosedyre for 
selvevaluering 
• Plan, rutiner og 

metoder

Kvalitetssikring 

Kvalitetsutvikling Medvirkning Oppfølging av  
funn

Verdigrunnlag 
og målsetting



MULIG
DISPOSISJON AV 
RAPPORTEN: 

 Verdigrunnlag og målsetting



VERDIGRUNNLAG OG MÅLSETTING PÅ ÅLESUND:

 Lang visjon: Gi elevene en livsreise basert på 
livsglede, en indre personlig reise, en sosial reise 
og en reise ut i verden

 KLAR – vi kan KLARE det saman

 Dokumentet «Grunnlag for Ålesund 
folkehøgskole» ligger som vedlegg til rapporten



MULIG
DISPOSISJON AV 
RAPPORTEN: 

 Verdigrunnlag og målsetting

 Prosedyre for selvevaluering 

 Plan, rutiner og metoder



PROSEDYRE FOR SELVEAVALUERING (ÅLESUND MED FLERE)

Valg av tema – hvem 
medvirker, bakgrunn for 
valg av tema

Valg av metode – bruke 
material/innsikt skolen alt 
hadde + sjekke ut resultat 
av tiltak 

Prøve ut nye tiltak

Evaluering, drøfting, 
konklusjon – hvordan 
forstår vi disse 
resultatene?

Tiltaksplan for neste 
skoleår



ÅLESUND: 
METODE –
INNHENTING AV 
DATA 

Det ble konkludert med at undersøkelsen ved 
skoleslutt for årene 2018-2019 og 2017-
2018 skulle brukes som grunnlag for å forstå 
resultatet av tiltak og rutineendringer. 

Ny elevundersøkelse ved skoleslutt



ÅLESUND:
METODE – SPISSE PROBLEMSTILLINGEN

….arbeidet til gruppen skulle spisse seg mot tema
rundt informasjon mellom elever og kjøkkenet

….og at det var mye å hente på god dialog, synlig
kjøkkenpersonale og tydelig formidling av kunnskap om 
ernæring og økonomi fra fagpersoner. 



MULIG 
DISPOSISJON AV 
RAPPORTEN: 

 Verdigrunnlag og målsetting

 Prosedyre for selvevaluering 

 Plan, rutiner og metoder

 Kvalitetssikring 
-oppfølging og evaluering av skolehverdagen

 Kvalitetsutvikling
-undersøke et utvalgt område eller tema

Brukernavn
Presentasjonsnotater






KVALITETSSIKRING

 Ped-råd

 Elevsamtalen

 Løpende evalueringer av skolehverdagen

 Kompetanseheving

 EPSI



KVALITETSUTVIKLING

 Utviklingsråd gjennom året- Ålesund

 Strategidager

 Linjeutvikling

 Selvevalueringsprosjekter



MULIG
DISPOSISJON AV 
RAPPORTEN: 

 Verdigrunnlag og målsetting

 Prosedyre for selvevaluering 

 Plan, rutiner og metoder

 Kvalitetssikring 

 Kvalitetsutvikling 

 Medvirkning – personalet og elevene

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Medvirkning har minst to sider: demokrati og kompetanseheving (jfr empowerment). Elevene brukes stort sett som respondenter, ikke deltakere i prosessen.



MEDVIRKNING PÅ ÅLESUND 2019

Etableringen av en kjøkkengruppe bestående av en pedagog, en fra 
ledelsen, minst en fra kjøkkenet og elevrådsleder 

Formulering av spørsmål i elevundersøkelsen ved skoleslutt ble tatt opp i 
kjøkkenmøte og justert.



ELEVENES
STEMME

Ofte ikke hørt som annet enn som respondenter

Ålesund bruker elevene både i planleggingen 
av prosjektet, som bakgrunnsmaterial og 
elevene evaluerer tiltakene på slutten av 
skoleåret.

Som læringsarena for elevene?



MULIG
DISPOSISJON AV 
RAPPORTEN: 

 Prosedyre for selvevaluering 

 Plan, rutiner og metoder

 Kvalitetssikring 

 Kvalitetsutvikling 

 Medvirkning

 Oppfølging av funn



TILTAK PÅ 
ÅLESUND:

Kjøkkenpersonalet deltar på ukentlige allmøter

Kjøkkenpersonalet / ansatte presenterte middagsmat i 
matsalen i forkant av måltid. 

Korte forelesninger for elevene rundt temaene økonomi og 
næring. 

Enkel informasjonstavle til matsalen. 

Dialog med elevrådet knyttet til prosjektet gjennom hele året



KONKLUSJON 
PÅ ÅLESUND

Vi har oppnådd større andel fornøyde 
elever

Vi ser en holdningsendring i elevflokken. 

Dette mener vi er direkte knyttet til 
arbeidet som er blitt gjort inn mot årets 
skolekull. 



TIPS

 En travel folkehøgskolehverdag

 Skolen som blir borte

 Målgruppe

 Personvern og offentlig dokument

 Less is more og gullgraving

 Vedlegg



ETTER 
SKOLEÅRET

 Deling av funn

 Endring av skolen?

 Samarbeid om temaer

 Formidling av året

 Rapporten

 Vitnemålet



TAKK FOR OSS!
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