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Evaluering 

 

Evalueres årlig neste gang høsten 2023  

1. Bakgrunn for dokumentet  

Økt fokus på elevenes årstimetall i fag, samt innføring av nytt skoleadministrativt system, 

Visma InSchool – VIS2020/21.  

Skolene får et nytt skoleadministrativt verktøy som medfører en mye større grad av 

transparens med hensyn til innsyn i hvordan skolen oppfyller elevenes årstimetall i fag, 

ulike aktiviteter utenom ordinær timeplan, skolens ressursbruk m.m.  

Målet er felles retningslinjer og overordnede føringer for å redusere ulikheter mellom 

skolene.  

Retningslinjene skal innenfor lov- og avtaleverk gi føringer for praksis på en del overord-
nede områder i skolenes årsplanlegging. Innenfor dette kan skolene beholder sin egen-
art og et handlingsrom.  

Dokumentet skal identifisere og gi føringer for ulike aktiviteter som i stor grad er felles for 
skolene, som for eksempel muntlig eksamen, skidag/aktivitetsdag, studieturer, solidari-
tetsdager, DKS osv.  

2. Kjennetegn på opplæring utenfor ordinær timeplan 

Opplæring utenfor ordinær timeplan defineres som opplæring lagt til alternative dager 

eller deler av en dag, og kan gjelde for alt fra én klasse/gruppe til hele skolen. For at det 

skal regnes som opplæring i faget, må det tas utgangspunkt i læreplanen for det aktuelle 
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faget eller fagene samt vurdering i faget. Det skal inngå i skolens overordnede plan for 

skoleåret (årshjul), lærerens årsplan og pedagogiske opplegg.  

Beskrivelsen av opplæringen utenfor ordinær timeplan skal være med på å dokumentere 

oppfyllelsen av elevenes årstimetall slik det kommer fram i læreplanene for fag.  

Det å beskrive opplæringen utenfor ordinær timeplan er også en legitimering av 

aktiviteter som er verdifulle i skolenes arbeid med å oppfylle sitt samfunnsmandat og 

som virker miljø- og identitetsskapende på den enkelte skole. 

I beskrivelsen må en forholde seg til at bare timer knyttet til læreplanmål i fag er godkjent 

bruk av elevtid i skolen. Den overordnede delen av læreplanverket er i seg selv ikke 

tilgodesett med timer, men er sammenvevd med læreplanene i fag.  

Opplæringen utenfor ordinær timeplan knyttes til fag med normalt den tidsenhet skolen 

benytter seg av for å telle elevenes årstimer i fag.  

Eksempler på aktiviteter. 

3. Ressursbruk og ansvar 

Rektor har det overordnede ansvaret for å forvalte skolens ressurser på best mulig 

måte, innenfor lov- og avtaleverk. Prinsippene rundt bruken av ressurser knyttet til ulike 

aktiviteter drøftes med de tillitsvalgte så snart de nødvendige rammer er på plass. 

Alle parter i skolesamfunnet har et felles ansvar for å bidra til at elevene får oppfylt 

årstimene i det enkelte fag og til en god utnyttelse av skolens ressurser. 

4. Årshjul for planlegging og gjennomføring 

Planleggingen av det kommende skoleåret starter normalt etter årsskiftet inneværende 

skoleår, og fortsetter gjennom hele vårsemesteret. Opplæringen utenfor ordinær 

timeplan som skolen selv har ansvar for bør være ferdig planlagt for det kommende 

skoleåret før elever og lærere tar sommerferie. I planleggingen av det pedagogiske 

årshjulet er det viktig med gode og inkluderende prosesser. Det innebærer tidlig 

involvering av alle berørte, åpenhet og engasjement, samt en forpliktende og konstruktiv 

samskapning til skolens beste på alle nivåer.  

Planleggingen av et nytt skoleår bør starte med en evaluering av det forrige, gjerne 

inkludert høsthalvåret i det året man er inne i. 

Eksterne tilbydere av tilbud rettet mot skolene vil ofte presentere disse etter at skoleåret 

har startet. I slike tilfeller involverer skolens ledelse tillitsvalgte og andre berørte i 

spørsmålet om skolen ønsker den aktuelle aktiviteten. 

Også sentralt nivå (fylkesnivået) skal følge opp og bidra til å imøtekomme skolenes 

behov for tidlig planlegging. Det innebærer f.eks. presentasjon av aktivitetsplanen for det 
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kommende skoleåret tidlig om våren året før, planlegging av eksamensperioden så tidlig 

som praktisk mulig, samarbeid med eksterne tilbydere som DKS m.fl. 

Endringer i skolens overordnede plan for skoleåret (årshjul) i løpet av skoleåret vil kunne 

medføre endringer i timeplanen og i registreringen av elevenes årstimer i fag.  

 

 


