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Vedlegg 1 – Kriterier for god praksis – tilpasset opplæring 

Kriterier Tegn på god praksis 

Elevene får likeverdig og tilpasset 
opplæring 
 

 Elevene er trygge på skolen 

 Elevene trives på skolen 

 Elevene kjenner faglig mestring 

 Skolen er fleksibel i bruk av 
tidsressurs for å fremme elevenes 
opplæring 

 De voksne ser/snakker daglig 
med den enkelte elev 

Skolen har oversikt over elevenes 
utvikling – og elevene får 
tilbakemeldinger på denne 

 Skolen har en plan for kartlegging 
av elevene på ulike trinn  

 Skolen drøfter og setter i gang 
tiltak ut fra prøve- og 
kartleggingsresultat 

 Elevene vet hva de skal lære og 
kjenner vurderingskriteriene 

 Elevene har jevnlige strukturerte 
elevsamtaler 

 Elevene får tilbakemeldinger på 
kvaliteten på arbeidet sitt, - 
underveisvurdering 

 Skolen har dokumentasjon på 
elevenes læring 

 Undervisningen har varierte 
arbeidsmåter, slik at 
undervisningen når ulike barn 

 Skolen følger "Prinsipper for 
elevvurdering i grunnskolen i 
Molde kommune" 

Det er godt samarbeid mellom hjem 
og skole 

 Skolen får tilstrekkelig informasjon 
fra hjemmet og er lydhør for 
innspill 

 Skolen har regelmessige samtaler 
med foreldrene 

 Foreldrene synes det er lett å ta 
kontakt med skolen 

 Foreldrene kjenner læringsmål og 
underveiskriterier 

Skolen er organisert slik at den 
ivaretar elever som får 
spesialundervisning 
 

 Ledelse og ansatte har god 
kunnskap om elevenes rettigheter 
(§5.1) til spesialundervisning 

 Skolen har ressursteam og 
fagansvarlig for 
spesialundervisningen 

 Skolen har nødvendige rom, 
utstyr, inventar og hjelpemidler 

 Lærere og assistenter har den 
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faglige bakgrunnen som trengs 

 Det er tett samarbeid mellom 
kontaktlærer og spesiallærer 

 Assistenter samarbeider med og 
får veiledning av pedagog 

 Det er avsatt tid til samarbeid etter 
oppsatt plan 

 Skolen samarbeider regelmessig 
med eksterne parter, PPT og 
andre aktuelle instanser 

Skolen har god skriftlig 
dokumentasjon for elever som får 
spesialundervisning 

 IOP synliggjør elevenes sterke 
sider 

 IOP er samordnet med klassens 
plan 

 IOP har tydelige og konkrete 
læringsmål både på kort og lang 
sikt 

 Elev og foreldre deltar i 
vurderingsarbeidet 

 Innholdet i årsrapporten beskriver 
arbeidsmetode og måloppnåelse 

 Dokumentasjonen er konkret 

 Enkeltvedtak som er tydelig og 
klart for foreldrene/eleven selv 

 

 


