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Kjennetegn på god praksis for elevsamtaler og
utviklingssamtaler ved Auglend skole

Basert på Stavanger kommune sin strategi “Samarbeid med barn”.

Elevsamtalen

Elevsamtalen er en samtale mellom lærer og elev, der både faglig og sosialt fokus er vektlagt.

Kjennetegn på god praksis for elevsamtalen:
- eleven skal oppleve at elevsamtalen er en arena der en blir sett, hørt, motivert og bevisst

egen faglige og sosiale utvikling
- i samtalen blir lærer og elev enige om felles forventninger og setter nye mål
- eleven skal kunne uttale seg fritt om hva det opplever, tenker og føler.
- eleven vet at de voksne kan ikke dele noe av det barnet forteller videre, uten at barnet får

vite det og får uttale seg fritt og trygt om det

Rammer:
- læreren er godt forberedt
- på alle trinn skal alle elevene bli spurt om de har det trygt og godt på skolen (svaret kan

benyttes som elevstemmen i en eventuell §9a sak)
- eleven trenger ikke vite nøyaktig tidspunkt, men bli forberedt på at i nærmeste framtid vil

læreren ha en prat med foreldrene og eleven. Og at eleven kan tenke på om det er noe de vil
si ift skolen da.

- trygg arena: Samtalen må skje et sted der man kan ha en fortrolig samtale.
- to ganger i året , i forkant av utviklingssamtalen

https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/samarbeid-med-barn-i-stavanger/#19843


Utviklingssamtalen

Utviklingssamtalen skal først og fremst være et positivt møte mellom eleven, foreldrene og skolen
der elevens faglige og sosiale læring og utvikling står i fokus. Målet med samtalen er å få en felles
forståelse for elevens faglige og sosiale utvikling, at eleven får tydelige fremovermeldinger om hva
som skal til for å få god progresjon videre, samt se på elevens behov for støtte, tilrettelegginger eller
utfordringer.

Kjennetegn på god praksis for utviklingssamtalen:
- alle deltakerne jobber for at samtalen først og fremst skal være et positivt møte mellom

eleven, foreldrene og skolen
- lærer legger til rette for at eleven får sagt det som er viktig for dem
- gjennom elevsamtalen er eleven med på å prege utviklingssamtalen
- lærer har ansvar for at det som blir informert om i samtalen er kjent for eleven.
- lærer ivaretar barnets rett til privatliv
- eleven skal gå ut fra samtalen og oppleve seg likt av læreren
- det legges til rette for at §9a saker kan komme frem i denne samtalen
- samtale mellom hjem og elev i forkant av utviklingssamtalen.

Rammer:
- eleven er er alltid med på utviklingssamtalen
- utviklingssamtalen gjennomføres 2 ganger i året
- eleven er forberedt på utviklingssamtalen gjennom elevsamtalen
- det settes av 20-30 minutter per samtale
- 4.-10.trinn har omvendt elevsamtale 1 gang i året


