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Virksomhetsbesøk rådmannen

Nov
 Handlingsprogram i komité for liv
og lære (ikke økonomiske
handlingsmål)

Des
 Økonomi og
handlingsplan i
formannskap og
kommunestyre;
(Økonomiske
og ikke
økonomiske
mål og tiltak)

Jan
 Møte med PPT
oppsummering
foregående kalenderår


Feb
 Sammenstilling av vurderinger
som er gjennomført foregående
kalenderår. + ressursvurdering
på bakgrunn av bl a GSI og
Kostra (adm)
Møte med skolene ad oppfølging av resultater foregående år
(ass rådmann, skolefaglig rådgiver)

Okt
 Prosess økonomiske tiltak

Sep
 Innarbeiding av eventuelle ikke
økonomiske mål i økonomi og
handlingsplan. Prosess med
virksomhetslederne.
(Rammenettverket)
 Tertialrapportering
Aug

Mar

Skolevurdering - Melhus kommune

Årshjul skoleeier

Apr - mai




Jul

Jun
 Tertialrapport i komiteen/formannskap
og kommunestyre (ikke økonomiske
handlingsmål)
 Møte med PPT vurdering av høsten




Gjennomgang av rapport i utv.
rammenettverket
Møte med utdanningsforbundet
ad sluttrapport
Sammenstilt resultatrapportering
med vurdering legges frem i
ledermøte, Liv og lære og
ungdomsrådet til debatt.
Eventuelle innspill til ikke
økonomiske mål for neste
Årsmelding i formannskap og
kommunestyre (resultater
skolevurdering som vedlegg)

Walk your school, virksomhetsbesøk
Nasjonale prøver engelsk, lesing, lesing, regning 5. og 8. trinn

Des

Jan
Feb
 Lokal prosess resultater fra
 Årsrapportering ikke økonomiske
foregående år
handlingsmål/ tiltak forrige år.
 Sammenstilling av samlede resultater
foregående år
 Møte med ass rådmann og skolefaglig rådgiver ad oppfølging av resultater
foregående år.

Okt
 Innspill til økonomiplanen
økonomiske tiltak og investeringer
 GSI-rapportering

Mar
 Presentasjon og debatt om
skolens tilstand lokalt. Forslag til
nye tiltak/ satsingsområder.

Skolevurdering - Melhus kommune
Sep
 Tertial-rapportering ikke
økonomiske handlingsmål/ tiltak
 Deltakelse i prosess rundt
handlingsprogr. neste år
Aug

Årshjul virksomhetsnivå

Jul

Jun
 Eksamen muntlig 10. trinn

Apr
 Rapport for foregående år
sendes inn.
 Kartleggingsprøver i regning/
tallforståelse 2.-3. trinn og lesing
1.-3. trinn
Mai
 Eksamen skriftlig 10. trinn
 Kartlegge leseferdighet 2.
trinn/hefte 2
 Tertialrapportering ikke
økonomiske handlingsmål/ tiltak
 Event deltagelse i skoledebatt
sluttrapportering for komité for liv
og lære

Walk your school
Trivselsundersøkelser 1.- 4.trinn, brukerundersøkelser elev, lærer, foreldre.

Nov
- Møte mellom bsk og usk ad
resultater fra nasjonale prøver

