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HØRINGSBREV – STRATEGISK PLAN 
 
Bakgrunn for planen er et politisk ønske om en overordnet strategisk plan for skolene i kommunen. I 
tillegg er det også et av områdene som enheten selv har identifisert som nødvendig for å sikre felles 
forståelse og rammeverk for skoleutvikling. Det har lenge vært et behov for en overordnet plan for 
skolene i Hemnes kommune. Skolene har fra 2007 og frem til 2011 utviklet seg i ulike retninger. Dette har 
kanskje vært naturlig ut fra skifte av ledelse og organisering. Gjennom deltakelsen i det nasjonale 
prosjektet med veiledningskorps fra utdanningsdirektoratet har man klart å etablere et system for 
skoleutvikling i Hemnes kommune. Det er nasjonalt utarbeidet flere ulike indikatorer på kvalitet i skolen. 
Indikatorene finner man ved å analysere resultater fra nasjonale prøver, eksamensresultater, 
elevundersøkelsen, ståstedsanalysen osv. 
 
Skoleeier må ha tilstrekkelig kunnskap for å følge opp og støtte skolene i læringsarbeidet. For å få dette til 
har rådmannen utarbeidet en strategisk plan for enhet skole. Planen har fått tittelen «Læringslyst og 
kvalitet 2013-2021». Det er et ønske at planen skal stimulere til god kvalitet og positiv utvikling på skolene 
i kommunen vår. 
 
En god plan blir aldri helt ferdig. Rådmannen tenker at planen skal evalueres og justeres årlig for å sikre at 
den til enhver samsvarer med kommunens målsettinger og behov for ønsket utvikling. Utredningen til 
planen er sett i forhold til behov for felles rammeverk for skoleutvikling. Vi har valgt å ha fokus på 
grunnleggende ferdigheter i forhold til utviklingsområder. Planen har forsøkt å ta inn de signaler vi har fått 
fra politisk nivå om å være konkret. Dette har vært forsøkt imøtekommet uten å miste fokus på at dette 
skal være en plan på overordnet nivå. 
 
 
Høringsfrist:   1. mars 2014 
 
Høringsinstanser:  Skolenes FAU 
   Skolenes samarbeidsutvalg 
   Ungdomsrådet 
   Politiske partier 

 

 

 

 

 

 


