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Sak 1.0 – Orienteringssaker  
Strategisk plan 2017 ved rektor Mette Rasmussen og avdelingsleder Sveinung Bjarkøy 
 
Presentasjonen som ble presentert legges ved referatet.  
 
Byrådets plan for 2017-2020 og utdanningsetatens strategiske kart ligger til grunn for skolens arbeid 
og satsninger.    
 
Hovedpunkter: 
 

 Grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet 
o Tett oppfølging av svake elever 
o Måles ved nasjonale prøver og elevundersøkelsen 
o Lærerne jobber også med evaluering som grunnlag for læring 

 
 Grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, 

forstå, lære og utforske skal utvikles gjennom hele utdanningsløpet. 
 

 Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være forberedt på 
høyere utdanning og arbeidsliv. 

o TSK – program for å bygge sosial kompetanse 
 

 Elevene skal ha trygt og inkluderende læringsmiljø – fritt for mobbing. 
 

o Ny handlingsplan for å forebygge og håndtere krenkende atferd. 
 
Elevundersøkelsen – resultater 
Gjennomføres i 5.-7. trinn (bare Osloskolen har fra 5.trinn). Se resultater i presentasjon. 
 
Skolen jobber nå særlig videre med vurderingsformer for læring.  
 
Hvordan håndterer skolen mobbing eller utfordringer med trivsel? 

- For skolen er dette det meste akutte som skjer på skolen 
- Ta kontakt med en gang – enklere å løse i starten 
- Første kontaktpunkt er lærer, deretter avdelingsleder og deretter rektor.  

 
Oppfølging og opplæring gjennom skoleløpet 
 
Hva skolen mener er viktigst: 

 Progresjon – Hva har elevene lært? – vurderes i samtale med elevene 
 Utfordringer og fremdrift (fra sitt faglige nivå) 
 Differensiering – få elevene til å tenke dypere 
 Engasjement og deltakelse 



 Faglig kompetanse og faglig sikkerhet 
 Klasseromsadferd og klasseromsledelse 

 
Hvordan gi elevene de beste forutsetninger for å lære og forstå? 

 Hjelpe elevene til å hente frem forkunnskaper 
 Klargjøre og definere sentrale ord og begreper sammen med elevene 
 Gi elevene tid til å reflekter og tenke alene og sammen 
 Må sammen med elevene sjekke elevene at de har forstått hva de skal lære 

 
Hvordan kan foreldrene følge opp?  
 

 Skolen har forståelse for at det er vanskelig for foreldre å følge opp hjemme når man har 
begrenset innsikt i hva som skjer på skolen. 

 Skolen er opptatt av å gi mer informasjon til foreldrene om hvordan en jobber på skolen. 
 3. trinn forsøker en ny løsning, med tettere tilbakemeldinger og mer informasjon til 

foreldrene.  
 Gode erfaringer fra åpen dag i jubileumsuken. Skolen ønsker å legge til rette for at foreldre 

inviteres inn i skolen ved flere anledninger.  
 
 
Sak 2.0 –Eventuelt 
Tema for påfølgende møter:  
Saltokoordinator i bydelen inviteres til FAU-møtet i april. 
 
Henvendelse vedrørende behov for vakter før skoletid, for å forhindre uønskede situasjoner før og 
etter skolestart. FAU synes det er vanskelig å mene noe om generelt behov for vakthold med 
bakgrunn i enkeltepisoder. Tar med videre til SMU. 
 
 
Vedlegg: Presentasjon – Strategisk plan. 
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