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Kort evaluering av innsatsområdene i 
strategisk plan 2018  
15.10.18 
 

Lesing  
Leseprogresjonsplan med lesestrategier er i prosess. Neste steg vil bli en faggruppe som 

arbeider systematisk med dette. 

Helhetslesing som metode presentert for alle, men det er Mestringsteamet som vil drifte 

arbeidet.  

NSIK-arbeid godt ivaretatt frem til juni, og med ny oppstart i september.  

Tverrfaglige satsningsområder: Kroppen, Bærekraftig utvikling. Videre vil Demokrati ihht K20 

også bli et tverrfaglig tema. 

Lærere vært/er på kurs i den første lese og skrive opplæringen.  

 

Regning  
Misoppfatninger ikke arbeidet systematisk med, men arbeidet med på trinn.  

Regneprogresjonsplan vil bli sentral i 2019. Neste steg vil bli en faggruppe som arbeider 

systematisk med dette. 

Elever på høyt mestringsnivå i matematikk på 7.trinn hospiterer på Granstangen skole vår 

2018, og oppstart igjen uke 49. 

Tverrfaglige satsningsområder: Kroppen, Bærekraftig utvikling. Videre vil Demokrati ihht K20 

også bli et tverrfaglig tema. 

 

Mestringsteam  
I god utviklingsprosess.  Mandat, årshjul er under arbeid. 

Godt samarbeid med lærere.  

Fra august utvidet med en lærer og en Mer Læringslærer. 

Ivaretar også §2.8  

Investerer i nytt Stenbråten materiell – mange vært på kurs 

Kompetanseheving med Dr. Ross Green - Utenfor 
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Mer Lærings Lærere  
Intensiver lese og regnekurs systematisk over 8 uker frem til juni 2018. Alle elever hadde 

fremgang. 

 Fra august er mer Læring implementert i Mestringsteamet. 

  

Lesson Study  
 Evalueringene etter første runde var svært positive.  

 Vi skal ha en ny runde denne høsten.  

 

Analysekompetanse  
 Ikke arbeidet systematisk med, men arbeidet med i klasser, trinn og på Mestringsteam. 

 Vil bli sentralt for 2019 opp mot K20  

 

Foreldresamarbeid  
 17.mai 

 Korps-øvinger inn i AKS-tid  

 Trivselsaktiviteter høst/vår 

 FAU utvikler et årshjul for skole/hjem samarbeid  

 Foreldre-foredrag om digital kompetanse 

Nye maler for halvårsvurdering er i prosess, og samkjøres med Mestringsteamets årshjul. 

AKS "barnevakt" ved foreldremøter.  

Mestringsteamslærere følger ekstra godt opp foreldresamarbeidet i ihht §5.1. 

  

Læringsmiljø 
 Styrkning av voksne i friminutt 

Læringsmiljøtamet – veiledning inn i skolen etter elevundersøkelsen  

Nye uteområder 

 Aktivitetsledere og aktivitetselever i storefri 

 FYSAK nesten hver dag 

 Elevråd  

Kantine før juni.  
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Nytt elevråd: vandrepokal i rydding 

2019 Delaktige i skolen som miljøfyrtårn. 

Fortsetter arbeidet med systematisk elevmedvirkning gjennom elevrådet og SMU. 

 Satser fortsatt på leirskole.  

Bedret skolens systemer for oppfølging ihht §9A og elevenes rett til et trygt og godt 

skolemiljø. 

Lokal Elevundersøkelse fra 1-4 trinn.  

 

AKS  
 God stabilitet i ansatte.  

Kompetanseheving i høst med Patrik Glavin og arbeid rundt å være "Gode varme voksne"/De 

utrolige årene.  

 Samarbeid med andre AKSer i området.  

Læringsstøttende aktiviteter på AKS i prosess, men må fortsatt prioriteres fremover. Mer 

Lærings Lærer har samarbeidet med AKS frem til juni 2018. 

AKS har fremgang på alle områder på foreldreundersøkelsen bortsett fra om AKS gir god nok 

informasjon om åpningstider og ferier, og om åpningstidene er gode nok. Men innenfor 

trygghet, faglig utvikling, bredde på aktiviteter og innhold har AKS gått frem.  

   

 


