
Lærerne i mestringsteamet samarbeider tett med skolens kontaktlærere og assistenter for å fremme 

tilpasset opplæring for alle skolens elever. Spesialundervisning iht. opplæringsloven 5-1, inngår i 

mestringsteamets oppgaver. Mestringsteamet har også ansvar for å sørge for styrkning til de elevene 

som trenger særskilt norsk 9-8. Mestringsteamet veileder lærere, assistenter og AKS både i 

forbindelse med organisering og gjennomføring av for eksempel lese- og regnekurs, eller når det 

gjelder spesialundervisning. I Mestringsteamet sitter tre lærere, en spesialpedagog, sosiallærer og 

rektor. 

Mestringsteamet driver kursvirksomhet med hovedfokus på gunnleggende ferdigheter i lesing og 

regning. Intensive lesekurs inngår her, hvor vi både øver på den tekniske biten i leseprosessen, i 

tillegg til å sikre at eleven forstår det hun/ han leser. Vi har dessuten et godt samarbeid med skolens 

bibliotekar, for å finne bøker som egner seg godt og øker leselysten. 

Å se til at hver og en av elevene kommer inn i en god leseprosess, er av vesentlig betydning for oss. 

Først skal eleven lære å lese. Deretter skal eleven i større grad lese for å lære, mer og mer på 

egenhånd. Vi vet at kravene til innsats i alle fag vil øke oppover på trinnene, hvor gode 

leseferdigheter må sies å være et hovedredskap for å kunne tilegne seg nødvendig kunnskap. Vi tilbyr 

elevene korte og intensive økter, gjerne i små grupper, med høyt læringstrykk. Eleven tas med på råd. 

Vi analyserer kartleggingsresultater og samarbeider med kontaktlærer/ faglærer eller assistenter 

når vi tilrettelegger for at elevene kan trene tilstrekkelig på de ferdighetene vi mener det er viktig 

for dem å beherske. På den måten blir læringsutbyttet størst mulig. Målet med arbeidet vårt er altså 

å være en ekstra ressurs i arbeidet for å løfte alle elevene til et høyere mestringsnivå. 

Mestringsteamet har eksistert siden høsten 2017. Teamet er i en god prosess mot et velfungerende 

system når det gjelder selve organiseringen og fordeling av oppgaver, som innbefatter samarbeid, 

opplæring og veiledning. 
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We never loose. We either win or we learn 


