
Virksomhetsplanlegging 

Hva skal hver og en iverksette for å lukke gapene 
mellom der vi er og dit vi vil? 

Hva skal vi begynne med og hva skal vi slutte med? 

Vi skal gå i samme retning, men kan velge ulike 
tempo og framkomstmidler. 



det koker ned til: 

Hvordan bruker vi tida i 
klasserommet? 



Hva karakteriserer en god skole for elevene? 

Ro og orden- tydelig 
klasseledelse 

Alle elever blir sett 

Kvalitet basert på forskning (eks VFL) 

Høyt læringstrykk, gode 
utviklingsmuligheter og gode resultater 

Respekt for læringsarenaen – læring 
ikke aktivitet 

Inspirerende, variert, utfordrende og 
motiverende undervisning 

Tilpasset opplæring inkl 
spesialundervisning 

Tydelig ledelse med evne til 
gjennomføring 

Systematisk og systemisk utvikling 

Ledelse som ser barnas behov 

Forutsigbare rammer og effektiv bruk 
av ressurser 

Ledelse som er åpen for utvikling og 
prøving 

Godt arbeidsmiljø og lærersamarbeid 

Godt kvalifiserte og engasjerte ansatte 

Gjennomfører det som er bestemt 

God kjennskap til den enkelte elev 

Godt skole-hjem-samarbeid, tydelig 
kommunikasjon 

Stimulerer til sosiale relasjoner 

Gode relasjoner til elevene – en 
skole, felles ansvar 

Positive holdninger 



"Vår oppgaver er ikke å gjøre 
skolearbeidet lett, men å gjøre det 

vanskelig – passe vanskelig for alle." 



Rutiner vi har for arbeidet med elever 

• Strategisk plan og virksomhetsplan (Hvilke områder skolen skal utvikle seg 
på) 

• Fagplaner og periodeplaner (Hvilke faglige mål elevene skal nå) 
• Leseplan 
• Toårig matteprosjekt 
• Plan for elevers psykososiale miljø og elevmedvirkning (Læring og Glede) 
• Beredskapsplan (§9a) 
• Hva er den proffe læreren 
• Hva vil vi se i klasserommet (Vurdering for læring) 
• Hvordan skal vi følge de etiske retningslinjene 
• Forberedelse til og oppfølging av kartlegging 
• Elever som trenger ekstra fokus (henvisningssirkelen) 
• Struktur og innhold i utviklingssamtaler (IUP)og elevsamtaler 

 





Skolens plan bygger på 
Utdanningsetatens strategier for 

skoleutvikling 



Virksomhetsplan 

• Strategisk plan varer for 3-4 år 

• Virksomhetsplan varer et år 

• Skolens plan beskriver de områdene vi vil 
utvikle oss på. 

• Ledelsens og trinnenes planer beskriver hva, 
hvem og når 

• Det lages to halvårlige planer 



Strategier for skolens ansatte 

• Skolens ansatte fremmer utvikling og 
forbedring. Utviklingsområdene gir oss 
kunnskap og erfaringer vi bygger på. 

• Vi finner løsninger på utfordringer og 
gjennomfører det vi er blitt enige om innen 
fristen. 

• Vi deler erfaringer, kunnskap, kompetanse og 
ideer.  Vi deler materiell og opplegg. 

 

 



Skolens fem hovedmål 
Mål 1: Hver elev oppnår optimale faglige resultater 
• Alle elever skal lære mer. Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig 

forbedret. 
• Skolen har bedre kvalitetssikring av undervisningen og den enkelte elevs faglige progresjon. 
• Alle elever i AKS skal få tilbud som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag 
• Skolens ledelse og øvrige ansatte fremmer utvikling og forbedring. 
Mål 2: Alle elever opplever et inkluderende, utfordrende og utviklende læringsmiljø. 
           Elevene opplever medbestemmelse i timene og i skolemiljøet for øvrig 
• Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø preget av ro og orden, fritt for mobbing og vold  
• Et større antall lærlinger fullfører og består videregående opplæring. 
Mål 3: Vi har høy kompetanse, arbeider effektivt og har god og fleksibel ressursutnyttelse 
• Ansatte i skolen har bedre kompetanse innenfor prioriterte områder 
• Osloskolen rekrutterer og beholder høyt kvalifisert personale 
• Skolen har mer effektiv ressursutnyttelse i alle ledd 
Mål 4: Vi informerer ut om skolens og Aktivitetsskolens virksomhet 
             Vi bruker in formasjonsteknologi i kommunikasjon med målgrupper 
• Skolen kommuniserer bedre med alle målgrupper 
• Skolen utnytter informasjonsteknologi mer effektivt 
Mål 5: Vi har et støttende og utfordrende arbeidsmiljø 
• Skolen har en ledelses- og organisasjonskultur som fremmer utvikling og forbedring 
 
 

 


