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 Lindeberg skole

Skolens profil 
Gjennom LK20 får vi nye perspektiver hvor dybdelæring skal stå i fokus og hvor det 
skal gjøres tydelige prioriteringer. Opplæringen skal i samarbeid og forståelse med 
hjemmene, åpne dører mot verden og fremtiden, og gi elevene historisk og kulturell 
innsikt og forankring.

Vi har som mål å sikre at alle elever og ansatte har et godt læringsmiljø og et godt 
arbeidsmiljø bygget på tillit og respekt. Her skal fellesskapene didaktikk stå sentralt.

Vi ønsker reell medvirkning fra våre elever og ansatte i faglige og sosiale lærings og 
utviklingsprosesser, samt reell deltakelse fra ulike rådsorgan i skolens hverdag, drift 
og styre.

Mål for vårt faglig satsningsområde er de grunnleggende ferdighetene, med spesielt 
fokus på lesing, muntlig språk og digitale ferdigheter.

Tilpasset opplæring og tidlig innsats i hele skoleløpet er viktige fokus, sammen med 
at læringen og utviklingen skal foregå gjennom sosialisering, inkludering, 
medvirkning og aktivt samarbeid.
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Lindeberg skole

Alle elever skal ha grunnleggende ferdigheter tidlig i skoleløpet, og ferdighetene skal 
videreutvikles gjennom hele det 13-årige løpet 

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2023 Mål 2026
Ikke bra nok tilrettelegging i undervisningen. -Faglig påfyll og kompetanseheving Motivasjon (Elevundersøkelsen)  85,0 %  

Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 1  20,0 %  

Nasjonal prøve i norsk lesing 9. trinn, nivå 1 og 2  20,0 %  

Nasjonal prøve i norsk lesing, 8. trinn, nivå 1 og 2  25,0 %  

Mestring (Elevundersøkelsen)  85,0 %  

Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 3  30,0 %  

Nasjonal prøve i norsk lesing, 8. trinn, nivå 4 og 5  35,0 %  

Nasjonal prøve i norsk lesing, 9. trinn, nivå 4 og 5  40,0 %  
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Lindeberg skole

Elevenes kompetanse i og på tvers av fag skal utvikles gjennom medvirkning, 
dybdelæring, etisk og kritisk tenking 

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2023 Mål 2026
Mangelfull medvirkning -Variasjon i undervisningen

-Elevenes interesser og kontekstnær undervisning
Elevdemokrati og medvirkning (Elevundersøkelsen)

Motivasjon (Elevundersøkelsen)  85,0 %  

Vurdering for læring (Elevundersøkelsen)  80,0 %  

Mestring (Elevundersøkelsen)  85,0 %  
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Lindeberg skole

Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som 
fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep 

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2023 Mål 2026
Ulik håndtering av rutiner, regler og konsekvenser -Møte alle elever med respekt og anerkjennelse

-Tydelig konsekvenstrapp og elevforventninger
Elevfravær grunnskolen  4,0 %  

Læringskultur (Elevundersøkelsen)  85,0 %  

Trivsel (Elevundersøkelsen)  95,0 %  
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Lindeberg skole

Aktivitetsskolen skal bidra til å styrke elevenes motivasjon, mestringsfølelse, 
norskspråklige ferdigheter og læring gjennom økt deltakelse og kvalitet 

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2023 Mål 2026
Fare for at aktiviteter er frakoblet skolens øvrige 
aktiviteter og utvikling

-Opprettholde og videreutvikle gode lærings-
støttende aktiviteter i samarbeid med skolen
-Gode samarbeidsrutiner mellom skole og AKS

AKS' bidrag til elevenes faglig utvikling (AKS-foreldreundersøkelse)

AKS' bidrag til elevenes sosiale utvikling (AKS-foreldreundersøkelse)
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Lindeberg skole

Osloskolen skal ha en ytrings- og åpenhetskultur som sikrer lokal forankring og 
medvirkning fra elever, ansatte, tillitsvalgte og foresatte 

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2023 Mål 2026
Manglende kommunikasjonsmulighet eller tid til å 
snakke sammen 

-Strukturert bruk av fellestid
-Felles-skapende arenaer og samlinger. 

Rolleklarhet (Faktor 6)

Selvstendighet (Faktor 3)
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Lindeberg skole

Osloskolen skal ha digitale løsninger som er enkle, tilgjengelige og læringsfremmende 

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2023 Mål 2026
Mangel på klare mål etter hvert trinn -Utarbeide en kompetansetrapp

-Utarbeide en kanalstrategi for digital 
kommunikasjon og læremidler

Læringskultur (Elevundersøkelsen)  85,0 %  

Digitale ferdigheter (Elevundersøkelsen)
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