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Skolens profil

Skolens profil 
 
Vi har som mål å tilby en profesjonell, differensiert og tilpasset opplæring på alle trinn. Vi benytter 
derfor undervisningsmetoder som Tidlig Innsats Early Years (1.-4. trinn) og Fagtekst i Fokus (5.-7. 
trinn). 
 
Våre satsningsområder er lesing, regning og et godt og trygt arbeidsmiljø. Vi har stor fokus på tett 
oppfølging av den enkelte elevs resultater. Skolen ble høsten 2013 med i Achievement for All, et 
rammeverk for skoleutvikling etter engelsk modell innenfor systematikk og standardisering. Fokus er 
på grunnleggende ferdigheter, lavere elevfravær og økt foreldreengasjement. 
 
Ettersom vi er en skolemeglingsskole, er skolens elevmeglere sentrale i arbeidet med arbeidsmiljøet, 
både forebyggende og inn mot konfliktsituasjoner. Lindeberg er også en UNESCO-skole og har en 
vennskapsskole i Pakistan. 
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Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

Elevene har manglende ferdigheter i matematikk -Gjennomføring av innsatsen tell og regn for alle 
pedagoger på 1.-4. trinn

Nasjonal prøve i regning 5. trinn, nivå 1 30,0% 20,0% 

Nasjonal prøve i regning 5. trinn, nivå 3 22,0% 25,0% 

Elevene har manglende språkferdigheter -Systematisk identifisering av elever som sliter språklig

-NISK-kurs for elever i risikogruppen

-Systematisk bruk av begrepsmodellen på 1.-4. trinn

Elevene har manglende ferdigheter i lesing -Systematisk bruk av leseplan Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 1 25,0% 20,0% 

Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 3 20,0% 25,0% 
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Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke 
kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

Ulik kvalitet i undervisningen -Undervisning observeres regelmessig

-Lærerstandarden er regelmessig oppe på fellestid og 
følges av alle pedagoger

Grunnskolepoeng 41,0 42,0 

Manglende bruk av leseplanen -Regelmessig erfaringsdeling i bruk av leseplanen

-Regelmessig observasjon og tilbakemelding til lærerne

Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 1 25,0% 20,0% 

Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 3 20,0% 25,0% 

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

30,0% 20,0% 

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

30,0% 35,0% 

Nasjonal prøve i norsk lesing 9. trinn, nivå 1 og 2 20,0% 18,0% 

Nasjonal prøve i norsk lesing, 9. trinn, nivå 4 og 
5

37,0% 40,0% 

For stor variasjon i vektlegging av grunnleggende 
ferdigheter i alle fag

-Systematisk bruk av begrepsmodellen i alle fag og på alle 
trinn

-Systematisk erfaringsdeling i bruk av begrepsmodellen

-Regelmessig observasjon og tilbakemelding til lærerne

Grunnskolepoeng 41,0 42,0 

Ulik kvalitet og gjennomføring av tilbakemeldinger til 
elevene

-Regelmessig gjennomgang av skriftlige tilbakemeldinger i 
arbeidsbøker/digitale tilbakemeldinger

-Alle følger planen for tilbakemeldinger

Vurdering for læring (Elevundersøkelsen) 60,0% 67,0% 
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Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt 
til høyere utdanning og arbeidsliv

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

Mangel på tiltak for elever i faresonen -Intensive matematikkkurs med fokus på grunnleggende 
ferdigheter i regning

-Intensive kurs med fokus på grunnleggende ferdigheter i 
lesing

Mestring (Elevundersøkelsen) 80,0% 83,0% 

Motivasjon (Elevundersøkelsen) 70,0% 76,0% 
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Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

Ulik bruk og praktisering av trivselsregler -Gjennomgang og påminnelse av regler i hver gruppe

-Regelmessige workshop og erfaringsdeling i hele 
personalet

Felles regler (Elevundersøkelsen) 77,0% 84,0% 

Varierende gjennomføring og praktisering av miljømøter -Veiledning og oppfølging av miljømøter Mobbing – Mobbet ukentlig eller oftere 
(Elevundersøkelsen)

0,0% 0,0% 

Arbeidsmiljø preget av uro og uorden -Observasjon og veiledning på god klasseledelse Læringskultur (Elevundersøkelsen) 71,0% 76,0% 

Mangel på aktiviteter i friminuttet -Lage en plan for ulike aktivitetstilbud i friminuttene og 
iverksette denne planen

Trivsel (Elevundersøkelsen) 91,0% 94,0% 
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Osloskolen skal ha høye ambisjoner for hver enkelt elev, og undervisningen skal sikre 
elevenes læring og faglige progresjon 

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

Mangel på elevmedvirkning ved vurdering og 
arbeidsmåter

-Utvikle bruken av samarbeidslæring i alle fag

-Regelmessig erfaringsutveksling på fellestid, observasjon 
og veiledning

Vurdering for læring (Elevundersøkelsen) 60,0% 67,0% 
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Flere elever skal delta i Aktivitetsskolen. AKS skal, i samarbeid med skolen, bidra til mer 
læring, gode norskspråklige ferdigheter og elevenes sosiale og fysiske utvikling

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

Reduksjon i elevantall -Aktiv rekruttering og omdømmebygging i nærmiljøet

-Gode aktiviteter som støtter elevenes sosiale og fysiske 
utvikling

Deltakelse i Aktivitetsskolen (dekningsgrad) GSI 75,0% 80,0% 

Manglende samkjøring av planer og aktiviteter skole og 
AKS

-AKS ansatte deltar på teammøter/avdelingsmøter på 
barnetrinnet

-Læringsstøttende aktiviteter i grunnleggende ferdigheter i 
matematikk

-Læringsstøttende aktiviteter i grunnleggende ferdigheter i 
norsk

-Regelmessig erfaringsdeling av gode læringsstøttende 
aktiviteter med lærerne.

For svak norskspråklig ferdighet hos enkelte ansatte -Kursing i norsk
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Elever og lærlinger skal møte ansatte med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

Bruk av ufaglærte ansatte i undervisningen -Utnytte eksisterende fagkompetanse blant ansatte 
maksimalt

-Veilede lærere til å ta videreudanning ut i fra skolens 
behov
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