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Virketid og føringer for planen
Temaplan skole er førende for Askøyskolens satsinger og prioriteringer. Temaplanen ble utarbeidet i 2015 og har
skolemiljø, grunnleggende ferdigheter og vurdering som felles satsingsområder. Temaplanen skulle i
utgangspunktet gjelde for 4 år, men med tanke på implementering av nye læreplaner og arbeidet med ny
kommunedelplan for barn og unge ﬁnner rådmannen det reD å forlenge planperioden El ut skoleåret 2021/22.
Nye læreplaner og justert opplæringslov vil begge bli innført fra høsten 2020. Ny kommunedelplan barn og unge
Askøy kommune vil bli utarbeidet i løpet av planperioden.

Mål for Askøyskolen
I Askøyskolen skal alle elevene ha et positivt læringsmiljø.
Gjennom grunnleggende ferdigheter og vurdering for læring, skal
de utvikle seg faglig og sosialt.
Det er også vikEg å ﬁnne balansen mellom arbeid med disse felles kommunale satsingene og lokalt handlingsrom
El utvikling på bakgrunn av lokale behov ved den enkelte skole.

Satsingsområder i planen
I Temaplan skole er det valgt tre hovedsatsingsområder for Askøyskolen i planperioden:
✴

Eleven og læringsmiljøet.

✴

Eleven og grunnleggende ferdigheter.
Eleven og vurdering.

✴
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Satsingsområde – læringsmiljø
Eleven og læringsmiljøet
Alle elever i norsk skole har en individuell reD El et fysisk og psykososialt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og
læring. At elevene opplever å ha et godt læringsmiljø er et vikEg mål i seg selv. Det er godt dokumentert at det er
en sammenheng mellom faglige prestasjoner og elevenes læringsmiljø.
Skolekulturen, relasjonene mellom elevene og mellom lærerne og elevene, samt det pedagogiske arbeidet
påvirker hverandre gjensidig. Fem forhold er grunnleggende for arbeidet med å utvikle og oppreDholde gode
læringsmiljø:
1. Lærerens evne 8l å lede klasser og undervisningsforløp
2. Posi8ve relasjoner mellom elev og lærer
3. Posi8ve relasjoner og kultur for læring blant elevene
4. Godt samarbeid mellom skole og hjem
5. God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen

MÅL (HVA VI SKAL OPPNÅ)

Askøyskolen skal ha et positivt læringsmiljø som er fritt for
mobbing og som bidrar til elevenes faglige og sosiale utvikling.
STRATEGI (HVORDAN VI GJØR DET)
Skoleeier skal:
✴

Legge El reDe for samarbeid mellom skoler.

✴

Samarbeide teD med Kommunalt foreldreutvalg (KFU) for å utvikle skole-hjemsamarbeidet.

✴

LøSe frem elevdemokraEet gjennom siD arbeid med Askøyskolen.

✴

Sørge for godt og systemaEsk samarbeid med PPT, skolehelsetjenesten og andre aktører.

✴

Sammen med PPT hjelpe skolene å ivareta elever med spesielle behov.

Skoleledelsen skal:
✴

Samarbeide teD med foreldre i skolenes råd og utvalg for å utvikle skole-hjem samarbeidet.

✴

LøSe frem elevdemokraEet gjennom å prioritere elevrådsarbeidet.

✴

Jobbe for posiEve relasjoner på alle nivå.

✴

Sørge for godt og systemaEsk samarbeid med PPT, skolehelsetjenesten og andre aktører.
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✴

Sammen med PPT videreutvikle relasjonskompetanse på skolen.

✴

Sammen med PPT hjelpe å ivareta elever med spesielle behov.

Lærere skal:
✴

Ha god klasseledelse.

✴

Jobbe for posiEve relasjoner El hver enkelt elev, og mellom elever.

✴

Være interessert i og følge opp elevenes faglige utvikling.

✴

Bruke varierte arbeidsmetoder.

✴

Ta ansvar for elevenes læringsmiljø i og utenfor klasserommet.

✴

Videreutvikle læringsmetodikk og utvikle prakEske og elevakEve læringsarenaer.

Andre ansatte skal:
✴

Jobbe for posiEve relasjoner El hver enkelt elev.

✴

TilreDelegge for, og delta akEvt i all akEvitet rundt elevene.

✴

TilreDelegge for fysisk akEvitet.

✴

Hjelpe El i det prakEske pedagogiske arbeidet.

✴

Delta i prakEsk ElreDelegging og gjennomføring av planlagte akEviteter og arrangementer.

Eleven skal
✴

Ta medansvar, delta og være inkluderende.

✴

UtnyDe siD eget potensial.

✴

Bidra El et godt læringsmiljø hvor det er lov å være god.

✴

Bidra El et godt læringsmiljø hvor elevene har respekt for ulikhet.

Foreldre skal:
✴

Ha forventning El, vise interesse for og støDe elevens skolearbeid.

✴

Ha forventning El elevens bidrag i et godt læringsmiljø.

✴

Bidra El utvikling av et godt læringsmiljø gjennom å være posiEv El skolen, andre foreldre og elever.
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Eleven og grunnleggende ferdigheter
I KunnskapsløSet er det deﬁnert fem ferdigheter som utgjør grunnleggende forutsetninger for læring og utvikling i
skole, arbeid og samfunnsliv. Disse er:
✴

Å kunne lese

✴

Å kunne regne

✴

Å kunne skrive

✴

Digitale ferdigheter

✴

Muntlige ferdigheter

I læreplaner for fag er det beskrevet hvordan de grunnleggende ferdighetene skal bidra El å utvikle elevenes
kompetanse i faget, og hvordan disse ferdighetene er en del av denne kompetansen.
For å sikre konEnuerlig utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter gjennom hele grunnopplæringen, er
ferdighetene integrert i kompetansemålene på premissene El det enkelte fag. Det betyr at de kan framstå ulikt, og
komme El uDrykk i varierende grad i forskjellige læreplaner for fag.
(udir.no/Grunnleggende ferdigheter)

Satsingsområde – Grunnleggende ferdigheter
MÅL (HVA VI SKAL OPPNÅ)

I Askøyskolen skal elevene nå sitt potensial i de grunnleggende
ferdighetene i alle fag.
STRATEGI (HVORDAN VI GJØR DET)
Skoleeier skal:
✴

Legge El reDe for strukturert samarbeid mellom skoler på en slik måte at det utvikles en felles forståelse av
grunnleggende ferdigheter.

✴

Legge El reDe for deltakelse i felles kompetanseutvikling innen grunnleggende ferdigheter; nasjonale Eltak/
regionale Eltak/lokale Eltak.

Skoleleder skal:
✴

Prioritere grunnleggende ferdigheter i alle fag /saD i system.

✴

Sørge for at det utvikles en felles forståelse av grunnleggende ferdigheter i alle fag.

✴

Sørge for at det utvikles felles forståelse av læringsprogresjon (utviklingstrapp).

✴

Sørge for samarbeid om eleven på tvers av årstrinn/team.
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✴

Bruke skolens resultater El videre utvikling i læringsarbeidet.

Lærer skal:
✴

Ha god oversikt over grunnleggende ferdigheter i faget.

✴

Bruke kartlegging for læring slik at slik at det blir en naturlig progresjon i elevens læring (utviklingstrapp).

✴

Tilpasse opplæringen gjennom å bruke varierte læringsstrategier, metoder og akEviteter.

✴

Samarbeide om eleven på tvers av trinn /team.

Andre ansatte skal:
✴

Hjelpe eleven og nå siD potensiale innen grunnleggende ferdigheter gjennom elevakEvitetene de har ansvar
for.

✴

StøDe læringsarbeidet.

Eleven skal:
✴

UtnyDe siD eget potensial.

✴

Være med å vurdere sin egen kompetanse, siD eget arbeid og sin egen faglige utvikling.

Foreldrene skal:
✴

Ha forventning El og vise interesse for elevens skolearbeid.

✴

Vite hva eleven holder på med på skolen gjennom å søke informasjon, holde seg oppdatert, eDerspørre
læringsarbeid.

✴

Hjelpe eleven i å nå de målene som læreren og eleven selv har saD for den enkelte.
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Eleven og vurdering
Prinsipper for vurdering
Det er særlig ﬁre prinsipper som er sentrale i vurderingsarbeid som har El formål å fremme læring. Elevers
forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de:
1. Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
2. Får 8lbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
3. Får råd om hvordan de kan forbedre seg.
4. Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.
Underveisvurdering for læring er vurdering som har El hensikt å forbedre elevens kompetanse og som er
integrert i læringsprosessen.
Underveisvurdering av læring for læring er vurdering som har El hensikt å beskrive elevens kompetanse i fag på
ulike Edspunkt, som grunnlag for forbedring i faget.
SluDvurdering av læring er vurdering som har El hensikt å gi informasjon om elevens kompetanse ved avslutning
av opplæringen i et fag.
(udir.no/Vurdering)

Satsingsområde – Vurdering
MÅL (HVA VI SKAL OPPNÅ)

Vurdering i Askøyskolen skal fremme læring slik at elevene får
innsikt i egen utvikling og læring.
STRATEGI (HVORDAN VI GJØR DET)
Skoleeier skal:
✴

Legge El reDe for strukturert samarbeid mellom skoler på en slik måte at vurderingsforskriSen er kjent, og
følges lojalt opp med varierte vurderingsformer.

Skoleleder skal
✴

Sørge for at vurderingsforskriSen er kjent, og følges lojalt opp med varierte vurderingsformer.

✴

Bruke skolens resultater El videre utvikling i læringsarbeidet.

✴

Følge opp at lærerne gjennomfører elevmedvirkning i læring og vurdering.

✴

Legge El reDe for samarbeid på en slik måte at ansaDe reﬂekterer over egen praksis, og jakter på
forbedringsmuligheter.

✴

Følge opp det strukturerte samarbeidet mellom skolene på Askøy.
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Lærerne skal
✴

Bruke vurderingsforskriSen som grunnlag for arbeidet.

✴

Gjøre kompetansemål, vurderingskriterier og egne planer for faget kjent for elever og foreldre.

✴

Planlegge undervisning/læringsarbeidet i vurderingsperioder/ Edsspenn; kort, mellom, lang
- Planlegge for læring – ikke akEvitet
- Bruke tydelige mål og kriterier

✴

Gi elevene mulighet El å få eierskap over egen læring
- Ha jevnlige samtaler med eleven om hvordan eleven kan forbedre sine prestasjoner.

✴

Involvere eleven i å lage vurderingskriterier og involvere elevene i å seDe Elpassede mål for seg selv.

✴

AkEvere elevene som læringsressurs for hverandre

✴

Involvere foreldrene i arbeidet med elevens egenvurdering.

Alle ansatte skal
✴

StøDe læringsarbeidet.

Eleven skal
✴

UtnyDe siD eget potensial.

✴

Være med å vurdere sin egen kompetanse, siD eget arbeid og sin egen faglige utvikling.

Foreldre skal
✴

Ha forventning El og vise interesse for elevens skolearbeid.

✴

Vite hva eleven holder på med på skolen gjennom å søke informasjon, holde seg oppdatert, eDerspørre
læringsarbeid.

✴

Hjelpe eleven i å nå de målene som lærer og elev har saD for eleven.
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