
 

 

Verbaldel Skjønnhaug skoles strategiske plan 2021  

 

Skjønnhaug skole og Aktivitetsskole har fire hovedsatsningsområder i Strategisk plan 2021  

 Arbeid med grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning  

 Profesjonsfellesskapet  

 Trygt og inkluderende læringsmiljø  

 AKS  

   

Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning tidlig i skoleløpet  

Det viktigste resultatmålet for oppvekst og kunnskapssektoren i Oslo er at elevene fullfører og består 

videregående opplæring, og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidslivet. For å kunne nå dette målet 

er det viktig at skolen jobber for at alle elever får lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet.  

 

Skjønnhaug skole skal løfte elevenes ferdigheter i lesing, skriving og i regning gjennom ulike tiltak. Systematisk 

arbeid med tilpasset opplæring vil derfor få mye fokus gjennom året.   

 

På de ukentlige fagtidene med pedagogene vil det i hovedsak rulleres mellom følgende tema: tilpasset opplæring 

faglig og sosialt (det som skjer i klasserommet), det digitale og profesjonsfellesskapet (LK20). Mer om disse tre 

etter hvert. I tillegg vil det brukes tid på det som skjer gjennom året som bl.a. elevundersøkelsen, 

HMS, årshjul mm.   

Gjennom fokus på tilpasset opplæring faglig og sosialt, vil ha elevenes læring og utvikling i sentrum. Da vil vi 

blant annet jobbe med hvordan planlegge undervisningen slik at elevene får oppleve mestring og får muligheten 

til å utvikle seg fra sitt utgangspunkt. Her vil vi ha fokus både på det faglige og sosiale. Det er videre viktig at 

tema fra fagtidene vises igjen i klasserommene.    

Vårt mål er å skape et godt læringsfundament som gjør at elevene kan tilegne seg kunnskap gjennom hele 

skoleløpet.  

 

Skjønnhaug skole har tidligere satset på bl.a. "Mer Læring", Stenbråten modellen og Ny i Norsk for å sikre at 

elevene får lese- skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet.  Dette er noe vi viderefører da vi ser at tiltakene 

gir resultater og har positive effekt også inn i ordinær undervisning.  

 

Det siste året med korona har gjort at satsingen på bruk at digitale verktøy til pedagogisk bruk i undervisningen 

er i gang med å få et stort løft. Det er høsten 2020 blitt delt ut læringsbrett til alle elevene på 1.-3. trinn og PC 

på 4.-7. trinn. En viktig satsing videre blir nå kompetansehevingen av personalet. Dette vil vi bruke tid på i 

fagtidene.  Skolen har også startet et arbeid med å etablere en digital delingsplattform for opplegg og 

materiell.   

 

Profesjonsfellesskapet og undervisningen  

Høsten 2020 startet implementeringen av ny læreplan, LK20, og med den et paradigmeskiftet i norsk skole. 

Læreplanen stiller store krav til omstilling i skolens måte å tenke undervisning på. Vi ser også dette igjen i 

Byrådets forslag til budsjett 2021. Det er også gjort endringer i ett mål i Utdanningsetatens strategiske kart for 

2021. Og betydningen av at elevene skal arbeide med det grønne skiftet og en bærekraftig utvikling er presisert. 

Det blir videre lagt til grunn at undervisningen på skolen skal utvikle elevenes evne til å skape, gå i dybden tenke 

kritisk, utforskende, etisk og bærekraftig gjennom hele skoleløpet.  

 

Et viktig tiltak på Skjønnhaug skole for å nå dette målet er å ha fokus på profesjonsfellesskapet. Dette vil derfor 

være det tredje hovedfokuset som vi vil ha på fagtidene. Vi vil gjennom det jobbe for en felles kompetanseheving 

av personalet.  

 

Læringsmiljø  

Elever skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for 

mobbing, vold og overgrep.  



Skjønnhaug skole skal jobbe for at den enkelte elev opplever inkludering, trygghet og et læringsmiljø fritt for 

krenkelser gjennom ulike tiltak i 2021   

 

Skolens verdier som er: vennlighet, høflighet, empati, samarbeid og inkludering, vil fortsatt gjennomsyre hele 

skolens drift. Fokuset på skolens verdier vil være synlig både i klasserommet, i friminuttene, i fellessamlinger, på 

turer og ellers der elevene oppholder seg.  

 

Arbeidet med å skape et godt læringsmiljø er en pågående prosess der de ulike tiltakene evalueres og justeres 

flere ganger i året. Vi gjennomfører den statlige elevundersøkelsen for elever på 5.-7.trinn og 

trivselsundersøkelsen på 1.-4.trinn en gang pr år. Resultatene av disse undersøkelsene gir oss en god indikasjon 

på hvilke tiltak og innsatser skolen må fokusere på framover. Elevrådet, FAU og SMU er en viktig bidragsytere 

inn i arbeidet med et godt skolemiljø.  

 

Skjønnhaug skole har ansatt en miljøarbeider på full tid. Miljøarbeiderens mandat er å jobbe proaktivt gjennom å 

være tett på elevene både inne i klasserommet og ute i friminuttet.   

 

Høsten 2020 startet et prosjekt i Groruddalen hvor Utdanningsetaten og bydel Alna fikk innvilget midler til et 

prosjekt for 5. og 6. klassinger. Et av målene er å øke den sosiale kompetansen og livsmestringen hos 

målgruppen. I prosjektet som kalles Sosialagentene, er det er ansatt to miljøarbeidere, sosialagenter, som 

jobber på Skjønnhaug skole fire dager i uka. Disse gir gruppetilbud til elevene på 5. og 6. trinn og er til stede i 

alle skolens friminutt når de er her.  

 

Arbeidet med læringsmiljøet vil som nevnt tidligere ha mye plass på fagtidene. Skolen ønsker med dette å få til 

en kompetanseheving i klasseledelse og relasjonsbygging. Det skal også utarbeides en handlingsplan for 

psykososialt arbeidsmiljø for elevene. Videre ønskes det at arbeidet i elevrådet struktureres slik at elevstemmen 

kommer frem. Skolen har også en plan om å utvikle og implementere en treårig fadderordning for elevene.   

 

Skjønnhaug skole vil også ha økt fokus på et godt skole- og hjemsamarbeid. Lærerne skal ha et system som 

ivaretar at det sendes positive tilbakemeldinger til hver enkelt elev hver måned. Det skal utvikles et årshjul for 

foreldremøtene med faste temaer både av pedagogisk og sosial art og et årshjul som ivaretar at informasjon om 

skolen aktiviteter legges ut på skolens nettsider jevnlig.   

 

AKS  

Aktivitetsskolen skal bidra til å styrke elevenes motivasjon, mestringsfølelse, norskspråklige ferdigheter og 

læring gjennom økt deltagelse og kvalitet i AKS dette skal gjøres gjennom følgende tiltak  

 

Elever og foresatte skal oppleve at AKS er et trygt og godt tilbud, og vårt mål er at alle elever fra 1.-4.trinn 

deltar full tid på AKS. For å øke andel heldagsplasser samt at elevene er flere timer på AKS pr. dag må 

kommunikasjonen med foresatte og elever være god. Gjennom daglig kommunikasjon og informasjon gjennom 

ulike kommunikasjonskanaler vil vi kunne sikre nok informasjon.   

Det er viktig at AKS er representert der skolen er i kontakt med foresatte. Åpen kveld, foreldremøter, 

innskrivning,  førskoledagen og første skoledag vil være viktige arenaer AKS bør være representert  på.  

Læringsstøttende aktiviteter skal bidra til at elevene på Skjønnhaug skole skal lære mer. Gjennom lek og 

aktiviteter som er planlagt og gjennomført sammen med voksne vil elevene oppleve læring som lek. Gjennom et 

godt samarbeid mellom AKS personalet og lærerne på skolen vil elevene og foreldrene oppleve en større 

sammenheng mellom skole og AKS og det vil bli lettere å sikre den faglige utviklingen til den enkelte elev  

 

For 2021 vil Skjønnhaug AKS ha økt satsing på å sikre informasjon til de foresatte gjennom bl.a samtaler med 

foresatte og at AKS får økt fokus på utviklingssamtaler. Et annet tiltak er økt satsing på et godt arbeidsmiljø og 

god opplæring av nyansatte. Dette gjøres bl.a. gjennom oppstartssamtale og system for veiledning av de 

ansatte.   


