
Tiltaks – og aktivitetsplan – Teglverket skole 2018
Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet

Risikofaktor: Pedagogene løfter ikke samme retning og har ikke tilstrekkelig kompetanse i hvordan lære bort grunnleggende ferdigheter i lesing, 
skriving og regning
Tiltak: Det skal utvikles en standard for språkopplæringen med beskrivelse av hvordan og hvilke digitale tjenester som skal effektivisere opplæringen
Aktivitet Ansvarlig Ansvarlig (fritekst) Startdato Sluttdato Status

Utvikle standarden for språkopplæringen, i malen, med beskrivelse av 
hvordan og hvilke digitale tjenester som skal effektivisere 
opplæringen, på alle trinn 1.-10.

Elisabeth Palmgren Faggruppe språk, norsk 01.aug.2017 31.des.2018 I henhold til plan

Kommentarer til aktivitetsplan

Tiltak: Det skal utvikles en standard for praktisk, anvendt, utforskende og problemløsende matematikk hvor pedagogene får lederstøtte og kurs. Programmering og 
koding skal inkluderes og benyttes som verktøy i prosessen for å trene på bl.a. problemløsing, logisk tenkning og oppbygging av algoritmer. 
Aktivitet Ansvarlig Ansvarlig (fritekst) Startdato Sluttdato Status

Kompetanseheving for lærere og ledere; 4 lærere tar 
videreutdanningen innenfor matematikk, "Tell og regn" kurs med 
eksterne kursholdere (avsluttes feb. 18), Introduksjon av 
"Engebråtenmodellen" for et helhetlig blikk på matematikkfaget og for 
inspirasjon til mulige måter å bygge opp faget på (3x3 timer), Kurs, 
workshops og utprøving av GetSmart- og Jossie 
konkretiseringsmateriell i regning/matematikk (3x3 timer med 
utprøving mellom øktene), Jevnlig faglige og didaktiske diskusjoner 
og deling av læringsopplegg 

Irene Langeid Eksterne kursholdere og faggruppe i 
regning og matematikk

15.aug.2016 30.jun.2018 I henhold til plan

Utvikle en beskrivelse for hvordan foreldrestøtte kan foregå i 
matematikk

Irene Langeid Faggruppe i regning og matematikk 01.feb.2017 31.des.2018 Forsinket, ekstra tiltak 
settes inn

Standard for regning/matematikk og programmering/koding utvikles; 
Kompetanseheving gis innenfor koding og programmering, Planer, 
læringsopplegg og utprøving dokumenteres og blogges om på WIKI 
slik at dette på sikt kan bli en standard for hvordan dette kan gjøres fra 
1.-10.trinn. Standarden skal beskrive hvilke kompetanser vi ønsker 
elevene skal utvikle på de ulike trinnene, samt eksempler på hvordan 
det kan gjøres. 

Irene Langeid Eksterne kursholdere og faggruppene 
i IKT og i regning og matematikk

01.jan.2018 31.des.2019 Velg status
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Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing

Risikofaktor: Ansatte som ikke er trygge nok ifht. klasseledelse, som mangler verktøyskompetanse og/eller ikke har god nok relasjonskompetanse
Tiltak: Skolen skal bli en "Trygg læring skole". 
Aktivitet Ansvarlig Ansvarlig (fritekst) Startdato Sluttdato Status

Alle ansatte får kompetanseheving i konflikthåndtering Elisabeth Palmgren Rikard Røros 01.sep.2016 01.jun.2018 I henhold til plan

Alle ansatte får presentert og trent på noen verktøy ifht forebyggende 
arbeid og konflikthåndtering, disse gjøres lett tilgjengelig gjennom 
rutineheftet hvor det linkes til en mappe hvor det ligger gode 
læringsopplegg og oppgaver til bruk i klassene. Hvert trinn utarbeider 
sin plan for det forebyggende arbeidet

Elisabeth Palmgren Rikard Røros 01.aug.2016 01.jun.2018 I henhold til plan

Det skal settes en felles standard for struktur og orden i læringsrom og 
fellesarealer

Elisabeth Palmgren Ledergruppen 01.jan.2018 01.jun.2018 Velg status

Nærmeste leder observerer og veileder alle nytilsatte pedagoger, samt 
pedagoger med behov, i klasseledelse. Plan utarbeides for nytilsatte

Elisabeth Palmgren Ledergruppen 01.aug.2017 31.des.2018 Velg status

Alle nyutdannende følger "Oslolæreren" og får veiledning med fokus 
på klasseledelse av skolens veileder

Elisabeth Palmgren Ledergruppen 01.aug.2017 31.des.2018 I henhold til plan

Utarbeide en "stillingsbeskrivelse" for assistenter som kan benyttes av 
lærere (og ledere) i veiledning og opplæring av assistenter på trinnet

Elisabeth Palmgren Ledergruppen 01.jan.2018 15.des.2018 Velg status
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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

Risikofaktor: Lav kvalitet på de læringsstøttende aktivitetene
Tiltak: Skape en god opplærings- og oppfølgingskultur med fokus på regning i alle aktiviteter på AKS
Aktivitet Ansvarlig Ansvarlig (fritekst) Startdato Sluttdato Status

AKS-leder og baseledere skolevandrer og følger opp aktivitetene Janne Beck Engebretsen, Irene 
Langeid

AKS-leder og baseledere 01.jan.2016 30.des.2018 Velg status

Assistentene får jevnlig veiledning av baselederne Janne Beck Engebretsen, Irene 
Langeid

Baseledere 01.jan.2016 30.des.2018 Velg status

Baseledere får jevnlig veiledning av AKS-leder Janne Beck Engebretsen, Irene 
Langeid

AKS-leder 01.jan.2016 30.des.2018 Velg status

Kompetanseheving for ansatte i læringsstøttende aktiviteter med fokus 
på regning. Konkret vil de ansatte få opplæring i GetSmart og Jossi sitt 
konkretiseringsmateriell 

Janne Beck Engebretsen, Irene 
Langeid

Ekstern kursholder, samt leder 01.feb.2018 01.apr.2018 Velg status

Stjernedagen skal ha fokus på regning i alle aktiviteter Janne Beck Engebretsen, Irene 
Langeid

Baseledere 01.jan.2018 31.des.2018 Velg status

De øvrige kursene og aktivitetene på AKS skal også ha fokus på 
regning som en kjernekompetanse de skal trene på. Men skal i tillegg 
også kjøre bestillingskurs innenfor norskspråklige ferdigheter 

Janne Beck Engebretsen, Irene 
Langeid

Baseledere 01.jan.2018 31.des.2018 Velg status

Kommentarer til aktivitetsplan

Risikofaktor: De ansatte reagerer ulikt i konflikthåndtering på aks og skole, som skaper usikkerhet hos elevene
Tiltak: AKS følger de samme tiltakene som skolen ifht Trygg læring
Aktivitet Ansvarlig Ansvarlig (fritekst) Startdato Sluttdato Status

AKS og skole skal ha felles rutiner for læringsmiljøet. Tas opp på 
personalmøter og andre samarbeidsarenaer. 

Janne Beck Engebretsen, Irene 
Langeid

Rikard Røros 01.jan.2016 15.des.2018 Velg status
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