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Skolens profil

Skolens profil 
 
Østensjø skole er en skole med høye faglige standarder og et læringsmiljø preget av 
respekt, orden og tydelige rammer. 
 
Alle involverte - ansatte, elever og foresatte- viser ansvar, omsorg og respekt for hverandre. Østensjø 
skole arbeider for at alle skal oppleve trygge skolehverdager som kjennetegnes av faglig og sosial 
mestring. Skolen gjennomfører jevnlige undersøkelser blant elever og ansatte for å overvåke og sikre 
dette. 
 
Skolen har fokus på grunnleggende ferdigheter og i læringsarbeidet. I år har skolen et ekstra fokus på 
lesing og nettvett. 
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Oppsummering Strategisk plan
Hovedområdene i strategisk plan er satt av byråd. Østensjø skole vil arbeide for å nå disse målene ved tiltak skolen setter inn etter en risikovurdering. Strategisk 
plan viser hva skolen har ekstra fokus på ved siden av all annen læring på skolen. Resultater på prøver, elevundersøkelsen og områder skolen vurderer som 
utfordring legges til grunn for tiltakene. Elevene gir tydelig signaler i Elevundersøkelsen til hvor veien videre bør være for skolen, mens personalet påvirker dette 
gjennom drøftinger. Tilslutt er det driftsstyret som vedtar planen. 

Vi vil implementere skolens tidligere satsningsområder med lesekurs for små grupper, samt klasselesekurs. En videreføring av dette prosjektet er "Ord og begreper" 
som skolen skal være med på fra høsten 2019. Dette er et prosjekt i regi av pedagogisk avdeling i Utdanningsetaten. Vi har god erfaring med "Helhetslesing" og ser 
fram til å arbeidet med prosjektet "Ord og begreper".

Elevundersøkelsen danner også grunnlaget for skolens strategiske plan hvor trivsel, mestring og motivasjon er vår hovedsatsning. Skolen har gode resultater på 
Elevundersøkelsen selv om vi opplever en liten tilbakegang på noen områder. At skolen er i en utbyggingsfase er nok en av årsakene. Skolen har fått mindre plass 
til undervisning og uteområde for elevene. Vi arbeider sammen med elevene og elevråd om hva vi kan gjøre for at dette skal fungere best i fellesområder,  
undervisningsrom og ute. 

PALS-fokuset på nettvett blir også videreført. Skolen planlegger samarbeid med Barnevakten eller Redd Barna med foredrag for elever på dagtid og foresatte 
samme ettermiddag for 3. trinn på våren og 6. trinn på høsten. 
For at eleven skal oppleve en god skolehverdag, så samarbeider vi internt på skolen på tvers av trinn, skole og AKS. Vi har en helsesykepleier som har sitt kontor på 
skolen, samt møtepunkter med andre instanser for å skape et godt lag for elevene. 

Aktivitetsskolen er en alternativ læringsarena og skal tilby læringsstøttende aktiviteter som bygger opp under skolens arbeid. I 2019 vil det fortsatt være fokus på å 
styrke læringsstøttende aktiviteter i lesing og regning. Det er ukentlige tilbud til elevene gjennom lek og andre motiverende aktiviteter. Aktivitetsskolen deltar i  
"Prosjekt lesing og regning i aktivitetsskolen". Samarbeidet mellom skole og AKS sikres ved faste møter mellom baser og trinn og samarbeid med skolens ledelse.
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Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2019 Mål 2022

Klasselesekurs implementeres ikke -Faste uker med klasselesekurs Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 1 10,0% 

Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 3 50,0% 

Nasjonal prøve i regning 5. trinn, nivå 1 10,0% 

Nasjonal prøve i regning 5. trinn, nivå 3 50,0% 

Lite fokus på ord og begreper -Prosjekt ord og begreper Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 1 10,0% 

Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 3 50,0% 

Nasjonal prøve i regning 5. trinn, nivå 1 10,0% 

Osloprøve Naturfag 4. trinn, prosent av totalskår 
på ankeroppgaver

Osloprøve Naturfag 7. trinn, prosent av totalskår 
på ankeroppgaver

Ikke lesekurs -Plan over innhold og organisering av lesekurs Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 1 10,0% 

Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 3 50,0% 
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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 2019 Mål 2022

For lite tverrfaglig undervisning -Barn hjelper barn, felles skoleprosjekt
-Miljøfyrtårnskole med aktivitetsuke

Motivasjon (Elevundersøkelsen) 95,0% 

Faglig utfordring (Elevundersøkelsen) 85,0% 
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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 2019 Mål 2022

Elevene opplever ikke mestring og motivasjon -Vurderingsplakat
-Miljøfyrtårn
-Elevmedvirkning

Mestring (Elevundersøkelsen) 95,0% 

Motivasjon (Elevundersøkelsen) 95,0% 
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Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og 
læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2019 Mål 2022

Elevene blir mobbet og føler seg utrygg på nett -Forelesing med Barnevakten eller Redd Barna
-Implementering av PALS-matrise om nettvett

Mobbing – Mobbet ukentlig eller oftere 
(Elevundersøkelsen)

0,0% 

Trivsel (Elevundersøkelsen) 100,0% 

Læringskultur (Elevundersøkelsen) 90,0% 

For lite arbeidsro -Arbeide mer med standard for god klasseledelse
-Ledelsen er i klassene 

Trivsel (Elevundersøkelsen) 100,0% 

Læringskultur (Elevundersøkelsen) 90,0% 

Oslo kommune Side 8 av 9



Strategisk Plan - Østensjø skole - 2019

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

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2019 Mål 2022

Manglende samkjøring av planer og aktiviteter i skole og 
AKS

-Les og regn i AKS
-Læringsstøttende aktiviteter i grunnleggende ferdigheter 
lesing og regning

Tilbudet frister ikke 3. og 4. trinnelever til å fortsette på 
AKS

Deltakelse i Aktivitetsskolen (dekningsgrad) GSI 

AKS får dårligere lokaler mens skolen bygges ut. Deltakelse i Aktivitetsskolen (dekningsgrad) GSI 
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