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Oppsummering Strategisk plan
Nordvoll skoles visjon er "for et selvstendig og meningsfullt liv". Den ligger til grunn for alt vi arbeider med og har fokus på gjennom skole- og AKS 
dagen. I samsvar med denne visjonen er skolens strategiske satsningsområder for 2022 å utarbeide gode langsiktige læringsmål for den enkelte elev i 
skole og AKS med utgangspunkt i Fagfornyelsen LK20 og rammeplan for AKS.
I AKS skal det jobbes med læringsstøttene mål for å sikre en sammenheng mellom skole og AKS. Fokus er å gjøre organiseringen av AKS enda bedre 
gjennom å øke kvaliteten på aktivitetene, som igjen skal samsvare med rammeplanen for AKS.
Videre vil vi videreføre satsningen på "Kompetanseprogram for ansatte på Nordvoll skole". Dette for å sikre at alle ansatte innehar en felles 
basiskompetanse og innsikt i elevenes behov. 
Skolen fortsetter også arbeidet med implementering og forankring av Fagfornyelsen LK20 og å utarbeide en lokal lærerplan som sikrer en rød tråd i 
elevenes opplæring. 
For at elevene skal ha trygge og optimale læringsbetingelser skal elevenes opplæring ta utgangspunkt i den enkelte elevs forutsetning og medvirkning. 
Dette forutsetter et godt og tett samarbeid med elevens foresatte og nærpersoner.
Utarbeidelse av læringsmål for elevene skal ta utgangspunkt i elevens sakkyndige vurdering, samt de observasjoner og kartlegginger som er gjort rundt 
den enkelte elev. Skolen vil intensivere arbeidet med kartlegging ved å utarbeide en kartleggingspakke for nye elever. I tillegg skal kartlegging inn i 
skolens pedagogiske årshjul. Dette for å sikre at opplæringsmålene er tilpasset elevens forutsetninger. 
Med tanke på at skolen de siste årene har blitt utvidet med flere elevplasser og dertil antall ansatte skal skolen jobbe med å optimalisere organiseringen 
av skolen og å minske risikoen for sykefravær samt å sikre god ivaretagelse av den enkelte elev. 
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Nordvoll skole

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

R1 Skolen har ikke god nok kompetanse og gode nok rutiner for kartlegging av elevene
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Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2022 Mål 2025

Skolen har ikke god nok kompetanse og gode nok 
rutiner for kartlegging av elevene

-Gjennomgå eksisterende kartleggingsmateriell og 
kategorisere disse i ulike fag, samt gjøre dette kjent for 
lærerne. 

-Lage en kartleggingspakke som skal benyttes ved 
inntak av nye elever

-Utarbeide en kartleggingspakke for ulike fag
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Nordvoll skole

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

R1 AKS er ikke godt nok organisert og innholdet i AKS samsvarer ikke i stor nok grad med 
rammeplanen
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Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2022 Mål 2025

AKS er ikke godt nok organisert og innholdet i 
AKS samsvarer ikke i stor nok grad med 
rammeplanen

-Etablere et årshjul for AKS med aktiviteter, kursing og 
felles informasjonsmøter

-Jobbe med læringsstøttene mål fra den enkelte elevs 
IOP i AKS

-Jobbe med rolleavklaring for miljøterapeutene, 
akslederrollen og miljøarbeiderrollen

-Bedre organiseringen av AKS
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Nordvoll skole

Elever og lærlinger skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte

R1 Skolens ansatte innehar ikke god nok kompetanse om skolens elevgruppe og 
tilretteleggingen av opplæringstilbudet for elevene.
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Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2022 Mål 2025

Skolens ansatte innehar ikke god nok 
kompetanse om skolens elevgruppe og 
tilretteleggingen av opplæringstilbudet for 
elevene.

-Arbeidsgruppa skal ferdigstille de siste modulene i 
kompetanseprogrammet

-Intern veileder og arbeidsgruppa kurser ansatte i ulike 
moduler

-Planlegge kursing av kompetanseprogrammet inn i 
skolens pedagogiske årshjul
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Nordvoll skole

Osloskolen skal arbeide kontinuerlig med kvalitetsforbedring for å sikre effektiv ressursutnyttelse

R1 Skolen er ikke godt nok organisert og ressursene ved skolen benyttes ikke på en effektiv 
nok måte.
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Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2022 Mål 2025

Skolen er ikke godt nok organisert og ressursene 
ved skolen benyttes ikke på en effektiv nok måte.

-Kartlegge dagens struktur og organisering, samt 
ressurser og kapasitet til ledelse og administrasjon
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