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Skolens profil

Skolens profil 
 
På Rødtvet skole gjør vi alt vi kan for at alle barn skal lykkes faglig og sosialt. Vi skal bidra til at ditt 
barn får mulighet til å være den beste utgaven av seg selv hver time, hver dag. 
 
Vi er en barneskole (1.-7. trinn) som ligger idyllisk til ved inngangen til Lillomarka. Vi har egne 
mottaksklasser for nyankomne elever og egne spesialklasser for elever med funksjonsvansker. Totalt 
er over 50 ulike språk representert ved skolen. 
 
Aktivitetsskolen er en viktig del av skoledagen for elevene på 1.-4. trinn. Vi har gratis kjernetid for 
elever på 1. og 2. trinn, og fra høsten 2018 gjelder også dette elever på 3. trinn. 
 
Gjennom faglig og sosial kompetanse skal våre elever rustes til å møte utfordringer og oppgaver 
senere i livet. Vi legger spesielt vekt på lesing som grunnleggende ferdighet. På småskoletrinnet har 
vi økt lærertetthet og fokus på tidlig innsats. Vi bruker blant annet organiseringsformen "TIEY". 
 
Skolen har et stort engasjement for kunst og kultur, og hvert år arrangeres "ElevVill-festivalen", hvor 
elevene presenterer ulike kulturelle innslag som elevene har jobbet med gjennom skoleåret. 
 
Vi vet at gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever og elever er avgjørende for et godt 
læringsmiljø. På Rødtvet skole skal alle oppleve trygghet og tilhørighet. 
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Oppsummering Strategisk plan
Rødtvet skole og aktivitetsskoles strategiske plan for 2018 tar utgangspunkt i analyse av våre resultater fra 2017. (elevresultater, elevundersøkelsen, 
medarbeiderundersøkelsen og observasjoner). På bakgrunn av dette vil satsingsområdene våre i 2018 være tilpasset opplæring, økt leseforståelse og et trygt og 
godt læringsmiljø.

Tilpasset opplæring
I klasserommet skal elevene oppleve mestring og variert undervisning som motiverer til innsats og læreglede. Vi implementerer et felles trackingsystem slik at den 
enkelte lærer har oversikt over den faglige utviklingen til eleven og kan tilrettelegge undervisningen best mulig ut fra den enkelte elevs behov. 

Økt leseforståelse
Vi utarbeider og implementerer en leseplan for 1.-7. trinn som skal sikre en systematisk opplæring. AKS støtter opp om skolens arbeid gjennom læringsstøttende 
aktiviteter som fremmer språk og språkforståelse.

Trygt og godt læringsmiljø 
Alle elever på Rødtvet skole og AKS skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø. Arbeidet med å sikre elevene et trygt læringsmiljø pågår kontinuerlig, og består blant 
annet av:
Felles plan for GSM (godt skole miljø) -timen, Trivselsleder (TL)-programmet, aktiv og oppsøkende inspeksjon og bygging av fellesskap og samarbeid på alle 
skolens arenaer. 
Dette arbeidet skal være med på å skape gode relasjoner, opplevelse av motivasjon og mestring, og et trygt læringsmiljø med voksne som bryr seg om og ser den 
enkelte elev. Trygghet er utgangspunkt for all læring.
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Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet

R1 Undervisningen er ikke tilpasset den enkelte elev

R2 Leseforståelsen til elevene er for dårlig
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Risikovurderinger

Risiko Risikoreduserende tiltak Indikator

Undervisningen er ikke tilpasset den enkelte elev -Opplæring i tilpasset opplæring
-Innføring av felles trackingsystem
-Oppfølging av tilpasset opplæring

Leseforståelsen til elevene er for dårlig -Intensive lesekurs med MerLæringslærere
-Økt lærertetthet i TIEY-gruppene
-Handlingsplan for innføring av læringsbrett
-Kurs om leseforståelse i regi av pedagogisk avdeling
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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

R4 Det er for ensidig og tradisjonell undervisning.

R3 Det jobbes for lite med åpne og rike oppgaver.
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Risikovurderinger

Risiko Risikoreduserende tiltak Indikator

Det er for ensidig og tradisjonell undervisning. -Opplæring i elevaktive metoder
-Observasjon av undervisning

Det jobbes for lite med åpne og rike oppgaver. -Opplæring i å lage rike og åpne oppgaver
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Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt 
til høyere utdanning og arbeidsliv

R5 Elevfraværet følges ikke tett nok opp av ledelsen og lærere
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Risikovurderinger

Risiko Risikoreduserende tiltak Indikator

Elevfraværet følges ikke tett nok opp av ledelsen og lærere -Plan for oppfølging av fravær
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Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing

R6 Mangelfull kompetanse på hvordan man behandler utfordrende elever og situasjoner.

R7 Ansatte følger ikke opp skolens GSM-regler.
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Risikovurderinger

Risiko Risikoreduserende tiltak Indikator

Mangelfull kompetanse på hvordan man behandler utfordrende 
elever og situasjoner.

-Kurs fra læringsmiljøteamet

Ansatte følger ikke opp skolens GSM-regler. -Plan for skolens overordnede GSM-arbeid
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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

R8 Læringstøttende aktiviteter blir ikke satt i gang

R9 De ansattte har ikke tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre læringsstøttende 
aktiviteter
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Risikovurderinger

Risiko Risikoreduserende tiltak Indikator

Læringstøttende aktiviteter blir ikke satt i gang -Basemøte hver uke med fast agenda og gjennomgang av ukens 
aktiviteter og evaluering av forrige ukes aktiviteter
-Personalmøte 1 gang i måneden med fast agende

De ansattte har ikke tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre 
læringsstøttende aktiviteter

-Merlæringslærere veileder baseledere og assistenter
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