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Skolens profil
Skolens profil 
 
Visjon: I morgen begynner nå! 
 
Bogstad skoles visjon signaliserer at skolen er dynamisk og offensiv, beredt for morgendagen. 
Arbeidet vi gjør i dag har avgjørende betydning for den enkelte elev i morgen og videre framover. 
 
Skolens åpne arkitektur innbyr til fleksibilitet og variasjon i organisering og arbeidsformer, begge 
viktige virkemidler for å greie vår ambisjon om differensiering og tilpasning av undervisningen. 
 
Et engasjert personale som yter til beste for den enkelte elev, systematisk arbeid med grunnleggende 
ferdigheter, satsing på dramaopplæring, årlige teateroppsetninger og et godt foreldresamarbeid er 
stikkord for skolens virksomhet.
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Oppsummering Strategisk plan
Strategisk plan 2018 er utviklet på grunnlag av resultater og undersøkelser i 2017 og på bakgrunn av drøftinger i personal og ledelse. 
Planen er utarbeidet med utgangspunkt i Utdanningsetatens strategiske kart.

Det er fire gitte mål vi skal jobbe med innenfor Brukerperspektivet:
• Strategisk mål 1.1: Alle elevene skal ha grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet.
• Strategisk mål 1.2: Elevens 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.
• Strategisk mål 1.3: Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv.
• Strategisk mål 1.4: Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for
mobbing.

Fra Kvalitetsutviklingsperspektivet har vi valgt ut følgende mål:
• Strategisk mål 2.2: 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.

Årets strategiske plan er hovedsakelig konsentrert rundt tre områder; Skriving i alle fag, økt bruk av læringsteknologi for bedre læring og et variert aktivitetstilbud i 
AKS. Innen skriving i alle fag og et variert aktivitetstilbud i AKS viderefører vi arbeidet fra Strategisk plan for 2017. Økt bruk av læringsteknologi for bedre læring 
kommer inn som et nytt satsingsområde som vil gå over to til tre år. 

Evaluering av arbeidet med fjorårets strategiske plan
Vi hadde skriving i alle fag som et viktig satsingsområde i 2017. Vi har påbegynt arbeidet og mange av de planlagte tiltakene er gjennomført eller påbegynt. Vi 
fortsetter arbeidet med de risikoreduserende tiltakene i 2018.
Innen vurdering for læring og bruk av læringsplattformen har vi nå gode rutiner og dette området legges inn under vår daglige drift.
Med flere nye lærere høsten 2017 har vi vektlagt arbeidet med å fremme et godt psykososialt miljø for elevene. Vi har utarbeidet en ny plan for arbeidet som 
oppleves som et nyttig verktøy for lærerne i arbeidshverdagen. Planen inneholder konkretiserte sosiale mål for alle trinn som følges opp i arbeidet med fagene og 
klassemiljøene. Planen er implementert i kollegiet og arbeidet sees på som en del av skolens daglige drift. 
Et variert aktivitetstilbud i AKS er viktig for at AKS skal være en læringsstøttene arena faglig og sosialt. I løpet av 2017 ansatte vi en ny baseleder med pedagogisk 
utdanning og med entusiastiske ansatte har AKS klart å gi et godt tilbud til elevene på 1. – 4. trinn. Vi ønsker imidlertid å jobbe videre innen dette området i 2018 
også. 

Grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter (1.1)
Skriving i alle fag vil fortsatt være et viktig satsingsområde. Å uttrykke seg skriftlig er en grunnleggende ferdighet som må utvikles i alle fag. I følge Skrivesenteret er 
skriving et viktig redskap for læring, samtidig som skriving blir brukt for å synliggjøre kunnskap. Skrivesenteret har utviklet et skrivehjul, eller skrivesirkel som vi 
benytter i planlegging, gjennomføring og vurdering av skriveoppgaver. På senterets nettsider kan man blant annet finne følgende informasjon om dette.
" En eksplisitt skriveopplæring innebærer blant annet å gjøre skriver håndverket synlig for elevene gjennom modellering og samtale om tekst. Dette, i tillegg til tett  
oppfølging og veiledning underveis i skriveprosessene, er med på å bygge stillaser for elevenes skriving. Sirkelen for undervisning og læring kan støtte oss i dette 
arbeidet og er en modell over et undervisningsforløp som bygger stillaser for elevenes skriving gjennom fire faser: bygge kunnskap, modellering og dekonstruksjon, 
felles konstruksjon og selvstendig konstruksjon. Det er viktig å merke seg at fasene kan bytte plass innbyrdes, og en ikke trenger å gå gjennom alle fasene hver 
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gang elevene arbeider med en ny tekst."

På grunnlag av nyere forskning innen skriveopplæring vil vi fortsette arbeidet med å utvikle en egen skriveopplæringsplan for Bogstad skole.

Økt bruk av læringsteknologi for bedre læring. (1.1, 1.2 og 1.3)
I Byrådssak 247/16 og Kunnskapsdepartementets digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017-2021 " Framtid, fornyelse og digitalisering," fremheves 
viktigheten av at norsk skole trenger mer kunnskap om hvordan ny teknologi kan brukes på en pedagogisk smart måte. Vi har i denne sammenheng satset digitalt  
på Bogstad skole over flere år. Vi har en målsetning om at hver elev skal ha tilgang til sitt private nettbrett i løpet av 2018. Per desember 2017 har vi nok nettbrett til  
1. – 5. trinn. Hovedmålet med denne satsingen har vi lånt fra Kunnskapsdepartementets digitaliseringsstrategi: "Elevene skal ha digitale ferdigheter som gjør dem i  
stand til å oppleve livsmestring og lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse."

Videre har vi valgt følgende delmål for arbeidet:
• Gjøre elevene i stand til å ta gode valg ved bruk av teknologi
• Mer læring gjennom bedre differensiert undervisning 
• Mer læring gjennom raskere progresjon i begynneropplæringen
• Mer læring gjennom økt motivasjon for læringsarbeidet 
• Mer læring gjennom økt produksjon blant lavt produserende elever
• Lære å lære å bruke teknologi i et digitalt samfunn

Det er først og fremst mer og bedre læring som er viktig for satsingen. Det er imidlertid viktig å ha med seg at dagens elever skal produsere digitalt uansett hvilken 
vei de velger videre i livet. Skolen er en arena der de skal forberedes til dette. Økt bruk av læringsteknologi vil på ingen måte kunne erstatte læreren eller øke 
kvaliteten på læringsarbeidet alene. Det vil være viktig med bevisste pedagogiske valg og en kombinasjon av tradisjonell undervisning og bruk av læringsteknologi 
for å bedre elevenes læring. På Bogstad vil vi bruke de neste årene til å søke etter nye smarte løsninger, samtidig som vi vil ivareta god tradisjonell undervisning 
med vekt på et godt læringsmiljø. 

Flere elever skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv (1.3)
Vi mener tiltakene vi beskriver innen de andre strategiske målene dekker dette målet. Vi har derfor ingen konkrete tiltak som kun er knyttet til dette målet. 

Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing (1.4)
Opplevelsen av et godt arbeidsmiljø er viktig for god læring og utvikling. Vi blir imidlertid stadig minnet om at arbeidet for å sikre elevene et godt psykososialt  
arbeidsmiljø må pågå kontinuerlig. Skolen har utarbeidet en ny plan for elevenes psykososiale miljø som ble implementert i løpet av 2017. Dette området vil alltid ha 
fokus selv om det ikke er et hovedsatsingsområde i Strategisk plan. 

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. (2.2)
Vi opplever stor tilfredshet med tilbudet vårt på Aktivitetsskolen. Vi ønsker imidlertid stadig å forbedre oss og tenker at samarbeidet mellom skole og AKS er viktig for 
å gi et helhetlig tilbud ved skolen. Kurstilbudet på AKS skal være variert og det skal være tilbud som retter seg inn mot skolens periode- og temaplan. Vi mener 
tilbudet på AKS skiller seg vesentlig fra andre tilbud som gis i nærmiljøet. Dette vil vi kommunisere ut på en tydelig og ryddig måte. Vi vil ha ekstra fokus på tilbudet 
for elever på 4. trinn. Tilbudet på AKS skal være så godt for denne gruppen at de blir på AKS ut 4. trinn, og elevene på 3. trinn skal glede seg til de begynner i 4. 
trinn på AKS.
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Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet

02 Det er for lite systematikk i opplæringen innen skriving i alle fag.

03 Det er for lite samarbeid mellom lærerne på tvers av fag om skriveopplæringen.

04 Det er ulik kompetanse blant lærerne innen skriving i alle fag.
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Risikovurderinger

Risiko Risikoreduserende tiltak Indikator

Det er for lite systematikk i opplæringen innen skriving i alle fag. -Det skal utarbeides en plan for skriveopplæringen på Bogstad 
skole som blant annet inneholder en idébank.
-Systematisk bruk av skrivehjulet.

Motivasjon (Elevundersøkelsen)
Faglig utfordring (Elevundersøkelsen)

Det er for lite samarbeid mellom lærerne på tvers av fag om 
skriveopplæringen.

-Skriveopplæringen må settes på agendaen i teammøtene.
-Det utarbeides en plan for når faglærere som har undervisning på 
flere trinn skal delta i skriveprosjekter på de ulike trinnene.
-Alle trinn gjennomfører tverrfaglige skriveprosjekt i løpet av 
skoleåret.

Motivasjon (Elevundersøkelsen)
Faglig utfordring (Elevundersøkelsen)

Det er ulik kompetanse blant lærerne innen skriving i alle fag. -Kurs for personalet innen skriveopplæring.
-Erfaringsdeling i personalet om gode skriveoppgaver.
-Gode skriveopplegg samles i en idébank på SharePoint

Motivasjon (Elevundersøkelsen)
Faglig utfordring (Elevundersøkelsen)

Hovedindikatorer
Navn Mål

skole
2018

Mål
skole
2021

Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 1 5,0% 3,0% 

Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 3 61,0% 65,0% 

Nasjonal prøve i regning 5. trinn, nivå 1 5,0% 3,0% 

Nasjonal prøve i regning 5. trinn, nivå 3 61,0% 65,0% 

Nasjonal prøve i engelsk lesing, 5. trinn, nivå 1 5,0% 3,0% 

Nasjonal prøve i engelsk lesing, 5. trinn, nivå 3 59,0% 62,0% 
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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

05 Elevene får ikke utfordringer tilpasset sitt nivå eller tid nok til å gå i dybden innen et tema.
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Risikovurderinger

Risiko Risikoreduserende tiltak Indikator

Elevene får ikke utfordringer tilpasset sitt nivå eller tid nok til å gå i 
dybden innen et tema.

-Elevene skal utfordres jevnlig gjennom kompetanseoppgaver.
-Læringsteknologi benyttes til å utfordre elevene på rett nivå. 
-Tverrfaglig arbeid for å få tid til å gå i dybden.

Faglig utfordring (Elevundersøkelsen)
Motivasjon (Elevundersøkelsen)

Hovedindikatorer
Navn Mål

skole
2018

Mål
skole
2021

Nasjonal prøve i norsk lesing, 8. trinn, nivå 1 og 2 - avgiverskoler 5,0% 5,0% 

Nasjonal prøve i norsk lesing, 8. trinn, nivå 4 og 5 - avgiverskoler 70,0% 75,0% 

Nasjonal prøve i regning, 8. trinn, nivå 1 og 2 - avgiverskoler 5,0% 4,0% 

Nasjonal prøve i regning, 8. trinn, nivå 4 og 5 - avgiverskoler 73,0% 75,0% 

Nasjonal prøve i engelsk lesing, 8. trinn, nivå 1 og 2 - avgiverskoler 5,0% 5,0% 

Nasjonal prøve i engelsk lesing, 8. trinn, nivå 4 og 5 - avgiverskoler 67,0% 70,0% 
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Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt 
til høyere utdanning og arbeidsliv
Hovedindikatorer
Navn Mål

skole
2018

Mål
skole
2021

Mestring (Elevundersøkelsen) 95,0% 95,0% 

Motivasjon (Elevundersøkelsen) 95,0% 95,0% 
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Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing

06 Elevenes psykososiale arbeidsmiljø er ikke godt nok ivaretatt for alle elever.
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Risikovurderinger

Risiko Risikoreduserende tiltak Indikator

Elevenes psykososiale arbeidsmiljø er ikke godt nok ivaretatt for 
alle elever.

-Arbeidet med å implementere planen for elevenes psykososiale 
miljø på Bogstad skole fortsetter.

Trivsel (Elevundersøkelsen)
Mobbing – Mobbet ukentlig eller oftere (Elevundersøkelsen)
Mobbing – Mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere 
(Elevundersøkelsen)
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Osloskolen skal ha høye ambisjoner for hver enkelt elev, og undervisningen skal sikre 
elevenes læring og faglige progresjon 
Hovedindikatorer
Navn Mål

skole
2018

Mål
skole
2021

Faglig utfordring (Elevundersøkelsen) 86,0% 89,0% 
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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

07 Elevene slutter på AKS grunnet andre fristende tilbud i nærmiljøet.

08 Manglende kompetanse i personalet på AKS.

09 Tilbudet frister ikke elever på 4. trinn til å fortsette på AKS
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Risikovurderinger

Risiko Risikoreduserende tiltak Indikator

Elevene slutter på AKS grunnet andre fristende tilbud i nærmiljøet. -Bogstad AKS kommuniserer tydelig det gode tilbudet og fordelen 
ved å gå på Bogstad AKS
-Det legges til rette for et godt og variert aktivitetstilbud.

Deltakelse i Aktivitetsskolen (dekningsgrad) GSI 

Manglende kompetanse i personalet på AKS. -Personalet kurses og aktuelle temaer diskuteres med jevne 
mellomrom.
-AKS-lærere rekrutteres med tanke på kompetansebehov.

Tilbudet frister ikke elever på 4. trinn til å fortsette på AKS -Tilbudet til 4. trinn skal være variert og eksklusivt. Deltakelse i Aktivitetsskolen (dekningsgrad) GSI 

Hovedindikatorer
Navn Mål

skole
2018

Mål
skole
2021

Deltakelse i Aktivitetsskolen (dekningsgrad) GSI 95,0% 95,0% 
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Osloskolen skal ha digitale løsninger som er brukerorienterte og virker læringsfremmende

R1 For svak organisatorisk og pedagogisk kompetanse innen læringsteknologi blandt lærere 
og ledelse

Kommentarer til risiko og tiltak
Hovedmål: "Elevene skal ha digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å oppleve livsmestring og lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse." 
(Kunnskapsdep. Digitaliseringsstrategi: Framtid, fornyelse og digitalisering, 2017)
Delmål: 
Det digitale arbeidet skal:
- Gjøre elevene i stand til å ta gode valg ved bruk av teknologi
- Mer læring gjennom bedre differensiert undervisning
- Mer læring gjennom raskere progresjon i begynneropplæringen
- Mer læring gjennom økt motivasjon for læringsarbeidet
- Mer læring gjennom økt produksjon blant lavtproduserende elever
- Lære å bruke teknologi i et digitalt samfunn
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Risikovurderinger

Risiko Risikoreduserende tiltak Indikator

For svak organisatorisk og pedagogisk kompetanse innen 
læringsteknologi blandt lærere og ledelse

-IKTplan.no brukes på alle trinn.
-Læringsteknologi benyttes på alle trinn for å sikre variasjon i 
opplæringen.
-Ulike plattformer, læringsapplikasjoner og nettressurser benyttes i 
undervisningen for å gjøre elevene i stand til å forholde seg til ulike 
systemer og plattformer.
-Nettbrettene brukes aktivt i lese- og skriveopplæringen.
-Læringsteknologi benyttes for å gi elevene bedre differensiert 
undervisning.
-Kurs og erfaringdeling i personalet innen bruk av læringsteknologi 
for å fremme læringen.
-Ledelsen er oppdatert på utviklingen og holder i skolens fremdrift.

Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 1
Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 3
Nasjonal prøve i regning 5. trinn, nivå 1
Nasjonal prøve i regning 5. trinn, nivå 3
Nasjonal prøve i engelsk lesing, 5. trinn, nivå 1
Nasjonal prøve i engelsk lesing, 5. trinn, nivå 3
Nasjonal prøve i norsk lesing, 8. trinn, nivå 1 og 2 - avgiverskoler
Nasjonal prøve i norsk lesing, 8. trinn, nivå 4 og 5 - avgiverskoler
Nasjonal prøve i regning, 8. trinn, nivå 1 og 2 - avgiverskoler
Nasjonal prøve i regning, 8. trinn, nivå 4 og 5 - avgiverskoler
Nasjonal prøve i engelsk lesing, 8. trinn, nivå 1 og 2 - 
avgiverskoler
Nasjonal prøve i engelsk lesing, 8. trinn, nivå 4 og 5 - 
avgiverskoler
Motivasjon (Elevundersøkelsen)
Faglig utfordring (Elevundersøkelsen)

Oslo kommune Side 17 av 17


	Skolens profil
	Oppsummering Strategisk plan
	Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet
	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
	Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv
	Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing
	Osloskolen skal ha høye ambisjoner for hver enkelt elev, og undervisningen skal sikre elevenes læring og faglige progresjon 
	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
	Osloskolen skal ha digitale løsninger som er brukerorienterte og virker læringsfremmende

