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Skolens profil

Skolens profil 
 
"Mangfold, Mestring og Medvirkning" 
 
Ammerud skole er en flerkulturell skole med et stort mangfold av språk i elevflokken. Gjennom det 
daglige samværet på skolen får elevene en unik kompetanse i flerkulturell forståelse. 
 
Skolen har sterkt fokus på språkutvikling både når det gjelder særskilt språkopplæring spesielt og god 
språkbruk generelt. Læring skjer ved opplevelse av mestring. Lokale fagplaner i alle fag og tilpasset 
opplæring i et skolebygg som innbyr til fleksibilitet og varierte arbeidsformer er noen av kvalitetene 
ved Ammerud skole. Nærmiljøet og byen benyttes som viktige læringsarenaer. 

Læring krever medvirkning ved aktiv deltakelse i undervisningen. Skolens oppgave er å skape kultur 
for læring. Det presiseres for elevene at skole og utdanning er viktig. Skolen driver et aktivt elevråd 
som gjennomfører ulike tiltak for å styrke skolemiljøet. 
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Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

At mange elever ikke har et godt utviklet norsk språk. De 
mangler begreps- og leseforståelse for å kunne oppnå 
kompetansemålene i norsk og matematikk etter K06.

-Gi elevene opplæring samt videreutvikle bruk av ulike 
begrepskart for å anaysere begrepets form, innhold og 
bruk.

-Følge opp og videreutvikle arbeidet med kvalitetssikring 
av spesialundervisning og særskilt språkopplæring.

-Videreføre og utvide skolens tilbud til flere elever som har 
behov for norsk intensiv språkopplæringskurs NISK.

At opplæring ikke har tilstrekkelig fokus på systematisk 
språk-, lese- og skriveutvikling.

-Sette av nok fellestid til kurs og erfaringsdeling i 
begrepsopplæring, lære- og lesestrategier og målretting og 
lesemåter.

-Sette av tid til kompetanseheving med tanke på 
skriveopplæring for lærerne

-Ferdigstille en systematisk plan med tydelig progresjon for 
lese- og skriveopplæring på 1.-7. trinn.

At det er ulik praksis med tanke på underveisvurdering. -Utvikle en vurderingstrapp med tydelige kriterier for arbeid 
med underveisvurdering.

-Sette av fellestid til kompetanseheving, workshop og 
erfaringsdeling.

At det ikke er en felles analysekultur som gjør at vi får 
tilstrekkelig effekt av resultatene fra prøvene som vi 
gjennomfører.

-Utvikle en felles mal for analysearbeid på team.

-Alle team må presentere en analyse av en 
leseprøve(statlig kartleggingsprøve, nasjonal prøve, 
Osloprøve, overgangsprøve) som de har gjennomført for 
hele ledergruppen.

At opplæringen i regning ikke har en tydelig progresjon. -Utarbeide en systematisk plan med tydelig progresjon for 
matematikkopplæring på 1.-7. trinn.
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Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

At skolens plan for forebyggende arbeid for et godt 
skolemiljø ikke blir fulgt i stor nok grad.

-Opprette arena for sosialt samvær.

-Utvikle felles retningslinjer for kosthold og fysisk aktivitet.

-Oppdatere og videreutvikle skolens rutiner for oppfølging 
av vold- og mobbesaker.

-Utvikle en standard for trygt og godt læringsmiljø på 
Ammerud skole.

-Undervisning i psykisk helse.
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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

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

At elever på 1. og 2. trinn som har gratis kjernetid benytter 
seg av tilbudet i sin helhet.

-Foresatte som ikke benytter seg av tilbudet vil bli kalt inn 
til et møte med AKS-leder.

Sikre kvaliteten og tilpasse læringsstøttende aktiviteter i 
AKS.

-Tilpasse læringsaktivitetene etter elevenes mestringsnivå.

-Det opprettes en prosjektgruppe for å bedre kvaliteten på 
aktivitetene, og for å forbedre samarbeidet mellom lærerne 
og assistentene.

At AKS-ansatte mangler kompetanse i begynneropplæring 
i lesing og regning

-Kursing av de ansatte.

-Skolens pedagoger gir tips og veiledning til AKS-ansatte.

-Systematisk observasjon av læringsstøttende aktiviteter i 
AKS, for å utvikle og forbedre aktivitetene.
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