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FORORD 
Kongsgård skolesenter er en arbeidsplass som spenner over et stort mangfold av kulturer, 
mennesker og språk. Det er berikende å arbeide i et slikt mangfold, men det er også utfordrende. 
Med 5 avdelinger under samme tak er det krevende å skape et arbeidsfellesskap på tvers av ulikheter 
i kompetanse og arbeidsoppgaver til felles beste for deltakerne. 
 
Senteret tilbyr opplæring til følgende grupper 

 Voksne nyankomne innvandrere og flyktninger - Introduksjonsloven  

 Voksne med behov for grunnskoleopplæring - Opplæringsloven § 4A-1  

 Voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område - Opplæringsloven § 4A-2 

 Hørselshemmede elever i grunnskolen 
 
Bredden i arbeidsoppgaver som skal løses, medfører at Kongsgård skolesenter besitter en bred faglig 
kompetanse i arbeidsstokken. Hørselsavdelinga har ansvaret for hørselshemmede i grunnskolen. 
Minoritetsspråklige over 16 år får sin obligatoriske opplæring i norsk og samfunnskunnskap som 
avsluttes med offentlige obligatoriske prøver. Senteret har også hovedansvaret for heldagstilbudet til 
minoritetsspråklige voksne som er deltakere i introduksjonsprogrammet. Dette innebærer at det i 
tillegg til ordinær norskopplæring, gis et tilbud til deltakerne der de kan lære norsk gjennom praktisk 
arbeid, for eksempel i egen kantine og eget tekstilverksted, eller gjennom språkpraksis ute på 
eksterne arbeidsplasser. Kongsgård skolesenter har også ansvaret for all grunnskopplæring for 
personer over 16 år i kommunen, noe som også innebærer all spesialundervisning for voksne over 20 
år.  
 
Mangfoldet Kongsgård skolesenter utgjør, medfører at de ansatte må vise toleranse og innsikt i møte 
med deltakerne. Mange av deltakerne er sårbare og utrygge, så det blir de ansattes oppgave å skape 
den nødvendige tryggheten som skal til for at læring og utvikling skjer. Ansatte ved Kongsgård 
skolesenter må derfor hele tiden søke å tilrettelegge for optimal læring for den enkelte, og søke etter 
gode læringsarenaer for alle deltakerne.  
 
Kongsgård skolesenter skal legge til rette for at deltakerne har et godt grunnlag for aktiv deltakelse i 
samfunnet både når det gjelder videre utdanning, arbeidsliv og fritid når de forlater senteret. Det 
viktigste i så måte er at deltakerne har et funksjonelt språk. Nettopp språk og kommunikasjon er 
fellesnevneren for virksomheten til alle avdelingene ved Kongsgård skolesenter.  
 
Ressursforvaltning vil alltid ha et fokus på Kongsgård skolesenter. Det innebærer blant annet 
bevissthet rundt energiforbruk, søppelsortering og redusert kopimengde. Det fokuseres også på å ta 
vare på interiør og bygg slik at senteret framstår så pent og ryddig som mulig. 
 
Kulturformidling er også et område det fokuseres på. Ansatte og deltakere skal få kulturelle 
opplevelser på senteret både gjennom å invitere kunstnere utenfra og ved å bruke egne krefter. 
Kulturformidling innebærer også kunnskap om og innsikt i andre land og kulturer. Ressurspersoner 
utenfra kan formidle slik kunnskap. 
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VISJON FOR KONGSGÅRD SKOLESENTER 
 
NYE MULIGHETER 
 
Kongsgård skolesenter skal være et senter som skaper nye muligheter for alle deltakerne på 
senteret. Deltakerne skal møte et miljø som preges av respekt og toleranse. De ansattes vilje 
og evne til å skape dialog og trygghet skal gi et godt grunnlag for læring.  
 
Det er et mål at hver enkelt deltaker skal få mulighet til utvikle sine evner og talenter slik at 
de har et grunnlag for en likeverdig deltakelse i videreutdanning, yrkesliv og samfunnsliv når 
de forlater Kongsgård skolesenter.  
 
Deltakerne våre skal også få en trygghet i forhold til at det mangfoldet de representerer, er 
en berikelse i samfunnet vårt. 
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SATSINGSOMRÅDER  
I handlingsplanen trekker vi i hver periode fram hovedområder som vektlegges spesielt. I 
denne perioden er det veiledning, læringsmiljø, etikk og lesing.  
 
Veiledning 
Dette er et satsingsområde som rommer mye. Veiledningen kan være både skriftlig og 
muntlig og kan rette seg mot deltakeren, nærpersoner, samarbeidspartnere som kolleger på 
andre skoler eller her på senteret. Elevsamtalen skal gi deltakeren en faglig tilbakemelding 
og gi retning og motivasjon for videre skolearbeid. Karriereveiledning i forhold til innsøking 
til videregående skole og ved valg av arbeidspraksis er også viktige fokusområder.        
 
Læringsmiljø 
Ved Kongsgård skolesenter skal deltakerne møte et læringsmiljø som er preget av toleranse 
og respekt. Opplæringa skal være tilpasset den enkeltes behov, evner og forutsetninger. 
Varierte arbeidsmetoder og læringsarenaer nyttes for å optimalisere den enkeltes 
læringsutbytte. Bevissthet på problematikken rundt elever som veksler mellom storgruppe 
og individuell undervisning, er nødvendig.    
 
Kongsgård skolesenter finner sin plass i FLiK, Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i 
Kristiansand, ved at vi tilpasser oss modellen. Inkluderingsperspektivet er like sentralt her på 
senteret som ellers i kommunen og modellen for pedagogisk analyse vil være et nyttig 
verktøy for alle avdelinger. 
 
Det vil også være naturlig å fokusere på klasseledelse og vurderingspraksis, videreutvikle 
metodikk for oppfølging i arbeidspraksis, utvikle kompetansen i forhold til bruken av 
alternativ kommunikasjon og tekniske hjelpemidler. 
 
Etikk 
Alle ansatte ved senteret kan komme opp i etiske dilemmaer i møte med deltakere og 
kolleger. Det er viktig at ansatte har tenkt igjennom og diskutert slike dilemmaer for å være 
best mulig forberedt på mulige situasjoner.  
 
Ansatte skal være tolerante og imøtekommende, samtidig som det tydelig formidles verdier 
som likestilling, likeverd og ytringsfrihet. Ansatte møter elevgrupper som er sårbare og 
utsatte, og det gir spesielle utfordringer. Mange deltakere trenger og ber om hjelp til å 
mestre livet i Norge. Ansatte skal bidra med hjelp innenfor rammen av vår rolle som 
profesjonelle yrkesutøvere. Det innebærer at ansatte skal støtte deltakerne i å ta egne valg 
og medvirke best mulig til at deltakerne tar ansvaret for eget liv og ikke går inn i en passiv 
mottakerrolle. 
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Utdanningsforbundets «Lærerprofesjonens etiske plattform» trekker fram fire 
grunnleggende verdier som også er dekkende for virksomheten vår: Menneskeverd og 
menneskerettigheter, profesjonell integritet, respekt og likeverd og personvern. 
 
 
 
Lesing 
Å kunne lese er en grunnleggende ferdighet. I Kunnskapsløftet beskrives ferdigheten på 
følgende måte: «Å kunne lese er å skape mening fra tekst. Lesing gir innsikt i andres 
erfaringer, meninger, opplevelser og skaperkraft, uavhengig av tid og sted. Lesing av tekst på 
papir og digitalt er en forutsetning for livslang læring, og for å kunne delta aktivt i 
samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte». 
 
På Kongsgård skolesenter er det et sentralt mål å oppøve gode leseferdigheter hos 
deltakerne. Dette innebærer at det må fokuseres på lesing på alle nivåer i opplæringa, og at 
lærerne har kompetanse som strekker seg fra alfabetisering til formidling av avanserte 
lesestrategier. Mange av våre deltakere blir aldri funksjonelle lesere som kan bruke tekst slik 
det beskrives i Kunnskapsløftet, mens andre allerede er avanserte lesere.  
 
Leseferdigheter deles inn eller beskrives på ulike måter. Læreplanen i norsk og 
samfunnskunnskap deler inn leseferdigheter fra A1 til B2. VOX beskriver leseferdighet over 
fire nivåer fra 1 til 4 i «Læringsmål for grunnleggende ferdigheter» og Kristiansand kommune 
opererer med den første, andre og tredje leseopplæring.  På Kongsgård skolesenter opereres 
det innenfor alle nivåer. Noen deltakere skal knekke lesekoden, men blir kanskje aldri i stand 
til å lese annet enn enkeltord. For andre blir lesing først og fremst et redskap for å lære fag, 
mens andre opplever vekst og refleksjon gjennom lesing.  
 
Ved Kongsgård skolesenter skal det legges til rette for at alle deltakere når sitt potensiale når 
det gjelder lesing. Deltakerne skal innføres i og lære ulike lesestrategier egnet for sitt nivå. 
De skal oppøve bevisst bruk av hensiktsmessige lesestrategier som er tilpasset formålet med 
lesingen. Alle deltakere skal så langt det er mulig gis gode leseopplevelser som kan stimulere 
til refleksjon og ettertanke. Lesing er ikke bare knyttet til norskfaget, men skal være en del 
av alle fag. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

7 

 

 

 

SPESIALUNDERVISNING FOR VOKSNE 

Innenfor spesialpedagogikken stilles en overfor et mangfold av utfordringer og møter deltakere med 

svært ulikt behov. Dette fordrer høy og variert kompetanse tilpasset den enkeltes arbeidshverdag. En 

del av opplæringen er lokalisert til senteret i Kongsgård allé, men mye av opplæringen er 

desentralisert og foregår bl.a. på dagsentre, institusjoner og vernede arbeidsplasser. Avdelingen 

tilbyr opplæring til voksne med behov for spesialundervisning (Opplæringsloven §4A-2) og andre som 

har spesielle behov for tilrettelagt opplæring. Avdelingen tilbyr også kartlegging, veiledning og 

opplæring i bruk av kompenserende hjelpemidler. 

 

HOVEDMÅL 

Avdelingen gir et faglig opplæringstilbud til deltakerne i samsvar med regelverk, ny forskning og 
fagkunnskap. 

 

FOKUSOMRÅDER TILTAK 

Veiledning  Utarbeide ulike veiledningsverktøy for pårørende/nærpersoner/elever. 

 Videreutvikle PPT-samarbeid innen sakkyndig vurdering og 
rapportering. 
 

Læringsmiljø  Det etableres et samarbeid med andre voksenopplæringssentre i Agder 
som har et spesialpedagogisk tilbud – i fht erfaringsutveksling, 
temakvelder og felles kurs. (KnpS) 

 Videreutvikle tverrfaglig samarbeid på ulike nivå. 

 Følge juridisk korrekte rutiner knyttet til søknad og vedtak. 
 

Etikk  Bevisstgjøring i bruk av sosiale medier og nettvett  

 Økt kunnskap om etiske utfordringer i veiledningsarbeid.  
 

Lesing og 
kommunikasjon 

 Det utvikles gode kartleggingsprosedyrer og undervisningsopplegg for 
lesevansker ved afasi. 

 Øke kompetansen om ulike lesestrategier ut fra elevens nivå. 

 iPad brukes i lese- og skriveopplæringen. 

 Det utarbeides spesielt tilrettelagte kurs i «praktisk bruk av digitale 
verktøy knyttet til hverdagslivet».  

 Kompetanseøkning om ASK. 
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HØRSELSAVDELINGEN 
Vi underviser hørselshemmede elever etter Opplæringslovens § 5.1 eller § 2.6 på deres 
hjemmeskoler. Avdelingen samarbeider med og gir veiledning til skoler som har hørselshemmede 
elever. I tillegg får ulike grupper med hørselshemmede elever undervisning på Kongsgård skolesenter 
på faste dager etter en rullerende årsplan. Avdelingen har også fått ansvar for å undervise 
hørselshemmede voksne etter § 4A-2. 
 

HOVEDMÅL 

 
Hørselsavdelingen tilpasser undervisningen for å nå kompetansemålene og/eller målene i IOP for å bidra 
til et likeverdig skoletilbud for hørselshemmede elever. 
 
 

               

DELMÅL TILTAK 

Bli gode på veiledning 
i forhold til kolleger, 
kontaktlærere og 
faglærere, foreldre og 
elever. 
Bli gode 
samarbeidspartnere i 
forhold til for 
eksempel 
tredjelinjetjenesten. 

 Drøfte de ulike rollene vi innehar som audiopedagoger og  
       bli kurset i kommunikasjon og veiledning 

 Lære om ulike modeller 

 Få mer kunnskap om situasjonene til «funksjonshemmede familier» 

 Videreutvikle tilbudet til hørselshemmede voksne 

 Rollespill/case 

 Bli enda bedre til å lage gode og presise rapporter og IOP-er. 

 Skaffe oss gode maler og skjema  

 Kartlegge saksgangen for veiledning fra for eksempel StatPed 

 Forbedre informasjonsmateriell til skolene og kontaktlærerne 

 Ha god digital informasjon 

Bli bevisst på hva som 
skal til for å skape et 
godt læringsmiljø ved 
eneundervisning og 
ved inkludering og 
tilpasning i klassen.  

 Delta på FliK-kurs og samlinger og drøfte lokalt 

 Bli gode på kartlegging av elevene med hensyn til evner og anlegg, 
interesser og sterke sider, behov og utviklingsmuligheter. 

 Dele erfaringer og undervisningsopplegg 

 Kunne bruke IKT som læringsverktøy jfr IKT-planen i Kristiansand 

 Lære mer om mulighetene ved bruk av iPad i undervisninga 

 Videreutvikle samhold og trivsel innad i hørselsavdelingen. 

 Utvikle gode samarbeidsrutiner med skolene/lærerne. 

Lære mer om 
«Lærerprofesjonens 
etiske plattform». 
La disse verdiene 
prege vårt arbeid i 
hverdagen. 
Økt kunnskap om 
nettvett 

 Praktisk arbeid – bevisstgjøring på hvordan vi opptrer når vi er ute på 
skolene – i forhold til ledelsen, kontaktlæreren, faglærere, elever og 
foreldre 

 Unngå å bidra til lært hjelpeløshet i forhold til elevene våre  

 Drøfte problemstillinger/etiske dilemmaer 

 Kjenne godt til IKT-planen i Kristiansand med særlig vekt på personvern 
og nettvett 

 
Øke kunnskapen vår 
om lesing. 

 Kurs og forelesninger 

 Ulike innlæringsmåter 

 Ulike lesestrategier/leseteknikker 

 Repetert lesing 

 Leseforståelsen 

 Lesegleden 

 Gå gjennom det materialet vi har og supplere  

 Digitale læremidler – apper til iPad 
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GRUNNSKOLEAVDELINGEN:  
Grunnskoleavdelingen gir opplæring mot fullverdig grunnskoleeksamen for voksne over 16 år etter 
opplæringsloven § 4A-1 og 4A-2. 
Opplæringen drives etter LK 06.  
Undervisningen går på dagtid, 30 t pr uke. 
 
HOVEDMÅL: 

 

Øke elevenes læringsutbytte 

 
 

 
               

DELMÅL TILTAK 

 
Utvikle elevenes lese- 
og skriveferdigheter 
 
 

 

 Følge opp lesing og skriving i alle fag 

 Motivere elevene til å følge med i norske massemedier  

 Publisere elevenes tekster 
 

 

 
Sikre at elevene gjør 
gode valg i forhold til 
VGS 
 
 

 

 Jobbe aktivt for å hindre feilvalg hos enkeltelever 

 Gi elevene bedre kjennskap til alle utdanningsprogrammene 

 Få besøk av rollemodeller og opplæringskontorene 

 
Skape et godt sosialt 
og fysisk miljø 
 
 

 

 Holde avdelingen ren og ryddig 

 Gjennomføre trivselsundersøkelse på ITS 

 Sette i gang miljøtiltak ut fra resultatene på trivselsundersøkelsen 
 

 
Kvalitetssikre inntak 
og gruppeplassering 
av elever 
 

 

 Sikre at elever som tas inn i grunnskolen blir plassert i en gruppe der de 
har læringsutbytte 

 Vurdere og forbedre den strukturelle differensieringen innen KG 

 
Bedre 
vurderingspraksis 

 

 Bevisstgjøre elevene på vurderingsmål og vurderingskriterier 

 Teste måloppnåelse hver uke 

 Gi konkrete og utfyllende framovermeldinger 
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NORSKAVDELINGEN, SPOR 1:  
Spor 1 er et tilrettelagt skoletilbud for voksne deltakere over 16 år, med liten eller ingen skolegang. 
Sporet er delt inn i en alfabetiseringsmodul og ordinær språkopplæring. Vi tilbyr også arbeidsrettede 
klasser (PK) og klasser med grunnskoleeksamen som langsiktig mål (FG). Opplæringen drives etter 
Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og utvalgte deler av 
Kunnskapsløftet.  
Avdelingen deltar på kurs og konferanser i regi av Vox og Nordisk Alfaråd. 
 
HOVEDMÅL 

 
Kvalifisere deltakerne til samfunnsdeltakelse, yrkesliv og utdanning. 
 

 

DELMÅL TILTAK 

 
Utvikle lærernes 
kompetanse  
 

 

 Fokus på og etterutdanning i grunnleggende leseopplæring og 
alfabetisering 

 Jobbe med klasseledelse og veiledning av deltakerne 

 Lage gode rutiner for erfaringsutveksling og intern veiledning  

 Videreutvikle bruken av ipad, smartboard og It´s learning 
 

Alfabetiseringsklasser  
 
Alfabetisering på 
morsmålet 
 

 

 Utrede og prøve ut mottaksklasse med god kartlegging og testing 

 Morsmålsstøttet opplæring 

 Vektlegge bruken av Ipad og Smartboard i alfabetiseringen 
 

 
Arbeidsrettede klasser 
 
Gi deltakerne erfaringer 
og redskaper til å delta i 
arbeidslivet 

 

 Videreutvikle metoder som fremmer lese - skriveferdigheter  

 Sikre opplæring i IKT, mobilbruk og grunnleggende 
matematikkunnskaper 

 Utvikle rutiner og samarbeid mellom norskklassene og NIA 

 Utvikle rutiner for oppstart og opp følging i praksis 

 Tettere samarbeid med eksterne arbeidspraksisplasser og forpliktende 
avtaler 

 Utvikle et tettere samarbeid med NAV 
 

 
Skolerettede klasser 
 
Bevisst- og ansvarliggjøre 
deltakerne 
 

 

 Fokus på tydelige læringsmål 

 Elevene bevisstgjøres egne læringsstrategier og egen 
læringsprogresjon 

 Jevnlig testing og evaluering 

 Vekt på mestring og tilpasset opplæring 

 Utvikle muntlig kartleggingsverktøy 
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NORSKAVDELINGEN, SPOR 2 OG 3:  
Norskavdelingen gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap til voksne minoritetsspråklige i tråd 
med Introduksjonsloven. Deltakerne på spor 2 og 3 har skolebakgrunn fra hjemlandet.  
 
Opplæringen drives etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det tilbys 
undervisning både på dagtid og kveldstid. 
 
HOVEDMÅL: 

 
Kvalifisere deltakerne for utdanning, yrkesliv og samfunnsdeltakelse 
 
 

 
               

DELMÅL TILTAK 

 
Gi deltakerne 
veiledning som sikrer 
best mulig læring 
 
 
 
 

 

 Gjøre deltakerne kjent med kortsiktige og langsiktige mål for opplæringen 
i ukeplaner og halvårsplaner 

 Samarbeide om vurdering av elevarbeid for å sikre konstruktive 
framovermeldinger 

 Bruke ressurspersoner som kan veilede deltakerne om rettigheter, 
utdanning og arbeidsliv (Nav, rådgiver o.l.) 

 Bruke deltakersamtalen og individuell plan som et redskap i veiledningen 

 
Forbedre deltakernes 
leseferdigheter og 
digitale kompetanse 
 
 
 
 

 

 Kurse lærere ved hjelp av interne og eksterne ressurspersoner 

 Kartlegge deltakernes leseferdigheter tidlig i opplæringen 

 Gi individuelt tilpasset lesetrening til svake lesere 

 Etablere gode rutiner for lesetrening i klassene 

 Innøve god studieteknikk i klassene 

 Bruke mediateket aktivt for å motivere til mer lesing 

 Ta i bruk It’s learning som læringsplattform 

 Jobbe systematisk med IKT-målene i læreplanen 

 
Legge til rette for et 
bedre læringsmiljø 
 
 

 

 Bruke deleteam systematisk til å reflektere over egen praksis og rollen 
som klasseleder 

 Innføre modell for pedagogisk analyse (FliK) 

 Sørge for at alle nye lærere får veiledning av erfarne kolleger 

 Knytte kontakter utenfor KSS og legge til rette for norsktrening i 
autentiske situasjoner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

NORSK I ARBEID - NIA 
Opplæringen i Nia er en del av Introduksjonsprogrammet, og tar sikte på å gi deltakerne muligheter 
til å utvikle språket i mest mulig reelle arbeidssituasjoner, samt gi dem arbeidslivserfaring gjennom 
praktiske oppgaver. 
Opplæringen vil omfatte både deltakernes språklige ferdigheter, fagkunnskaper, holdninger til 
overordnede, arbeidskollegaer, arbeidstidsordninger og kvaliteten i jobbutførelsen. Deltakere som 
skal ut i ekstern arbeids og språkpraksis vil få en grunnleggende innføring i det som kreves på en 
norsk arbeidsplass. 
 
HOVEDMÅL 

 
 Kvalifisere deltakere best mulig for det norske arbeidsmarkedet. 
 

 
 

DELMÅL TILTAK 

Gi deltakere en grundig 
innføring i arbeidsnorsk 

 

 Fast tid til muntlig samtale på alle arbeidsstasjoner 

 Jobbe systematisk og målrettet med ord og begreper på alle 
avdelingene  

 Videreutvikle gode fagplaner på hver arbeidsstasjon. 

 Utvikle gode tester for å måle hva man har lært. 
 

Gi deltakere en god 
innføring i daglignorsk 

 

 Fast tid til muntlig samtale på alle arbeidsstasjoner 

 Deltakere utfordres til å komme med forslag til hva man kan 
snakke om. 

 

Utvikle og bruke opplegg 
som gir kunnskap om det 
norske arbeidsmarkedet  

 

 Lage gode konkrete opplegg som viser mangfoldet i norsk 
arbeidsliv 

 Bruke fagplaner som har blitt laget på den enkelte stasjon. 

 Lage rutiner for samarbeid mellom Nia og spor 1. 

 Lage rutiner for å dele erfaring/kunnskap mellom Nia og spor 1. 
 

Videreutvikle muntlig  
formidlingsevne. 
 

 

 Bli kjent med metoder for muntlig formidlingsevne. 

 Lage en oversikt over muntlige behov på den enkelte 
arbeidsstasjon. 

Skaffe flere arbeids- og 
språkpraksisplasser  

 

 Systematisk oppsøkende møter med bedrifter, både kommunale 
og private.  

 Regelmessige møter med de ulike praksisplasser, beholde plasser 
 

Utvikle kantina videre 

 

 Kantina må ha fast 50 % assistentstilling for å kunne gi et godt 
muntlig tilbud. 
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MERKANTIL OG INNTAKSAVDELINGEN 

De ansatte er fordelt på resepsjon, ekspedisjon og inntaket. Vi server publikum, deltakere og alle 
ansatte. I tillegg utføres arbeid innen økonomi, regnskap, budsjett, personal, innkjøp, arkiv og utleie 
av skolens felleslokaler m.m. 

Avdelingen utfører all innrapportering til NIR og søker staten om tilskudd. Avdelingen drifter 
skolesenterets fagsystem og har ansvaret for opplæring av øvrige ansatte. Avdelingen registrerer, 
kartlegger og intervjuer deltakerne før de starter i opplæringen. Dette forutsetter god kjennskap til 
introduksjonsloven slik at både deltakere og ansatte kan få veiledning i tolkningen av denne loven.  

 

Hovedmål 

 
Ha gode og tydelige rutiner slik at avdelingen fungerer optimalt og at informasjonsflyten er god 
internt i avdelingen og i forhold til resten av skolesenteret. 
 

DELMÅL TILTAK 

Veiledning  Gi deltakere god og riktig veiledning 

 Gjennomføre årlig besøk rundt i klassene med info om 
rettighet og plikter i h.h.t Introduksjonsloven. 

 Veilede lærere/kollegaer – årlig møte med lærere med 
opplæring av rutiner, lover og regler. 

 Kontinuerlig oppdatering og videreutvikling av skolens 
hjemmeside. 

Kvalitetssikring  Gjennomgå lover og regler internt på vår avdeling hvert 
halvår. Dette for å sikre at vi gir ut riktig informasjon. 

 Oppdatere og ferdigstille rutinene som vi allerede har 
påbegynt. 

 Synliggjøre hverandres arbeidsoppgaver og sørge for at 2 kan 
utføre samme oppgave i størst mulig grad. 

 Kontrollere at all dokumentasjon knytta til deltakerne er på 
plass. 

Utvikle avdelingen faglig og 
sosialt 

 Lage engelsk/norsk ordliste over de vanligste 
spørsmålene/svarene og de mest brukte ordene og 
begrepene vi har bruk for i møte med deltakerne 

 Gjennomføre studietur 

Infoflyt i avdelingen  Alle må være bevisst på å informere om saker som angår 
flere. 

 


