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1. Visjon og pedagogisk plattform 
 
 

Vår visjon: Sammen om læring og utvikling 

 
 
For oss betyr dette at alle elever 

- skal oppleve en meningsfylt skolehverdag og læreglede 

- skal oppleve at de er verdsatt 

- gjennom fellesskap får opplevelser og utfordringer som bidrar til personlig utvikling 

- er del av et fellesskap der de er betydningsfulle deltakere 

 

Vi legger vekt på: 

 

Elevene opplever en meningsfylt skolehverdag og læreglede 

Læreren legger hovedvekt på det elevene får til og oppmuntrer med positive tilbakemeldinger 

Vi kommuniserer klare, tydelige og positive forventninger til læring  

Vi benytter varierte arbeidsmåter i klasserommet der elevene opplever læring som 

enkeltindivid, i grupper og i fellesskap  

Arbeidsmåtene skal gi elevene erfaring med, og opplæring i, ulike læringsstrategier 

Vi arbeider for at mest mulig av spesialundervisningen skal foregå innenfor klassens rammer 

Vi er bevisst på at elever har en indre motivasjon for læring og utvikling og at læreren må 

tilrettelegge for gode læringssituasjoner 

Vi benytter vurderingsformer som støtter læring og utvikling for den enkelte elev 

Vi søker aktivt elevenes tilbakemelding på egen undervisning 

Læreren opptrer støttende i den enkelte elevs læreprosess 

 

Den enkelte elev opplever å være verdsatt 

Gode elev-lærer-relasjoner og gjensidig respekt preger skolehverdagen 

Læreren tar ansvar for læringsmiljøet og den gode tonen i samspill med elevene 

Vi benytter positive tilbakemeldinger og samtaler og framhever den atferden vi ønsker å 

forsterke 

Vi er bevisst på hvordan vi kommuniserer gjennom ordvalg, tonefall og kroppsspråk  

Vi er bevisst på å gi oppmuntring og ros 

 

Gjennom fellesskap får elevene opplevelser og utfordringer som bidrar til personlig 

utvikling og et godt klassemiljø 

Vi praktiserer undervisningsformer som fremmer inkludering og samarbeid 
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Vi har fellesarrangementer der alle kan delta 

Vi jobber for å utvikle trygge klassemiljø gjennom strukturerte opplegg 

Vi har felles systemer som skaper struktur og oversikt                          

Skolen har klare standarder for god undervisning 

Skolen har felles rutiner for oppstart og avslutning av dagen og timen 

 

Alle er del av et fellesskap der de er betydningsfulle deltakere 

Vi legger til rette for elevmedvirkning 

Vi har felles ansvar for elever: Lærerne samarbeider på trinn og om den enkelte klasse 

Arbeidet organiseres slik at vi er sammen om oppgaver og ansvar 

Årsplaner er felles og vi tilstreber felles planer og arbeidsdeling 

Lærerne deler erfaringer og samarbeider om å utvikle sin kompetanse 

Kollegaveiledning er satt i system og vi søker tilbakemelding fra kolleger 

Vi holder oss faglig oppdatert                                         

Vi evaluerer og utvikler egen praksis                        

Vi hjelper og støtter hverandre 

Vi vektlegger godt samarbeid med foreldre og skolens støttesystemer som PPT, barnevern 

og helsesøster  

 

Kort sagt: Vi er sammen om læring og utvikling 

 

 

 
 


