
PEDAGOGISK PLATTFORM FOR KARUSS SKOLE 
 

 
Mål 

1. Elevene på Karuss opplever mestring og gode læringssituasjoner. 
2. Elevene opplever at de er viktige og blir tatt hensyn til. 
3. Skolen har et læringsmiljø som inkluderer alle. 
4. Elevene opplever at kunnskap er viktig og nyttig. 

 
For oss på Karuss skole betyr dette at vi satser på: 
 
Tilpasset opplæring i et bredt perspektiv 
 
Det vil si: 

1. Vi vil være en skole som preges av en sterk samarbeidskultur. 
I praksis betyr det: 
- Solidaritet og fellesskap skal ligge til grunn for alt arbeid på skolen 
- Lærerne er organisert i team med tett samarbeid 
- Lærerne og ledelsen hjelper hverandre 
- Vi ser betydningen av et tett og godt samarbeid med de foresatte 
- Vi arbeider hele tiden med å bygge gode relasjoner til elevene 
- Vi bruker PA-modellen 
- Fagplaner, årsplaner og arbeidsplaner er like for alle på trinnet 
- Vi har sosiale mål på arbeidsplanen 
- Elevene samarbeider og hjelper hverandre i læringsarbeidet 

 
2. Vi arbeider for at alle skal inkluderes, både faglig, sosialt og kulturelt. 

I praksis betyr det: 
- Vi arbeider kontinuerlig for å skape et godt klassemiljø 
- Alle klasser har klassemøter 
- Vi ekskluderer ingen fra fellesskapet 
- Vi tilstreber en fleksibel organisering av spesialundervisning 
- Vårt mål er en mer praktisk rettet undervisning 
- Vi har sosiale mål på arbeidsplanen 
- Alle klasser starter dagen på samme måte med håndhilsing på lærer, 

og morgensamling 
 

3. Vi har fokus på kollektive tilnærminger i undervisningen i tillegg til 
individuell tilpasning. 
I praksis betyr det: 
- Vi har felles arbeidsplaner med felles mal og progresjon fra 1. til 10. 
- Alle elever på samme trinn arbeider med samme tema, men i forskjellig 

tempo og med forskjellig vanskegrad 
- Vi har felles gjennomganger, samtaler og klassemøter 

 
 
 
 
 

 



4. Vi har fokus på både indre og ytre motivasjon. 
I praksis betyr det: 
- Vi vektlegger å arbeide med positiv forsterkning 
- Vi bruker positiv forsterkning og samtaler framfor «anmerkninger» og 

«månedslapper» 
- Vi er opptatt av å gi god underveisvurdering 
- Vi vet at forskjellige elever har behov for forskjellig motivasjon, og 

benytter belønninger når det er aktuelt 
 

5. Vi vektlegger struktur og tydelighet i undervisningen. 
I praksis betyr det: 
- Alle ansatte skal være skolert i klasseledelse 
- Vi setter av tid jevnlig, både på trinn og i plenum til å arbeide med 

klasseledelse 
- Felles holdninger hos de voksne 

 


