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Hva er positivt dette året: 
 

Totalt sett mye positivt. Ligger over 4 i score på mange av målingspunktene. At en ligger over 4 i 
trivsel de siste årene er veldig bra.     
kjempeflott at det er så lite mobbing.  

Læringskultur og faglige utfordringer vise en fin stigende tendens. Dette er noe vi har jobbet jevnt 
og trutt med over tid, flott at det viser resultater.   

Målingspunktet som omhandler støtte fra lærer viser at vi har engasjerte lærere som bryr seg om 
elevene.  
Utdanning og yrkesveiledning fortsetter den gode utviklingen fra tidligere år. vi håper dette i neste 
omgang vil gi  økt gjennomføringsprosent på vgs 
Svært gledelig at det er så lite mobbing. I fra 16/17 har tallet gått betraktelig ned. Er litt blant 
guttene, men er så lite at det ikke kommer fram noe tall(stjerne) spesielt bra at det er ingen som har 
opplevd/opplever digital mobbing.  

 

Hva skal vi jobbe videre med: Hvordan jobbe med dette: Ansvar: 

motivasjon- scorer stabilt litt 
lavt her.  

Bruke tid på dette i 
undervisningen, spesielt i 
overgangen til nye temaer. I 
tillegg vurderer vi å legge inn 
litt flere timer hvor rådgiver er 
inne faget utdanningsvalg på 9. 
trinn. Muligens dette kan gi 
mer motivasjon for nytten av 
skolearbeid videre i livet.  

insp,rådgiver og lærerne  

støtte hjemmefra -endelig har 
vi kommett oss over 4.  

fortsatt fokusere på dette 
temaet på foreldremøter  
viktig at foreldrene ikke 
“slipper” ungene når de 
kommer på u-trinnet 

insp + kontatklærerne 

elevmedvirkning og demokrati bruke mer tid på å lære elevene 
hva dette er, og bevisstgjøre de 
på hva dette er 

alle lærerne på trinnet  

felles regler- ligger høyt her, 
men kan bli høyere - for 
skolemiljøet som helhet er det 
viktig at flest mulig opplever 
felles regler og håndheving av 
dette  

lærerne må samsnakke om 
dette og en må tilpasse reglene 
hvor det trengs. i tillegg viktig 
at elevene lærer seg at ikke alle 
kan behandles likt.  

insp+ kontaktlærerne 

 
 

  

 
 

  



 
 

  

 
 

  

 
 

  

 


