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Gjennomføring av Fagfornyelsen  
Mål: 

• Bevisstgjøre og fortsatt styrke profesjonsfelleskapet 

• Skolere lærerne i hvordan tolke og ta i bruk nye læreplaner  

• Arbeide fram felles forståelse av begrepene relevans og tverrfaglighet  

• Øke kompetansen i bruk av Skaperverkstedet for å fremme kreativ og utforskende 

undervisning 

 

Tiltak: 

• Alle fag som omfatter av fagfornyelsen lager årsplaner som synliggjør endringer fra 

tidligere praksis/år 

• Utnytte ressursene vi kan få som universitetsskole i arbeidet med Fagfornyelsen  

• Integrere elevenes karrierelæring i fag og fremme temaet Folkehelse og livsmestring 

• Etablere tverrfaglige digitale samarbeidsrom 

• Arrangere kurs i bruk av teknisk utstyr på Skaperverkstedet, supplert med utforsking av 

de didaktiske mulighetene dette utstyr gir 

 
 

Læringsfremmende vurdering 
Mål: 

• Øke lærernes kompetanse om Fagfornyelsens prinsipper for vurdering 

• Omforent forståelse blant elever og lærere av hensikten med vurdering 

• Flere elever skal oppleve mestring ut fra egne forutsetninger 

• Øke kvaliteten på og omfanget av elevenes egenvurdering 

Tiltak: 

• Bruke ulike metoder for å kartlegge og beskrive elevenes kompetanse uten (om) 

organiserte prøver 



• Utvikle vurderingspraksis for å styrke elevenes kreativitet, evne og vilje til å prøve og 

feile  

• Samarbeide om tidseffektiv og læringsfremmende respons til elevene 

• Videreutvikle underveisvurdering uten karakterer i noen fag på Vg1 og Vg2  

• Bruke varierte vurderingsformer slik at alle elever kan få vist sin kompetanse 

 

Varm skole 
Mål: 

• Skape et trygt og inkluderende læringsmiljø blant elevene for å øke elevenes trivsel og 

motvirke utenforskap  

• Systematisk elevoppfølging som forebygger fremfor å "reparere" 

• Økt kompetanse og forbedret praksis i arbeid med utfordrende læringsmiljø  

• Fortsatt legge til rette for elevenes medbestemmelse 

 

Tiltak: 

• Arbeide med holdningsdannelsen og grensesetting i og utenfor fag 

• Holde kurs, workshops og erfaringsdeling om hvordan møte ulike elevforutsetninger og sårbar 

ungdom 

• Tidlig og systematisk kartlegging av elevenes forutsetninger på vg1, og tilby ekstra støtte ved 

behov 

• Bruke kulturelle og sportslige aktiviteter for å skape tilhørighet og samhold ved å følge en 

årsplan 

• Sikre gjennomføring av makkerskapsprogram og styrkekort for faglig og sosialt samarbeid på 

alle klassetrinn 

• Arrangere verdensdagen for psykisk helse på tvers av trinn 

• Gjennomføre trinnmøter med skole- og helsefaglige temaer 

• Fortsatt arrangere elevseminar om Strategisk plan 

• Fortsette med  "Elevenes dag" om skole- og læringsmiljø 

 

Styrke skolens identitet 

Mål: 

• Sikre et unikt faglig og sosialt miljø med sterkt fokus på de økonomiske fagene 

• Verdsette mangfold blant elever og lærere  

• Tydeliggjøre skolens verdigrunnlag 

 

Tiltak: 



• Arbeide for å opprettholde et bredt fagtilbud og høy faglig kompetanse innenfor de 

ulike programfagsområdene 

• Samarbeide tett og systematisk med nærskoler, næringsliv og høyere 

utdanningsinstitusjoner 

• Øke elever og ansattes mangfoldskompetanse gjennom ekstern veiledning 

• Fokus på inkludering og mangfold i alle skolens organisasjoner og utvalg  

• Bruke fellestid på å skape en omforent forståelse av skolens visjon: "Tradisjonsrik og 

framtidsrettet, med læring i sentrum" 

• Bevisstgjøre elever og ansatte på verdien av skolens historie og tradisjoner og gjøre et 

nytt Bunkermuseum tilgjengelig for alle 
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