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Orientering fra rektor til FAU-møte 08.01.2020 

 

 

 

 

Nasjonale prøver i lesing 

I desember la rektor fram resultater fra nasjonale prøver på 5. trinn. Resultater fra høsten 2019 ble 

sett i sammenheng med utviklinga fra 2015. FAU etterspurte nærmere forklaring på forskjellen fra 

2016 til 2017. Etter møtet har vi sett nærmere på resultatene for de siste åra. Skolens leseplan ble 

utarbeidet i 2014. Den har dermed ligget til grunn hele veien. Leseplanen har vært evaluert og 

revidert underveis, men vi ser ingen markant endring i praksis i leseopplæringa som kan forklare 

forskjellen mellom de to årgangene. Statistisk sett finner vi en forskjell fra 2016 til 2017: antallet 

fritak. Elever som har særskilt språkopplæring eller spesialundervisning, kan fritas for nasjonale 

prøver. Fritak forutsetter individuell vurdering og vedtak i tillegg til samtykke fra foresatte. I 2016 var 

14 % fritatt. I 2017 var ingen fritatt. Fra 2017 har det generelt vært færre fritak.  

Lesing er et viktig satsingsområde videre. Fra skolens strategiske plan:  

"Vi arbeider systematisk med utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. 

Alle trinn følger felles planer for lesing og regning. Det er et viktig prinsipp for oss at alle 

elever skal med. Derfor ønsker vi at flest mulig av elevene skal delta på relevante prøver og 

kartlegginger som kan bidra til videre læring og utvikling. Alle elever skal få utfordringer som 

er tilpasset sine forutsetninger og behov. Det er vår ambisjon å løfte flere elever fra laveste 

nivå på de nasjonale prøvene, samtidig som vi opprettholder en større andel på øverste nivå."  

Budsjett 2020 

De økonomiske rammene for 2020 er noenlunde like som i fjor. Et merforbruk fra 2019 må dekkes 

inn. Driftsstyret behandler budsjettet i sitt møte 20. januar. 

Strategisk plan 2020 

Skolen foreslår videre satsing på elevenes læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Arbeidet med 

ny læreplan (Fagfornyelsen) vil stå sentralt. Siden høsten 2018 har vi arbeidet med overordnet del av 

læreplanen som inneholder verdier og prinsipper for opplæringa. Videre vil vi arbeide mer konkret 

med fagplanene som ble offentliggjort i november 2019. 

Undervisningsinspektør 1.-4. trinn 

Mariiana Evgenieva Alknes er ansatt som undervisningsinspektør med ansvar for 1.-4. trinn. Hun 

begynte her hos oss 2. januar. 

Vi ønsker henne velkommen hit til Gamlebyen skole og ser fram til samarbeidet! 

Utlysning av ledige stillinger 

Ledige lærerstillinger vil bli utlyst i februar. I fjor hadde vi bare vikariater. I år vil det bli noen faste 

stillinger. Samtidig vil vi søke etter ny sosiallærer som kan overta når Grete Myhre går av med 

pensjon. 

https://gamlebyen.osloskolen.no/om-skolen/om-oss/presentasjonsplan/
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Tilsyn ved Gamlebyen skole: forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 

Helsetjenesten i Bydel Gamle Oslo gjennomfører tilsyn ved skolen mandag 13. januar 2020. 

Revisjonen skal omfatte internkontrollsystemets innhold med vekt på risikovurdering og planlegging 

knyttet til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.:  

§ 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap  

og om  

• virksomhetens internkontroll (§ 4) er hensiktsmessig og dekkende knyttet til § 14  

• aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt  

Formålet med tilsynskampanjen er å bidra til forbedring gjennom å avdekke om skolene:  

• har vurdert risikoforholdene og har tilstrekkelig oversikt  

• har rutiner og internkontroll for å forebygge ulykker og skader  

• har beredskapsplaner for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner  

Fra skolen deltar rektor, sosiallærere, miljøarbeider og lærere. 

Dersom FAU har temaer som de ønsker belyst i tilsynet, kan dette meldes til tilsynsleder Lise Brekke 

på telefon 905 91 976 eller e-post mhv@bgo.oslo.kommune.no. 

 

 


