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Skolens profil

Skolens profil 
 
Visjon for Gamlebyen skole: HER STARTER FREMTIDEN 
Skolens fremste oppgave er å gjøre elevene i stand til å mestre det samfunnet de som voksne skal 
leve og fungere i. Samtidig skal skolen være med å sikre en god barndom. 
 
KUNNSKAP: 
Gamlebyen skole skal holde høy faglig kvalitet. Undervisningen skal være målrettet og faglig 
oppdatert. Elevene skal være godt rustet til ungdomstrinnet. Vi trenger å styrke matematikk og 
regneferdighet. Gjennom arbeidet med lesing, skriving og muntlig aktivitet i alle fag, skal vi sikre 
elevene god norskspråklig kompetanse. I 2017 skal pedagogisk personale ha systematisk opplæring, 
utprøving og implementering av Vurdering for læring (VFL). 
 
LÆRINGSMILJØ OG SOSIAL KOMPETANSE: 
Gamlebyen skole og AKS skal drive målrettet arbeid med utvikling av sosial kompetanse. Gjennom 
fokus på kunst, kultur og global forståelse, skal elevene utvikle empati, bli gode medmennesker og 
lære å behandle seg selv og andre med respekt og forståelse. De voksne på Gamlebyen skole har 
positive forventninger til alle elever, og viser dette tydelig. 
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Oppsummering Strategisk plan
Gamlebyen skole har i de siste to årene arbeidet frem felles årsplaner i en rekke fag. Skolens hovedsatsingsomårde for 2017 er å implementere disse planene på 
alle trinn og sørge for et godt og tett samarbeid mellom lærere på fag, trinn og team, der planene kontiunerlig evalueres, eventuelle hull avdekkes og planene 
justeres.
 
Videre legges det opp til en styrking av arbeidet med vurdering for læring, både med hensyn til teori og det rent praktiske arbeidet med vurdering der både elever og 
foresatte bevisstgjøres på hvordan den enkelte elev i størst mulig grad kan nå sine mål.

Aktivitetsskolens rolle skal bli mer synlig gjennom god informasjon til elever og foresatte om de læringsstøttende aktivitetene som utvikles i samarbeid mellom 
aktivitetsskolen og lærerteamet. Skolens arbeid med det psykososiale miljøet videreføres gjennom fortsatt fokus på månedens verdi og felles arrangementer.
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Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

Regneplan og årsplaner i matematikk blir ikke fulgt -Sikre implementeringen av regneplan og årsplaner på alle 
trinn.

-Undervisning som avdekker hull og misoppfatninger, og 
retter dem opp. Bruke materiell fra Udir, 
Matematikksenteret

-Tidlig innsats

Nasjonal prøve i regning 5. trinn, nivå 1 25,0% 15,0% 

Nasjonal prøve i regning 5. trinn, nivå 3 30,0% 40,0% 

Nasjonal prøve i regning, 8. trinn, nivå 1 og 2 - 
avgiverskoler

50,0% 35,0% 

Nasjonal prøve i regning, 8. trinn, nivå 4 og 5 - 
avgiverskoler

20,0% 35,0% 

Leseplanen og årsplaner i norsk blir ikke fulgt -Sikre implementeringen av leseplan og årsplaner på alle 
trinn.

-Følge opp elever som skårer svakt og elever som er fritatt 
fra kartlegginger ved hjelp av materiell fra Udir og 
Lesesenteret

-Tidlig innsats

Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 1 20,0% 15,0% 

Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 3 30,0% 40,0% 

Nasjonal prøve i norsk lesing, 8. trinn, nivå 1 og 
2 - avgiverskoler

40,0% 30,0% 

Nasjonal prøve i norsk lesing, 8. trinn, nivå 4 og 
5 - avgiverskoler

25,0% 30,0% 

Hovedindikatorer
Navn Resultat Oslo

2015
Resultat Oslo

2016
Resultat Oslo

2017
Mål Oslo

2017
Mål Oslo

2020

Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 1 23,5% 12,5% - 20,0% 15,0% 

Oslo kommune Side 5 av 8



Strategisk Plan - Gamlebyen skole - 2017

Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke 
kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

Elever forstår ikke hvorfor de skal lære og hva som må til 
for å oppnå nye læringsmål

-Personalet skoleres i VFL, teori og utprøving

-Tydeliggjøre læringsmål for foresatte

Vurdering for læring (Elevundersøkelsen)

Støtte fra lærer (Elevundersøkelsen)

Mestring (Elevundersøkelsen)

Motivasjon (Elevundersøkelsen)

Faglig utfordring (Elevundersøkelsen)

Oslo kommune Side 6 av 8



Strategisk Plan - Gamlebyen skole - 2017

Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

Skolemiljøet oppleves som utrygt, elever opplever 
mobbing

-Forebyggende arbeid rundt månedens verdi, klassemøter

-Implementering av den gode timen. Fast agenda på team- 
og trinnmøter og i plangruppa

Mobbing – Mobbet ukentlig eller oftere 
(Elevundersøkelsen)

0,0% 0,0% 

Mobbing – Mobbet 2-3 ganger i måneden eller 
oftere (Elevundersøkelsen)

0,0% 0,0% 

Hovedindikatorer
Navn Resultat Oslo

2015
Resultat Oslo

2016
Resultat Oslo

2017
Mål Oslo

2017
Mål Oslo

2020

Mobbing – Mobbet ukentlig eller oftere (Elevundersøkelsen) 1,3% 4,4% - 0,0% 0,0% 

Mobbing – Mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere (Elevundersøkelsen) 1,3% 7,8% - 0,0% 0,0% 
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Flere elever skal delta i Aktivitetsskolen. AKS skal, i samarbeid med skolen, bidra til mer 
læring, gode norskspråklige ferdigheter og elevenes sosiale og fysiske utvikling

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

Sammenheng mellom det som læres i skoletiden og i 
AKS-tiden er ikke god nok.

-Elevene skal ha tilbud om læringsstøttende aktiviteter ut 
fra egen interesse og på tvers av trinnbasene. 
Aktivitetstilbudene skal fortrinnsvis være knyttet til arbeidet 
med de grunnleggende ferdighetene og til målområdene i 
rammeplanen: Natur, teknikk og miljø, Fysisk aktivitet og 
lek, Kunst, kultur og kreativitet, Mat og helse, Lekser og 
fordypning..

-Informasjon om ulike læringsstøttende aktiviteter skal 
gjøres mer synlig og tilgjengelig for foresatte gjennom 
forpliktende informasjonsstrategi.

Deltakelse i Aktivitetsskolen (dekningsgrad) GSI 75,0% 85,0% 

Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 1 20,0% 15,0% 

Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 3 30,0% 40,0% 

Nasjonal prøve i regning 5. trinn, nivå 1 25,0% 15,0% 

Nasjonal prøve i regning 5. trinn, nivå 3 30,0% 40,0% 

Hovedindikatorer
Navn Resultat Oslo

2015
Resultat Oslo

2016
Resultat Oslo

2017
Mål Oslo

2017
Mål Oslo

2020

Deltakelse i Aktivitetsskolen (dekningsgrad) GSI 64,5% 70,6% - 75,0% 85,0% 
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