EKEBERG SKOLE
•
•
•
•
•
•
•
•

1-7 skole med ca 620 elever
Skolen vokser
4 av 7 trinn er fire paralleller
Skolen er fra 1956, bygget ut
1999, utvendig rehabiltert i
2009.
Skolen står på Byantikvarens
gule liste som såkalt
paviljongskole.
I 2008 ble skolens gymsal
stengt for all bruk.
2014 fireparallell skole.
Byens flotteste skolegård

EKEBERG SKOLES SÆRPREG

• Kulturfagene organisert i
egen modell
• Kulturfagene har fokus
på lesing og regning,
samt vurdering
• Aulasamlinger hver
måned
• "Ingen Utenfor" - dag
• Skoleutviklingsprosjekt
gjennom DKS – knyttet til
litteraturuka.

STRATEGISK PLAN
Smalere fokus i strategisk plan – lesing og regning i alle fag
•
•

Mål 1.1: Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig forbedret
Mål 1.2: Elevene har bedre læringsresultater i norsk, engelsk, naturfag, matematikk og
fremmedspråk (basisfagene)

Konkretisering av den strategiske planen i ulike
handlingsplaner:
•
•
•
•
•
•
•

Revidert plan for leseopplæring
Revidert plan for regneopplæring
Tiltaksplan for §2.8 - elever
Systematisk dokumentasjon og resultatoppfølgingsplan, inkl. overgangene barnehage - skole,
småskole - mellomtrinn og 7.klasse - ungdomstrinn.
Ledelsens resultatoppfølgingsplan: skolevandring – teamsamtale - medarbeidersamtale.
Handlingsplan for elevenes arbeids- og læringsmiljø, inkl. ”Ingen utenfor”.
Lokal plan for Aktivitetsskolen Ekeberg

Foran ny strategisk plan: kommer ikke til å endre fokus, men å forbedre og ferdigstille påbegynte
planer – og ikke minst bruke planene

SATSINGSOMRÅDER
Lesing
• Ekeberg skole TIEY skole fra 2012
• Felles leseplan fra 1. -7. trinn – lesing i alle fag
Regning
• Felles plan for regning i alle fag – under utarbeiding
• Veiledning og kurs for regning på 1. -4. trinn
VFL
• Vurdering for læring - underveisvurdering
• Mål – kriterier – oppsummering - elevvurdering
• I tråd med vurderingsforskriften
Læringsmiljø – høsten 2012
• "Ingen Utenfor" – forebyggende
• Elevmeglere og friminuttsaktiviteter (lekeledere)
• Handlingsplan mot forebygging, avdekking og håndtering av
mobbing.

SKOLE –HJEM SAMARBEID
• Aktivt FAU med ulike
komiteer
• Rektor/ AKS leder
deltar på møtene
• Brukerundersøkelser
• Skolestartfest
• Trafikkaksjon
• Åpen skole
• Skolemiljøutvalg
• Foreldremøter

SKOLE –HJEMSAMARBEID PÅ
TRINN/ELEV-NIVÅ
• Foreldremøter høst: ledelsen presenterer skolen og
viktige fokusområder
• Elev- og utviklingssamtaler
Skolen har høsten 2012 utviklet nye skjema for elev- og
utviklingssamtaler som gjelder for alle trinn og elever
• Fraværsoppfølging
Skolen har utarbeidet egne rutiner for oppfølging av
elever med stort fravær.

Elevsamtaleskjema
Ekeberg skole
Elev:
Dato:
Forslag til spørsmål underveis i samtalen
1 Hvordan
arbeider du
daglig?

Hva synes du at du er flink til?
Spør du lærer om hjelp om det er noe du ikke forstår?
Hvordan husker du best? / Hvordan lærer du best? (stilles på første
samtale med ny elev/klasse)
Hvordan liker du å jobbe alene og sammen med andre?

2 Hvordan
ligger du an i
forhold til
ukemålene?

Norsk/ lesing
Matematikk/ regning
Engelsk

3 Vurdering av
resultat på
prøver

Hva gjorde du for å forberede deg?
Er du fornøyd med resultatet?
Hvordan kan du øve bedre til prøver?

4. Hvordan
synes du din
orden er?

Møter du forberedt til skoledagen? (lekser/bøker/utstyr)
Kommer du tidsnok til timene?
Hvordan er din orden i skolesakene dine? (Bøker, gymsekk, pennal osv… )
Får du med deg beskjeder som gis, husker du frister for innleveringer?
Kommer du raskt i gang med arbeidet i timene?

5. Hvordan
oppfører du
deg på skolen?

Er du aktiv og interessert i timene?
Forstyrrer du medelever og lærer?
Hvordan oppfører du deg mot de andre elevene og de voksne på
skolen?

6. Hvordan har
du det på
skolen?

Hvordan har du det sammen med de andre elevene og de voksne på
skolen?
Er du en god venn?
Har du noen å være med i friminuttene?
Kan du samarbeide med alle i klassen?
Er du ofte i konflikt med andre?
Blir du ertet, plaget eller mobbet?
Vet du om noen som blir mobbet eller som mobber andre?
Hvordan får du være med og bestemme hvordan du skal ha det på
skolen?

Notater/kommentar

