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Små elever blir 
plutselig store….
…og på vei dit, er de sammen 
med oss på Stenbråten!

Stenbråten skole
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Hovedfunn i elevundersøkelsen 
2017-2018

Desember 2017 Desember 2018

• Elevmedvirkning og faglige utfordringer: Ingen signifikant 
endring. Prioriteres gjennom inkluderende undervisning og 
elevaktive undervisningsformer. 

• Voksnes håndtering av felles regler: Opp fra 3,6 til 4,1

• Mobbetall / læringsmiljø: Tydelig bedring – går i riktig retning 
– men fremdeles et innsatsområde gjennom sosial plan og 
inkluderende undervisning.

• Elevene svarer positivt på trivsel, støtte 
fra lærere og støtte hjemmefra. 

• Elevene oppgir at de medvirker mindre 
enn ønskelig til egne læringsprosesser. 

• Mange oppgir at de ikke får 
tilstrekkelige faglige utfordringer. 

• Resultatet for mobbing er nedslående. 
• Mange opplever mobbing, men få 

oppgir at de mobber. 
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Resultat 2017 – resultat 2018

Desember 2017 Desember 2018
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Mobbetallene 2017 – mobbetallene 2018
Oppsummert: Vi er på rett vei, men det er langt igjen. 

Da er det godt at elever, hjem og skole er 
sammen om læring!

Desember 2017 Desember 2018



Regler på skolen 

Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Elevundersøkelsen

Alltid Ofte
Noen 

ganger
Sjelden Aldri Snitt

Vet du hvilke regler som gjelder for hvordan dere skal ha det på skolen?

Stenbråten skole (Høst 
2018)

116 59 8 2 1 4,5

Stenbråten skole (Høst 
2017)

119 62 8 1 1 4,6

De voksne sørger for at vi følger reglene for hvordan vi skal ha det på skolen

Stenbråten skole (Høst 
2018)

105 64 12 - - 4,4

Stenbråten skole (Høst 
2017)

97 66 20 5 3 4,3

De voksne på denne skolen reagerer på samme måte hvis elevene bryter reglene.

Stenbråten skole (Høst 
2018)

78 65 30 7 6 4,1

Stenbråten skole (Høst 
2017)

46 62 47 26 9 3,6



Oslo kommune
Utdanningsetaten

31.01.2019

Foreldreundersøkelsen
"Hvor fornøyd er du med ditt barns skole?"

• Informasjon sendes ut til foresatte i uke 10. 

• Foreldremøter fra uke 11 – skolen stiller 
teknisk utstyr til disposisjon etter møtet. 
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Om organisering av undervisninga

• Handlingsrom for rektors rett og plikt til å styre
– Elevfokuset: Rett til trygt og godt læringsmiljø, 

optimalisere elevenes læringsmiljø og 
læringsutbytte.

– Foreldrenes tillit til at skolen utøver sin plikt. 

– Prinsipp: Likebehandling

• Styringsgrunnlag:
Opplæringslova § 8-2
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Strategisk arbeid
2019-2022

Stenbråten skole
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Stenbråten skole – 2019 - 2022

Visjon: 
Byrådets visjon er en grønnere, varmere og skapende by med plass til alle. 

«I Oslo skal alle barn og unge ha en trygg og inkluderende oppvekst med like muligheter. Familiene skal få god støtte og 
hjelp, så raskt og ubyråkratisk som mulig. Barn og unge skal oppleve at hjelpesystemene er nyttige, trygge og 
samarbeidende. Oslobarnehagen og Osloskolen skal ha høye ambisjoner og forventninger til den enkeltes faglige og sosiale 
utvikling, og motivere til lek, læring, nysgjerrighet, engasjement og kreativitet. Barn og unge skal oppmuntres til å delta i
utvikling av et demokratisk og bærekraftig samfunn.»

Sak 1/2019

Kilde: Oslo kommunes verdigrunnlag

Osloverdiene:
Brukerorientering – Redelighet – Engasjement – Respekt

Stenbråtenverdiene: 
Støttende – Inkluderende – Rause – Modige

Stenbråten skoles slagord: 
Sammen om læring
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Byrådets mål
1. Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som 

fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og 
overgrep

2. Elever og lærlinger skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid 
til å følge opp den enkelte

3. Alle elever skal ha grunnleggende lese, skrive- og regneferdigheter tidlig i 
skoleløpet

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

5. Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og 
være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv

6. Skole- og opplæringskapasiteten skal møte forventet vekst i antall barn, 
elever og lærlinger
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Fra Utdanningsetatens strategiske føringer: For å oppnå 
byrådets mål for Osloskolen, skal skolene vektlegge 
bredt kunnskapsgrunnlag, involvering og medvirkning 
og lokale forankring.

Skolenes strategiske planer skal bygge på et bredt kunnskapsgrunnlag. Det 
er nødvendig å styrke kunnskapsgrunnlaget til å omfatte flere kvalitative og 
erfaringsbaserte vurderinger, som blant annet kan ta utgangspunkt i 
skolemiljø og erfaringene med utviklingsarbeidet Barnehjernevernet/Mitt 
Liv.

Involvering og medvirkning skal prege analyse- og evalueringsarbeidet i 
Utdanningsetaten og på skolene, ved utarbeidelse av strategisk plan og 
tiltaks- og aktivitetsplan, samt iverksettelse og oppfølging av planene. Bred 
involvering skal sørge for at de ulike aktørene i skolen, i særdeleshet elever 
selv, får bidra med sin kunnskap om ulike forhold ved skolen. 

Åpenhet, kommunikasjon og samarbeid med elever, lærere, andre ansatte, 
tillitsvalgte og foresatte skal ligge til grunn for skolenes lokale tiltak. Rektor, 
lærere og andre medarbeidere skal ha handlingsrom til å utnytte sin faglige 
kompetanse og kunnskap om de lokale forholdene. I Utdanningsetatens 
oppfølging av skolene, skal det legges økt vekt på veiledningsstøtte i det 
lokale, skolebaserte utviklingsarbeidet.

Stenbråten skole
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Styringsprinsipper

• Følgende tre styringsprinsipper skal ligge til 
grunn for styring i oppvekst- og 
kunnskapssektoren:

– Tidligere innsats

– Sosial utjevning

– Tillit og handlingsrom
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Strategisk kart  2019–2022 versjon 1.0

Elev 
Lærling

Alle elever skal ha 
grunnleggende lese-, 

skrive- og 
regneferdigheter tidlig i 

skoleløpet

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

Flere elever og lærlinger 
skal fullføre og bestå 

videregående opplæring og 
være godt forberedt til 
høyere utdanning og 

arbeidsliv

Elever og lærlinger skal ha et 
trygt og inkluderende 

læringsmiljø som fremmer 
helse, trivsel og læring, og som 

er fritt for mobbing, vold og 
overgrep

Kvalitets-
utvikling

Kompetanse-
utvikling

Ressurser

Osloskolen skal ha høye 
ambisjoner og 

forventninger til den 
enkelte elev for å sikre 

faglig progresjon og 
sosial utvikling

Osloskolen skal 
samarbeide med sektorer 

som bydeler, etater og 
frivillige organisasjoner om 

et felles ansvar for 
elevenes helse, trivsel og 

læring

Elever og lærlinger skal 
møte medarbeidere med 
høy kompetanse og tid til 
å følge opp den enkelte

Osloskolen skal ha en ytrings-
og tillitskultur som sikrer lokal 
forankring og medvirkning fra 
elever, ansatte, tillitsvalgte og 

foresatte

Osloskolen skal arbeide 
kontinuerlig med 

kvalitetsforbedring for å sikre 
effektiv ressursutnyttelse

Osloskolen skal rekruttere og 
beholde høyt 

kvalifisert personale

Skole- og 
opplæringskapasiteten skal 

møte forventet vekst i 
antall elever og lærlinger

Osloskolen skal ha 
digitale løsninger som er 

enkle, mer tilgjengelige og   
læringsfremmende 

Aktivitetsskolen skal bidra til å 
styrke elevenes motivasjon, 

mestringsfølelse, 
norskspråklige ferdigheter og 
læring gjennom økt deltakelse 

og kvalitet i AKS

Osloskolens ledelse skal ha
høy grad av gjennomførings-
evne og resultatorientering. 

Tillitsbasert styring og ledelse 
og økt veiledningsstøtte til
skolene skal sikre utvikling 

og forbedring

Osloskolen skal bygge sitt 
utviklingsarbeid på et 

bredt kunnskapsgrunnlag 
og videreutvikle 

profesjonsfellesskapet

Osloskolen skal 
kjennetegnes ved trygge og 

varme skoler med 
forankring i kunnskaps-

grunnlaget til Barnehjerne-
vernet og Mitt Liv
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Elev 
Lærling

Alle elever skal ha 
grunnleggende lese-, 

skrive- og 
regneferdigheter tidlig i 

skoleløpet

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

Flere elever og lærlinger 
skal fullføre og bestå 

videregående opplæring og 
være godt forberedt til 
høyere utdanning og 

arbeidsliv

Elever og lærlinger skal ha et 
trygt og inkluderende 

læringsmiljø som fremmer 
helse, trivsel og læring, og som 

er fritt for mobbing, vold og 
overgrep

Risiko ID Risiko Risikoreduserende tiltak Indikator Lederhandlinger Lederansvar og 

frister

R2 Risiko at lesing 

ikke er en 

grunnleggende 

ferdighet i alle fag

Stenbråtenmetoden brukes som 

opplæring fra 1. trinn og ved 

behov. 

Systematisk arbeid med  

leseplanen i alle fag.

Inkluderende undervisning 

gjennom hensiktsmessig 

planlegging av undervisning. 

Dialogbasert regning.  

Elevaktive arbeidsformer - som 

tenkehatter. 

Systematisk oppfølging gjennom 

sosial plan. 

Systematisk oppfølging av 

elevens resultater.

Systematisk innføring av ny 

læreplan – fagfornyelsen.

NP 5. trinn lesing

NP 5. trinn regning

NP 5. trinn engelsk

Elevundersøkelsen: 

Mestring,

motivasjon, 

vurdering for 

læring, faglig 

utfordring.

Kompetanseheving i 

PU-tid for alle 

ressursgrupper 

gjennom lærende 

møter: 

Systematisk arbeid 

med 

lesekompetanse, 

sosial kompetanse, 

regnekompetanse. 

Samarbeid KLMS: 

Dialogbasert 

regning.

Langsiktig innsats i 

samarbeid med PED-

avd.: Elevaktive 

arbeidsformer. 

Sosial plan: Lene

Regning: Andreas

Lesing: Linda

Læringsstøttende 

aktiviteter i AKS: 

Ingelin. 

Strategiperiode: 

2019-2022

Økende 

måloppnåelse på 

alle indikatorer 

gjennom perioden, 

frist måloppnåelse 

des. 2022.

Oppfølging på 

individnivå, 

trinnivå, skolenivå.

R3 Risiko at elevene 

ikke får god nok 

tilpasset 

opplæring

R5 Ulik kvalitet i 

undervisningen
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Risiko ID Risiko Risikoreduserende tiltak Indikator Lederhandlinger Lederansvar og 

frister

R3 Risiko at elevene 

ikke får god nok 

tilpasset 

opplæring

Systematisk arbeid med  
leseplanen i alle fag.

Inkluderende undervisning 
gjennom rike oppgaver.

Dialogbasert regning.  

Elevaktive arbeidsformer –
som tenkehatter. 

Systematisk oppfølging 
gjennom sosial plan. 

NP 5. trinn lesing

NP 5. trinn regning

NP 5. trinn engelsk

NP 8. trinn lesing

NP 8. trinn regning

NP 8. trinn engelsk

Elevundersøkelsen: 

Mestring,

motivasjon, 

vurdering for 

læring, faglig 

utfordring.

Kompetansehevin

g i PU-tid for alle 

ressursgrupper 

gjennom lærende 

møter: 

Systematisk 

arbeid med 

lesekompetanse, 

sosial 

kompetanse, 

regnekompetanse

Samarbeid KLMS: 

Dialogbasert 

regning.

Langsiktig innsats 

i samarbeid med 

PED-avd.: 

Elevaktive 

arbeidsformer. 

Sosial plan: Lene

Regning: Andreas

Lesing: Linda

Læringsstøttende 

aktiviteter i AKS: 

Ingelin. 

Strategiperiode: 

2019-2022

Økende 

måloppnåelse på 

alle indikatorer 

gjennom 

perioden, frist 

måloppnåelse 

des. 2022.

Oppfølging på 

individnivå, 

trinnivå, 

skolenivå

R5 Ulik kvalitet i 

undervisningen

Elev 
Lærling

Alle elever skal ha 
grunnleggende lese-, 

skrive- og 
regneferdigheter tidlig i 

skoleløpet

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

Flere elever og lærlinger 
skal fullføre og bestå 

videregående opplæring og 
være godt forberedt til 
høyere utdanning og 

arbeidsliv

Elever og lærlinger skal ha et 
trygt og inkluderende 

læringsmiljø som fremmer 
helse, trivsel og læring, og som 

er fritt for mobbing, vold og 
overgrep
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Elev 
Lærling

Alle elever skal ha 
grunnleggende lese-, 

skrive- og 
regneferdigheter tidlig i 

skoleløpet

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

Flere elever og lærlinger 
skal fullføre og bestå 

videregående opplæring og 
være godt forberedt til 
høyere utdanning og 

arbeidsliv

Elever og lærlinger skal ha et 
trygt og inkluderende 

læringsmiljø som fremmer 
helse, trivsel og læring, og som 

er fritt for mobbing, vold og 
overgrep

Risiko ID Risiko Risikoreduserende tiltak Indikator Lederhandlinger Lederansvar og 

frister

R2 Risiko at lesing 

ikke er en 

grunnleggende 

ferdighet i alle fag

Stenbråtenmetoden brukes som 

opplæring fra 1. trinn og ved 

behov. 

Systematisk arbeid med  

leseplanen i alle fag.

Inkluderende undervisning 

gjennom hensiktsmessig 

planlegging av undervisning. 

Dialogbasert regning.  

Elevaktive arbeidsformer - som 

tenkehatter. 

Systematisk oppfølging gjennom 

sosial plan. 

Systematisk oppfølging av 

elevens resultater.

Systematisk innføring av ny 

læreplan – fagfornyelsen.

NP 5. trinn lesing

NP 5. trinn regning

NP 5. trinn engelsk

NP 8. trinn lesing

NP 8. trinn regning

NP 8. trinn engelsk

Elevundersøkelsen: 

Mestring,

motivasjon, 

vurdering for 

læring, faglig 

utfordring.

Elevfravær

Kompetanseheving i 

PU-tid for alle 

ressursgrupper 

gjennom lærende 

møter: 

Systematisk arbeid 

med 

lesekompetanse, 

sosial kompetanse, 

regnekompetanse. 

Samarbeid KLMS: 

Dialogbasert 

regning.

Langsiktig innsats i 

samarbeid med PED-

avd.: Elevaktive 

arbeidsformer. 

Sosial plan: Lene

Regning: Andreas

Lesing: Linda

Læringsstøttende 

aktiviteter i AKS: 

Ingelin. 

Strategiperiode: 

2019-2022

Økende 

måloppnåelse på 

alle indikatorer 

gjennom perioden, 

frist måloppnåelse 

des. 2022.

Oppfølging på 

individnivå, 

trinnivå, skolenivå

R3 Risiko at elevene 

ikke får god nok 

tilpasset 

opplæring

R5 Ulik kvalitet i 

undervisningen
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Elev 
Lærling

Alle elever skal ha 
grunnleggende lese-, 

skrive- og 
regneferdigheter tidlig i 

skoleløpet

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

Flere elever og lærlinger 
skal fullføre og bestå 

videregående opplæring og 
være godt forberedt til 
høyere utdanning og 

arbeidsliv

Elever og lærlinger skal ha et 
trygt og inkluderende 

læringsmiljø som fremmer 
helse, trivsel og læring, og som 

er fritt for mobbing, vold og 
overgrep

Risiko ID Risiko Risikoreduserende tiltak Indikator Lederhandlinger Lederansvar og 

frister

R6 Risiko at ansatte 

ikke følger med, 

følger opp og 

griper inn vedr. 

elevers skolemiljø 

og omsorgsevnen 

i hjemmet.

Ansattes felles praksis ved 

utesamvær og spisesamvær. 

Stenbråtenplakaten – felles 

forståelse av forventninger 

elever, foresatte, ansatte.

Innføring av 

trivselslederprogrammet.

Inkluderende undervisning 

gjennom hensiktsmessig 

planlegging av undervisning. 

Elevaktive arbeidsformer - som 

tenkehatter. 

Systematisk oppfølging gjennom 

sosial plan. 

Systematisk oppfølging av 

elevens resultater.

Elevundersøkelsen:

Mobbing.  

Mestring,

motivasjon, 

vurdering for 

læring, faglig 

utfordring.

Kompetanseheving i 

PU-tid for alle 

ressursgrupper 

gjennom lærende 

møter: 

Systematisk arbeid 

med 

lesekompetanse, 

sosial kompetanse, 

regnekompetanse. 

Samarbeid KLMS: 

Dialogbasert 

regning.

Langsiktig innsats i 

samarbeid med PED-

avd.: Elevaktive 

arbeidsformer. 

Sosial plan: Lene

Regning: Andreas

Lesing: Linda

Læringsstøttende 

aktiviteter i AKS: 

Ingelin. 

Strategiperiode: 

2019-2022

Økende 

måloppnåelse på 

alle indikatorer 

gjennom perioden, 

frist måloppnåelse 

des. 2022.

Oppfølging på 

individnivå, 

trinnivå, skolenivå

R3 Risiko at elevene 

ikke får god nok 

tilpasset 

opplæring

R5 Ulik kvalitet i 

undervisningen
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• Det viktigste resultatmålet for oppvekst og 
kunnskapssektoren i Oslo er at elevene 
fullfører og består videregående opplæring.

• Oppvekst og kunnskapssektoren omfatter barnehage, barnevern, helsestasjon og 

skolehelsetjeneste i tillegg til skolesektoren. 

Det viktigste resultatmålet
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Langsiktige resultatmål for utdanningssektoren, 
angir retning og strekker seg utover økonomiplanperioden 

• 85% av elevene skal fullføre og bestå 
videregående opplæring

• Elevenes motivasjon for læring og 
følelse av mestring skal være like 
høy gjennom hele grunnskolen og 
videregående opplæring

• Minst 1 av 3 skal søke yrkesfag



• Skolenes strategiske planer skal tydeligere reflektere 
politisk vedtatte ambisjoner, mål og 
styringsprinsipper for Osloskolen. 

• Videre skal planene bygge på lokalt utviklingsarbeid 
hvor lærere og elever er aktive deltakere. 

• Ledere, medarbeidere og elever i Osloskolen skal 
oppfordres til å delta i den offentlige skoledebatten, 
og til å si sin mening om hva som gir en god skole.

(sak 1/2019, kap 7 side 4)

Skolenes strategiske plan



Musisk

Inkluderende undervisning
DUÅ-skolen

Lesekompetanse
Sosial

kompetanse
Regne-

kompetanse

Sammen om læring

Stenbråten skole

Skole

Elev

Hjem



Stenbråten skole – sammen om læring
elever, ansatte, foresatte Stenbråtenplakaten
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Takk til FAU som hjelper oss 
med grafisk design!
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Bare til inspirasjon – for alle 
foresatte som ønsker å tenke som 
oss…:
Alle elever kan nå sitt optimale 
læringsnivå når vi voksne hjelper 
eleven å tro på at de klarer det: 

Professor Carol Dweck: 
10 minutter innføring i verdien av 
å skape mestringstro. 
Fixed mindset – growth mindset.

Norsk forklaring: 
Ole fikk A på eksamen. Han er 
flink / intelligent (fixed mindset).
Ole fikk A på eksamen. Han har 
arbeidet godt (growth mindset).

https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve#t-605399
https://snl.no/growth_mindset

