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Strategisk arbeid, Stenbråten skole 2020-2024 – Strategisk plan 2021. 

 

 

1. Saken gjelder: 

Skolen viser til strategi for perioden 2020-2024 vedtatt i driftsstyret januar 

2020, og legger med dette fram strategien for året 2021.  

 

Strategiperioden 2020-2024 bærer navnet "Landsbyen – elevens 

treningsarena" – og har følgende mål: Stenbråten skole skal gi elevene 

relevant kompetanseutvikling som skaper livsmestring for den enkelte, og 

bidrar til et bærekraftig samfunn. 

 

Strategien for perioden 2020-2024 bygger på byrådets mål, visjon og 

styringsprinsipper, og skolens resultater. Smittevernrestriksjoner gjennom 

koronaåret 2020 har medført at ordinære samarbeidsfora ikke kan 

gjennomføres fysisk. Dette skaper utfordringer for kvaliteten i 

utviklingsarbeidet.  Det er tatt hensyn til elevstemmen gjennom 

tilbakemeldinger fra elevundersøkelsen, trivselsundersøkelsen og arbeid i 

elevråd. Medarbeidere er lyttet til gjennom medarbeidersamtaler og 

lederkontakttimer. Medarbeiderundersøkelsen er, av skoleeier, utsatt til mars 
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2021. Foreldreundersøkelsen for 2020 er utsatt på ubestemt tid. Foresatte er 

lyttet til gjennom foreldremøter og arbeid i FAU.  

 

2. Bakgrunnsdokumentasjon: 

Skolen viser til byrådets Sak 1 – budsjett og strategiske føringer for perioden 

2021-2024, samt resultater av trivselsundersøkelsen for 1.-4. trinn, 

elevundersøkelsen for 5.-7. trinn, statlige kartleggingsprøver, overgangsprøver, 

nasjonale prøver og øvrige data fra 2020 som omhandler elevenes skolemiljø og 

elevenes læringsutbytte. Nytt læreplanverk (LK20), og rammeplan for AKS, 

ligger til grunn for arbeidet. 

 

3. Strategi for perioden 2021:  

I 2021 vil Stenbråten skole styrke kvaliteten i undervisningen og skolemiljøet 

ved at ansatte gradvis øker sin kompetanse gjennom å tilegne seg kunnskaper 

og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente 

sammenhenger og situasjoner gjennom forståelse, evne til refleksjon og kritisk 

tenkning. Stenbråten skole utnytte potensialet som ligger i det interne 

profesjonsfellesskapet gjennom strukturere lærende møter (UDIR, 2020) og 

modellen Skoler i utvikling (UDIR, 2010). Smittevernrestriksjoner reduserer 

anledningen til økt samarbeid med eksterne aktører i 2021 – samarbeid med 

eksterne aktører prioriteres i 2022 og 2023. Gjennom lærende møter vil skolen 

utvikle profesjonsfellesskapet gjennom strategisk arbeid med evidensbaserte 

kriterier for kvalitet i ledelse, elevresultater, skolemiljø og undervisning i 

henhold til masteroppgaven "Selvevaluering og strategisk analyse av 

Stenbråten skole 2019". 
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Skolen viderefører sin satsing på inkluderende undervisning, og viderefører 

elevaktive arbeidsformer og dialogpreget regneopplæring  (MAM – mestre 

ambisiøs matematikk) som tiltak i 2021. Verktøy for effektiv, digital 

undervisning innføres i samarbeid med Utdanningsadministrasjonen (UDA). 

Begrepet fellesskapende didaktikk, som innebærer en presisjon av metodevalg 

for undervisningen, implementeres som gjeldende praksis i strategiperioden. 

Hovedelementene i skolens sosiale plan opprettholdes, men praksis justeres 

gjennom innføring av verdigrunnlaget i nytt læreplanverk LK20 og 

fellesskapende didaktikk slik det er beskrevet i overnevnte strategiske analyse.     

 

4. Økonomiske/administrative konsekvenser:  

Budsjettforslaget for 2021 gjenspeiler satsingene i skolens strategiske plan. 

Gjennom samarbeid med eksterne, viderefører skolen satsinger som 

skolefrokost og meråpen skole, samarbeid med kulturskolen og eksterne 

aktører i kultur- og idrettsmiljøet.  

 

5. Vedtakskompetanse: 

Det vises til reglement for driftsstyrer og budsjettrammebrev fra 

Utdanningsadministrasjonen av desember 2016. 

 

6. Forslag til vedtak: 

Driftsstyret ved Stenbråten skole godkjenner rektors forslag til strategi for 

2021. Rektor gis fullmakt til å håndtere strategisk plan for 2021 i henhold til 

gjeldende lov- og avtaleverk. 

 

Lene Fosser Minge 

Rektor 
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Vedlegg: Profiltekst strategisk plan:  

 

Stenbråten skole har som mål å gi alle elever relevant kompetanseutvikling som 

skaper livsmestring for den enkelte, og bidrar til et bærekraftig samfunn. 

Undervisningen i den ordinære opplæringen og i skolens byomfattende 

spesialgruppe skal legge til rette for at elevene gradvis øker sin kompetanse, og 

tilegner seg kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse 

oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner gjennom forståelse, 

evne til refleksjon og kritisk tenkning. Alle elever skal erfare at de hører til, og 

være betydningsfulle deltakere i fellesskapet. Grunnleggende leseopplæring 

skjer når hjem og skole samarbeider om Stenbråtenmetoden. Tillit og 

handlingsrom skal kjennetegne samarbeidet mellom interne og eksterne aktører 

i tråd med skolens slagord Sammen om læring. Skolens musiske profil kommer 

til uttrykk gjennom fellessamlinger, skolegårdsdanser, Stenbråtendagene, 

fiolinopplæring, kor og musikal. 

 


