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Skolens profil
Skolens profil 
 
Trosterud skole og Aktivitetsskole er en flerkulturell 1-7 skole beliggende på Haugerud i bydel Alna, og 
med Østmarka som nærmeste nabo. 
 
Vi har en visjon om å utvikle kompetanse gjennom kunnskap, arbeidsglede og mestring. "Tidlig 
Innsats-Early Years", lesekompetanse, vurdering for læring og klasseledelse er særlige 
satsingsområder. 
 
Klasseledelse og relasjonsbygging til elevene er svært viktige kvaliteter hos oss. Vi vil ha lærere og 
elever som spiller på lag, og som sammen bidrar til elevenes utvikling av kompetanse gjennom 
arbeidsglede og mestring.
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Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2018 Mål 2021

Elever har svake lese- og skriveferdigheter i norsk -Jobbe for å få på plass et MerLæringstilbud for elevene på 
5. -7.trinn 
-Implementere revidert plan for innhold og administrering 
av intern kartlegging av elevenes kompetanse i norsk.
-Videreutvikle systematikk rundt oppfølging av analyse 
med tiltak på elevnivå (både "skoletilbud" og tiltak innenfor 
tilpasset opplæring på trinnet).
-Inkludere Aktivitetsskolen i implementering av skolens 
leseprogresjonsplan
-Videreutvikle systematikk og innhold for MerLæring for 1.-
4.trinn
-Skolen deltar på innsatsen Helhetslesing
-Ferdigstille og implementere skolens leseprogresjonsplan

Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 1

Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 3

Elever har svak telle- og regnekompetanse -Jobbe for å få på plass et MerLæringstilbud for elevene på 
5.-7.trinn 
-Implementere revidert plan for innhold og administrering 
av intern kartlegging av elevenes kompetanse i regning.
-Videreutvikle systematikk rundt oppfølging av analyse 
med tiltak på elevnivå (både "skoletilbud" og tiltak innenfor 
tilpasset opplæring på trinnet).
-Videreutvikle systematikk og innhold for MerLæring for 1.-
4.trinn
-Etablere Regn med meg som et fast kurstilbud 2.-4. trinn

Nasjonal prøve i regning 5. trinn, nivå 1

Nasjonal prøve i regning 5. trinn, nivå 3
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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 2018 Mål 2021

Elever har svake lesestrategier og manglende 
begrepsforståelse.

-Videreutvikle tilbudet om Norsk Intensivt SpråkKurs 
(NISK) og annen intensiv språkopplæring for elever som 
skårer lavt på testene Norsk Som Læringsspråk (NSL) 
uavhengig av klassetrinn.
-Utarbeide gode og dokumenterte retningslinjer for 
organisering, omfang og innhold av særskilt norsk 
opplæring (SNO).
-Oppgradere biblioteket som læringsarena
-Skolen deltar på innsatsen "Helhetslesing"
-Ferdigstille og implementere skolens leseprogresjonsplan

Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 1

Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 3
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Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt 
til høyere utdanning og arbeidsliv

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2018 Mål 2021

Det tar for lang tid å fange opp elever som trenger 
særskilte tiltak og å iverksette tiltak

-Etablere et MerLæringstilbud for elevene på 5.-7.trinn 
-Etablere gode samarbeidsrutiner mellom kontaktlærere og 
assistenter på trinnene for å kunne frigjøre tid til gode 
faglige vurderinger. 
-Videreutvikle systematikk og innhold for MerLæring for 1.-
4.trinn
-Etablere rutiner for dialog mellom kontaktlærere og 
baseledere på Aktivitetsskolen
-Videreutvikle analysemøtene og bruke analysene 
kontinuerlig gjennom året
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Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2018 Mål 2021

Mobbing og manglende trivsel preger læringsmiljøet på 
skolen.

-Implementere planen for sosial kompetanse. 
-Fortsette samarbeidet med FAU om etablering av sosiale 
aktiviteter inn mot hver klasse (eks. vennegrupper, 
årstidsgrupper, spillkvelder).
-Innføre rutine for involvering av elevrådet i arbeidet med 
trygt og godt skolemiljø

Mobbing – Mobbet ukentlig eller oftere 
(Elevundersøkelsen)

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

Trivsel (Elevundersøkelsen)
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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 2018 Mål 2021

Elevene opplever lite samsvar mellom skole og AKS. -Videreføre tiltak for skolestartere for å sikre 100% 
deltakelse på AKS for trinn med gratis kjernetid. 
-Prioritere assistenter fra Aktivitetsskolen som assistenter 
på de respektive trinn
-Videreutvikle MerLæringssamarbeidsmøter
-Sikre 100% deltakelse i kjernetid på AKS for 1.-4. trinn

Deltakelse i Aktivitetsskolen (dekningsgrad) GSI 

AKS' bidrag til elevenes faglig utvikling (AKS-
foreldreundersøkelse)

AKS' bidrag til elevenes sosiale utvikling (AKS-
foreldreundersøkelse)

Foreldre og elever opplever lite faglig innhold på AKS. -Videreutvikle rutiner og metoder for informasjon og 
kommunikasjon om faglig innhold på Aktivitetsskolen

Deltakelse i Aktivitetsskolen (dekningsgrad) GSI 

AKS' bidrag til elevenes faglig utvikling (AKS-
foreldreundersøkelse)

AKS' bidrag til elevenes sosiale utvikling (AKS-
foreldreundersøkelse)
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