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Skolens profil

Skolens profil 
 
Visjon: " God, Bedre, Bestum - en lærende skole". 
 
Vi skal skape en kultur for læring som ruster elevene til morgendagens utfordringer. Skolen skal møte 
den enkelte elev med engasjement, raushet, høye ambisjoner og faglig kompetanse. 

Hver enkelt elev skal få tilpasset undervisning som gir både mestringsopplevelser og utfordringer. 
Denne innsatsen gjennomføres ved bruk av metoden Early years, differensiert undervisning, god 
vurderingspraksis og fokus på ro, orden og et trygt skolemiljø. 
 
Prioriterte mål er å forbedre elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Vi 
prioriterer sterkt et systematisk forbyggende arbeid. Vårt mål er å lykkes med å fremme et positivt 
skolemiljø der hele skolesamfunnet står sammen mot krenkende handlinger. 
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Oppsummering Strategisk plan

På Bestum skole er den strategiske planen for 2017 spisset mot noen få områder:

Prioritert innsats på skolen og i samarbeid med FAU/foresatte om å fortsette intensiverte tiltak for å redusere mobbetallene. Spesielt vil vi ha fokus på å få bukt med 
negativ språkbruk. Elevundersøkelsen viser svært gode resultater på spørsmålene om elevene opplever et trygt miljø. Men det er fortsatt enkelte elever som 
opplever krenkende handlinger i form av stygge ord. Vi intensiverer innsatsen på dette området.

På Nasjonale prøver har Bestum skole hatt jevnt gode resultater over flere år. Vi har høye ambisjoner på elevenes vegne og setter ambiøse mål. For å 
oppretteholde gode resultater og for å tilstrebe å nå våre ambisiøse resultatmål, fokuserer vi på tilpasset opplæring. For at hver enkelt elev, uansett ståsted, skal få 
god utvikling og læringsutbytte, må den tilpassede opplæringen være av høy kvalitet. Dette er en stor pedagogisk utfordring lærerne står i hver eneste dag. Bestum 
skole vil legge til rette for studier av skoleforskning og faglitteratur om tilpasset opplæring for å øke kompetansen om tilpasset opplæring hos de ansatte. 

Bestum skole vil også videreføre den prioriterte innsatsen med skriving og begrepsopplæring. Bestum skole har ligget i forkant med å heve lærernes kompetanse i 
skriveopplæring. Vi deltok i det nasjonale forskningsprojeketet Normprosjektet og har videreført det som et lokalt prosjekt over flere år. Vi er stolte over at to av våre 
lærere har skolert skolene i vårt område i skriving. For å sikre at alle nye lærere på skolen også får likeverdig kompetanse i skriving, viderefører vi vår innsats på 
området. 

Aktivitetsskolens innsats, i samarbeid med skolen, om å gi et tilbud som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag og et godt psykososialt miljø skal 
intensiveres. Kvalitetsøkning sikres blant annet gjennom en omorganisering av ansvars- og myndighetsområder.
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Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

Stor turnover i personalet;"felleskompetanse" innen 
lesing, skriving, regning og vurdering er vanskelig å 
opprettholde

-Sikre en tidlig og grundig rekrutteringsprosess

-Legge til rette for kurs og opplæring av nytilsatte

Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 1 6,0% 5,0% 

Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 3 60,0% 65,0% 

Nasjonal prøve i regning 5. trinn, nivå 1 6,0% 5,0% 

Nasjonal prøve i regning 5. trinn, nivå 3 60,0% 65,0% 

Nasjonal prøve i engelsk lesing, 5. trinn, nivå 1 6,0% 5,0% 

Nasjonal prøve i engelsk lesing, 5. trinn, nivå 3 60,0% 65,0% 

Osloprøve Naturfag 4. trinn, prosent av totalskår 
på ankeroppgaver (Fra 2014)

85,0% 90,0% 
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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 2017 Mål 2020

Skolen lykkes ikke godt nok til å gi tilpasset opplæring til 
alle elever

-Kompetanseheving i personalet i hvordan sikre god læring 
hos alle elever

-Opprettholde skriveprosjekt

-Videreføre fokus på begrepsopplæring

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

6,0% 5,0% 

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

60,0% 65,0% 

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

6,0% 5,0% 

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

60,0% 65,0% 

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

6,0% 5,0% 

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

60,0% 65,0% 

Osloprøve Naturfag 7. trinn, prosent av totalskår 
på ankeroppgaver

77,0% 80,0% 

Bruk av øremerket teamtid til kvalitetssikring av 
fagplanene og drøfting av tilpasset opplæring benyttes 
ikke godt nok

-Tett oppfølging av ledelsen

Oslo kommune Side 6 av 8



Strategisk Plan - Bestum skole - 2017

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

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

Ansatte følger ikke opp skolens plan for forebyggende 
arbeid

-Viderutvikle inspeksjonsrutiner

-Utvikle nye rutiner for klassemøter

-Tett oppfølging fra skolens ledelse

Felles regler (Elevundersøkelsen) 90,0% 65,0% 

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

0,0% 0,0% 

Skolen klarer ikke å hindre negativ og krenkende 
språkbruk

-Intensivert innsats på dette området, negativ og 
krenkende språkbruk, på hele skolen

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

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
Kommentarer til risiko og tiltak
Deltakelsen på Aktivitetsskolen Bestum var i 2016 svært høy (dekningsgrad på 92%). De som ikke deltar i AKS skyldes i all hovedsak at de har andre aktiviteter 
som fotball og tennis flere dager i uken og behovet for AKS er derfor ikke tilstede. 
Aktivitetsskolen har et stort fokus på å være en læringsstøttende arena, og vi er en avgjørende bidragsyter til å utvikle barnas faglige-, sosiale-, kulturelle- og 
fysiske ferdigheter/kompetanse. Aktivitetsskolen har det siste året hatt et spesielt fokus på å utvikle de språklige- og matematiske ferdighetene gjennom lek og 
aktivitet. Vi har også vært en viktig bidragsyter i å utvikle det psykososiale miljøet på Bestum skole, noe også brukerundersøkelsen de siste årene kan understøtte. 
Vi skårer svært høyt på opplevd trygghet og trivsel. 
Vi ønsker nå å omstrukturere tilbudet og omorganisere oss, slik at vi kan tilby et opplegg som er mer helhetlig, strukturert og målrettet. Basene vil få en ny funksjon, 
samt at vi innfører fordypningsområder på bakgrunn av målområder i Rammeplanen for Aktivitetsskolen. Vi skal jobbe tema- og prosjektbasert, noe som gir oss en 
mulighet til fordype oss i tema og jobbe på tvers av fag/målområdene i Rammeplanen. Et overordnet tema dette året blir "Jeg i verden". Vi ønsker dette året å ha et 
helse, kultur og miljøperspektiv. Dette vil være gjennomgående i valg av tema og aktiviteter. Temaet Jeg i verden sier også noe om at vi alle er en del av noe større, 
og at våre holdninger og handlinger har konsekvenser for samspillet med hverandre/psykososialt miljø og for miljøet vi omgir oss i. 1. trinnet vil ha størst fokus på 
jeg'et, hvor da helse og hygiene, de nære relasjoner, tanker og følelser vil være viktige undertema. 2. og 3. trinnet vil ha et fokus på det mellommenneskelige, og et 
undertema her blir Bestumvenn. 4. tinnet vil ha størst fokus på naturen og miljøet, og et undertema her blir Mitt fotavtrykk. Vi vil også tilby nivådelte aktiviteter, hvor 
1. trinnet har mer fokus på lek og bevegelsesglede, og 2. og 3. trinnstilbudet vil være mer kurspreget. For 4. trinnet vil vi starte opp en elevbedrift. 

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

At samarbeidet mellom lærere og AKS om faglig innhold 
og psykososialt miljø ikke blir opprettholdt

-Videreføre fast samarbeidstid skole/AKS

-Omstrukturering av basene og opprettelse av 
fordypningsområder

At ansatte med område- og/eller kursansvar ikke følger 
opp sine "ansvars-" og myndighetsområder

-Omstrukturering av aktivitetsskoletilbudet. Tilbudet skal bli 
mer helhetlig, strukturert og målrettet. 

-Omorganisering av ansatte på AKS
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