
Oslo kommune
Utdanningsetaten

Strategisk plan 2017

Svendstuen skole



Strategisk Plan - Svendstuen skole - 2017

Innhold
Skolens profil.................................................................................................................................................... 3
Oppsummering Strategisk plan......................................................................................................................... 4
Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet....................................5
Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing..........................................6

Oslo kommune Side 2 av 6



Strategisk Plan - Svendstuen skole - 2017

Oslo kommune
Utdanningsetaten

Svendstuen skole minOsloskole.no

Skolens profil

Skolens profil 
 
Svendstuen skole – en skole i skogen, i byen, i verden! 
 
Skolen ble bygget i 1998, har en spennende skolegård og ligger i naturskjønne omgivelser inntil 
Nordmarka. Uteområdet er under oppgradering og vi har fått et flott nytt aktivtetsapparat. 
 
Foresatte er viktige samarbeidspartnere for oss. Vi har et nært og godt samarbeid med FAU. Skolen 
ønsker å ha et sterkt faglig fokus. Vi vil ha ekstra fokus på skriving som grunnleggende ferdighet i 
2017. 
 
Vi legger stor vekt på trivsel og har jobbet mye med læringsmiljøet de siste årene. Dette ser vi 
resultater av, og vi fortsetter å holde fokus på dette arbeidet. Trivselsledere og elevarrangører er 
med på å bidra til et godt sosialt miljø, gjennom lek i storefri og gjennomføring av gode 
fellessamlinger. 
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Oppsummering Strategisk plan
Likere praksis og økt kvalitet i undervisningen er et hovedmål for Svendstuen skole. 

Utvikling av leseplanen i 2016 og oppstart av skriveplan i 2017 er et par av tiltakene. 

Dette året skal vi ha mer fous på skriving som grunnleggende ferdighet. Vi starter opp med intern erfaringsdeling i personalet denne våren. Til høsten er vi med i 
Utdanningsetatens satsning på skriving. 

Vi velger å videreføre noen satsningsområder fra forrige år, mer bruk av læringspartner i undervisningen og fortsatt kursing i matematikk. 

Arbeid med et godt psykososialt miljø og økt fokus på arbeid med sosiale ferdigheter er også et viktig område for oss.

Oslo kommune Side 4 av 6



Strategisk Plan - Svendstuen skole - 2017

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

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

Ulik kvalitet i undervisningen -Lage en plan for skriveopplæringen

-Oppfølging av "Den gode timen"

-Implementering og oppfølging av leseplan

-Erfaringsdeling

-Lage en plan for systematisk bruk av læringspartner

-Matematikksatsning

-Oppfølging av plan for Skoleplattform Oslo
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Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

Arbeidet med læringsmiljøet virker ikke slik det er tenkt - 
DUÅ-programmet blir ikke fulgt opp. 

-Holdningsarbeid og kontinuerlig trykk på tydelighet i 
forhold til mobbing

Mobbing blir ikke oppdaget -Gjennomgang av mobbeplanen i personalet

-Samtaler/møter

-Bruke sjekklistene (fra UDE) for arbeidet med det 
psykososiale miljøet på skolen

-Nettvett
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