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V Å R  V I S J O N : 

Vi vil være en inspirerende, inkluderende og modig skole, 

hvor engasjerte lærere arbeider for at elevene skal utvikle lyst 

til å lære, frihet i tenkningen, og mot til å skape. 

 

Vedtatt i styremøte 06.06.2013: 



UTVIKLINGSOMRÅDENE  

2014-18: 

 

1) SKOLEN 

MÅL: Vi vil videreutvikle vårt særpreg, vårt faglige 

tilbud og vår pedagogikk, så skolen fremstår som moderne 

og bevegelig. 

MÅL: Vi vil videreutvikle kulturlivet ved skolen. 

MÅL: Vi vil videreutvikle samarbeidet mellom 

styre/ledelse/kollegium/foreldre og elever, og ivareta det 

frivillige arbeidet på markeder og dugnader 

 

 

2) I KLASSEN 
MÅL:  Mer tverrfaglig samarbeid 

lærerne vil skape en bedre sammenheng for elevene på tvers av fagene, gjennom et bedre 

tverrfaglig samarbeid, i en klasse, på ett klassetrinn, innen et område 

(barneskole/ungdomsskole/videregående). 

 

MÅL: Mer bevegelse 

Lærere og elever ønsker seg mer bevegelse i skoledagen, 

mindre sitteundervisning, og å bruke naturen mer i 

undervisningen. 

 

MÅL: Evaluering av pedagogikk og metode 

Lærerne vil etablere måter å evaluere pedagogikk og metode, 

og gjøre undervisningen åpen for innsyn.  

 

 

 

 

 

3) PÅ 

LÆRERVÆRELSET 
MÅL: Vi vil videreutvikle Steiner pedagogikken 



 

MÅL: Vi vil utvikle en kultur for konstruktiv kritikk 

 

MÅL: Vi vil bli bedre til å håndtere uenighet og konflikt. 

 

MÅL: Vi vil utvikle gode fysiske arbeidsplasser – også for faglærere 

 

 

 

 

 

4) I SKOLEGÅRDEN 
MÅL: Vi vil utvikle uteområdene på skolen med flere vekster og 

trær, og gode soner for barn og ungdom. Hovedprioritet er områdene 

for barneskolen og fritids 

 

MÅL: Vi vil redusere  mobilbruk i skoletiden – også friminuttene.  

 

 

 

 

 

5) SKOLE-HJEM 

MÅL: Vi vil i samarbeid mellom lærere og foreldre utvikle en tydelig struktur på hva som skal gis 

av informasjon - av hvem til hvem. 

MÅL: Vi vil styrke vår kultur for tilbakemeldinger fra lærere, elever og foreldre, og vår evne til å 

håndtere og løse konflikter. 

MÅL: Alle foreldre og elever som begynner på 

skolen vil få tilbud om en innføring skolens pedagogikk, 

våre systemer, og hva som forventes av elever og 

foreldre ved skolen. 

 

MÅL: Alle elever som tas ut av skolen skal følges 

opp med et tilbud om foreldresamtale for å avdekke 

årsak til endringen.  
 

 

 

6) MARKEDSFØRING 



MÅL: Utvikle og følge en markedsplan for perioden, med sikte på å være 550 elever i 2018. 

MÅL: Være modige og offensive i ordskiftet om pedagogikk i det offentlige. 

MÅL: Få frem at vi er et tydelig alternativ, og stolte av det!  

 

 

 

 

 

7) REKRUTTERING 
MÅL: Legge en 10 års plan for rekruttering, 

kompetanseoverføring og kompetanseutvikling  

 

MÅL: Skape rom for nyrekruttering, og få flere unge lærere 

på skolen 

 

 

 

8) LEDELSE 
 

MÅL: Skape en større tydelighet i forhold til hvem som har ansvar for 

hva ved skolen, og oppdatere et ansvarskart, som er tilgjengelig på nett, i 

Skoleruten og Sekkeposten 

 

MÅL: Videreutvikle ytre og indre motivasjonsfaktorer  

for ansatte ved skolen, så de vi har er fornøyd! 

 

 

 

9) ØKONOMI 
MÅL: Positiv egenkapitalsituasjon i perioden 

 

MÅL: Økte inntekter for å:  

- gi ansatte konkurransedyktige lønnsbetingelser  

- ha et inspirerende kompetanseprogram for våre ansatte 

- vedlikeholde og utvikle eiendomsmasse og oppgradere 

uteområdene                                      Foto: Knut Bry  

 


