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 Godlia skole

Skolens profil 

ET TRYGT STED Å VÆRE OG ET GODT STED Å LÆRE 

Godlia skole er en barneskole med 500 elever og 80 ansatte. Skolen ligger landlig til i 
nærheten av Østmarka med gode og varierte uteområder som innbyr til alternative 
læringsarenaer. 

Vårt mål er at elever, foresatte og ansatte skal møte et inkluderende og trygt skolemiljø. Alle 
ansatte jobber for å utvikle en høy faglig standard, der elevenes læring og utvikling står i 
sentrum. 

Vi tilrettelegger for aktiv elev- og foreldremedvirkning i skolehverdagen, slik at vi alle 
sammen kan bidra til at skolen vår blir et trygt sted å være og et godt sted å lære. 
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Oppsummering Strategisk plan

Godlia skole er en barneskole som ligger landlig til i nærheten av Østmarka, med gode og varierte uteområder som innbyr til alternative 
læringsarenaer. Vi vektlegger at elevene våre skal få varierte kulturopplevelser og utfolde seg i idrett og aktivitet. Dette kommer blant annet til uttrykk 
ved månedlige fellessamlinger der elevene opptrer med resten av trinnet, samt ulike temadager gjennom året. Elevenes tanker og refleksjoner er aktivt 
med på å danne grunnlaget for skolens arbeid. Et tett teamsamarbeid blant lærerne sikrer at undervisningen bidrar til tverrfaglig jobbing og god 
dybdelæring. Målet er at elevene ser sammenheng mellom fagene, og relevans til samfunnet. 

Vi har definert noen satsingsområder for videre utvikling av undervisningen, på bakgrunn av interne evalueringer av kvantitative og kvalitative data i 
skolen. Når vi gjennomgår skolens faglige elevresultater, ser vi at det er noen områder vi ønsker å forbedre. Vi ser at en stor prosentandel av våre 5. 
trinns elever skårer innenfor mestringsnivå 2, på de nasjonale prøvene på 5. trinn. I tillegg viser vår analyse av elev- og trivselsundersøkelsen at vi 
trenger økt søkelys på å styrke elevenes opplevelse av motivasjon og mestring i skolehverdagen, samt å øke elevmedvirkningen i skolen. Alt dette er 
læringspunkter vi har lagt inn i som tiltak i vårt strategiske arbeid gjennom 2022. Vi mener at en tverrfaglig tilnærming til fag og læringsstrategier vil 
være en nøkkel i dette utviklingsarbeidet. Mange av utviklingsmulighetene sammenfaller med de effektene vi ønsker å få realisert gjennom 
digitaliseringsprosjektet, som starter opp på Godlia i 2022. 

Elevene på Godlia skal møte voksne som aktivt oppdager og hjelper de hvis de ikke har det bra. Vi jobber systematisk med ferdighetsstrening i 
elevsamtaler. Vi jobber også med utvikling av gode klassesamtaler, gjennom verktøyet "Det er mitt valg", som fokuserer på elevenes sosiale utvikling i 
fellesskapet. Vi har ukentlige klassemøter, hvor alle klasser gjennomgår viktige fellesskapstemaer. Dette fokuset har så langt gitt verdifull 
kompetanseutvikling for lærere og elever.

Skolens risikovurderinger og tiltak i 2022 gjenspeiler utfordringene vi ser i analysen av våre resultatdata. Den viser samtidig fokuset i vår pedagogisk 
plattform, som tar sikte på en bred tilnærming til arbeidet med elevers sosiale og faglige utvikling. Tiltakene vi iverksetter mener vi kan styrke 
elevenes trivsel og samhold på skolen, og danne fundamentet for en "vi- skole", hvor elevene får mulighet til å strekke seg så langt de kan.
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Godlia skole

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

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2022 Mål 2025
Fokuset på tverrfaglig arbeid i LK20 kan svekke 
kvaliteten i arbeidet med grunnleggende 
ferdigheter i lesing, skriving, og regning

-Utvikle god praksis for strategiundervisning, i 
robuste klasserom
-Utvikle elevaktiv undervisning, med eleven som 
produsent, gjennom skolens IKT-prosjekt

Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 1  7,0%  

Nasjonal prøve i regning 5. trinn, nivå 1  8,0%  

Nasjonal prøve i engelsk lesing, 5. trinn, nivå 1  8,0%  

Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 3  44,0%  

Nasjonal prøve i regning 5. trinn, nivå 3  43,0%  

Nasjonal prøve i engelsk lesing, 5. trinn, nivå 3  43,0%  
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Godlia skole

Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt 
forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2022 Mål 2025
Risiko for at elevenes motivasjon og  opplevelse 
av mestring synker gjennom skoleløpet

-Utvikle elevaktiv undervisning, med eleven som 
produsent, gjennom skolens IKT-prosjekt

Mestring (Elevundersøkelsen)  80,0%  

Motivasjon 5.-7. trinn (Elevundersøkelsen)  80,0%  

Motivasjon (Elevundersøkelsen)  75,0%  

Risiko for at elever ikke får tilbakemeldinger og 
vurderinger som fremmer læring og engasjement 
for faget 

-Systematisk arbeid med å utvikle gode 
tilbakemeldinger på skolearbeid og lekser
-Utvikle systemer for raskere, enklere, og bedre 
tilbakemeldinger til elevene, gjennom skolens IKT-
prosjekt

Motivasjon (Elevundersøkelsen)  75,0%  

Motivasjon 5.-7. trinn (Elevundersøkelsen)  80,0%  

Mestring (Elevundersøkelsen)  80,0%  
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Godlia skole

Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, 
trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2022 Mål 2025
Risiko for at elever ikke opplever at de har 
medvirkning i egen skolehverdag, og mister 
motivasjon og engasjement

-Systematisk arbeid med å utforme elevaktiv og 
utforskende undervisningspraksis

Mestring (Elevundersøkelsen)  80,0%  

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

 4,0%  

Motivasjon (Elevundersøkelsen)  75,0%  

Motivasjon 5.-7. trinn (Elevundersøkelsen)  80,0%  

Trivsel (Elevundersøkelsen)  88,0%  

Læringskultur (Elevundersøkelsen)  80,0%  
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Godlia skole

Aktivitetsskolen skal bidra til å styrke elevenes motivasjon, mestringsfølelse, 
norskspråklige ferdigheter og læring gjennom økt deltakelse og kvalitet i AKS

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2022 Mål 2025
Risiko for manglende utbytte av faglig og sosialt 
samarbeid mellom skole og AKS

-Systematisk arbeid med læringsstøttende 
aktiviteter, faglig og sosialt, i AKS
-Systematisk kompetanseheving av personalet i 
AKS, faglig og sosialt

AKS' bidrag til elevenes faglig utvikling (AKS-foreldreundersøkelse)  0,7  

AKS' bidrag til elevenes sosiale utvikling (AKS-foreldreundersøkelse)  0,7  
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