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 Ris skole

Skolens profil 

Ris skole er en ungdomsskole. Skolen utvides fra 7 til 9 paralleller. Skoleåret 2023 vil vi ha 
27 klasser med til sammen 810 elever og vi vil være ca. 90 ansatte. Vi har også to 
mottaksklasser for elever med kort botid i Norge.
Skolens visjon er Læringsglede og kunnskap. Elevundersøkelsen viser at elevene trives. De 
opplever forutsigbare skoleregler som håndteres likt av lærere. 

Elevenes læring gjennom faglige- og sosial utvikling står i sentrum. Elevene skal oppleve 
trivsel, kunnskap og kreativitet i et trygt og faglig inspirerende læringsmiljø. Med innføring av 
den reviderte læreplan, LK20, skal elevene oppleve at de er aktive og nysgjerrige i egen 
læring. Undervisningen skal være faglig, mer kreativt og praktisk.

Aktive elever og gode samarbeidsrelasjoner internt og med de foresatte sikrer god utvikling. 
Som Universitetsskole samarbeider vi med Universitetet i Oslo om læring og utvikling i 
skolen. 
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Ris skole

Elevenes grunnleggende ferdigheter, kompetanse i fag og evne til å skape, gå i dybden, tenke kritisk, 
utforskende, etisk og bærekraftig på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet

R1 Manglende tilpasset undervisning
R2 Ikke god nok innføring i fagfornyelsen 
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Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2022 Mål 2025

Manglende tilpasset undervisning -Heve kompetansen til elever med lav måloppnåelse i 
grunnleggende ferdigheter 

-Konkrete og tilpassede tilbakemeldinger

Nasjonal prøve i norsk lesing 9. trinn, nivå 1 og 2  4,0%   3,0%  

Nasjonal prøve i norsk lesing, 9. trinn, nivå 4 og 5  78,0%   83,0%  

Nasjonal prøve i lesing, endring i andel elever på nivå 1 og 2 fra 8. 
trinn til 9. trinn

 -4,5%   3,5%  

Nasjonal prøve i lesing, endring i andel elever på nivå 4 og 5 fra 8. 
trinn til 9. trinn

 14,0%   20,0%  

Grunnskolepoeng  48,0   48,0  

Engelsk 10. trinn - Eksamen - Gjennomsnitt  4,5   4,5  

Matematikk 10. trinn - Eksamen - Gjennomsnitt  4,4   4,5  

Norsk skriftlig 10. trinn - Eksamen - Gjennomsnitt  4,1   4,3  

Ikke god nok innføring i fagfornyelsen -Kompetansehevende tiltak i profesjonsfellesskapet

-Undervisningen er preget av kritisk tenkning, 
tverrfaglighet, utforsking, elevmedvirkning og en praktisk 
tilnærming 

Norsk skriftlig 10. trinn - Standpunkt - Gjennomsnitt  4,1   4,2  

Engelsk 10. trinn - Standpunkt - Gjennomsnitt  4,4   4,4  

Matematikk 10. trinn - Standpunkt - Gjennomsnitt  4,3   4,4  
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Ris skole

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

R1 Manglende motivasjon 
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Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2022 Mål 2025

Manglende motivasjon -Involvere eleven i egen læring og vurdering

-Redusere fravær hos umotiverte eller svake elever

Mestring (Elevundersøkelsen)  86,0%  

Motivasjon (Elevundersøkelsen)  7,8%  

Støtte fra lærer (Elevundersøkelsen)  86,0%  
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Ris 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

R1 Elever opplever ikke skolemiljøet som trygt og inkluderende
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Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2022 Mål 2025

Elever opplever ikke skolemiljøet som trygt og 
inkluderende

-Vedlikeholde og bygge gode arenaer for 
relasjonsbygging  i skolesamfunnet

Trivsel (Elevundersøkelsen)  96,0%   96,0%  

Læringskultur (Elevundersøkelsen)  86,0%   86,0%  

Støtte fra lærer (Elevundersøkelsen)  86,0%  



2022

Osloskolen Side 10 av 11

Ris skole

Osloskolen skal rekruttere og beholde høyt kvalifisert personale

R1 Skolen rekrutterer ikke godt kvalifisert personale
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Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2022 Mål 2025

Skolen rekrutterer ikke godt kvalifisert personale -Ris skole skal være en attraktiv arbeidsplass


