Strategisk Plan - Ris skole – 2019

Oppsummering Strategisk plan
LÆRINGSGLEDE OG KUNNSKAP I ET TRYGT LÆRINGSMILJØ.
Ris skole har elevens læring og sosiale utvikling i fokus. I 2019 videreutvikler vi derfor våre overordnede satsingsområder "Vurdering For Læring" og
"Relasjonsbygging". Holdningsskapende arbeid og god kunnskap om den enkelte elev ligger til grunn for et godt læringsmiljø, og vår mulighet til å
utvikle eleven videre. Flere tiltak er rettet mot å øke elevens motivasjon og mestring, redusere stressnivået, skape gode relasjoner og gi eleven
verktøy for å komme videre i egen faglig og sosial utvikling.
Våre tiltak og aktiviteter skal utvikle skolen til fortsatt å være et godt sted å lære og å trives, sammen med andre. Skolen har stabile og meget gode
resultater, men vi ønsker gjennom tiltakene å løfte oss ytterligere og sikre at alle elever skal stå godt forberedt til videregående opplæring. Ekstra
fokus og tiltak er derfor rettet mot elever med sterke forutsetninger og for elever som har lav måloppnåelse på grunnleggende ferdigheter. Å høre
elevstemmen og engasjere og involvere elevene i sitt eget læringsarbeid blir viktig å utvikle videre. Samarbeidet med elevene i klasserommet, i
elevrådet og i utviklingssamtaler sammen med de foresatte, samt samarbeidet i de foresattes samarbeidsorgan er viktig for å oppnå tillit, involvering
og medvirkning i skolens indre liv og utvikling. Det gjelder både på klassenivå og som skole.
Våre tiltak har også som mål å utvikle skolen som organisasjon. Dette er særlig viktig fordi skolen også er lærerutdanner. Ris skole samarbeider tett
med Universitetet i Oslo/ILS, hvor vi har flere samarbeidsarenaer som Universitetsskole. Skolen er åpen for forskningsbasert læring og samarbeider
blant annet både med masterstudenter og forskere på UiO.
Skolen er opptatt av at elevene er trygge i sin læringssituasjon. Det arbeides derfor fokusert på elevmiljøet med Trivselsledere og andre sosiale tiltak i
friminuttene. Elevundersøkelsen gir oss grunnlag for at dette er en satsing som virker og som vi må forsterke. I årets plan ønsker vi også å fokusere
ytterligere på tiltak som skal gi økt mestringsfølelse og redusere stressnivået. Skolen vil tydeligere fokusere på psykisk helse. I en ny flott skole som
innbyr til læring - skal vi sammen med elevene skape og utvikle gode arenaer for relasjonsbygging mellom elevene på klassenivå, på trinn og mellom
trinnene. Samarbeidet med elevene i elevrådet og med de foresatte i de formelle organ som driftsstyre, FAU og SMU (skolens miljøutvalg) er viktig for
gjennomføringen av strategisk plan. Ris skole er nå miljøsertifisert og vil arbeide målrettet med kildesortering og undervisning i bærekraftig utvikling.
Skolen er en stor skole og har nå syv paralleller på hvert trinn og det må legges gode planer for både å ivareta godt fungerende tiltak, rutiner, systemer
for god undervisning, og hvordan vi ønsker å ha det sammen!

