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 Korsvoll skole

Skolens profil 

Visjon: "Grenseløs læring - i hodet, i hjertet, i beina". 

På Korsvoll skole er det en innarbeidet praksis å ta natur og nærmiljø i bruk som 
læringsarena. Det gjenspeiles i vår visjon. Vi skal vareta det hele mennesket i et 
inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring. Våre elever skal føle 
seg trygge og ivaretatt. Våre elever skal få møte utfordringer på ulike arenaer hver 
dag. 

Vi er opptatt av at vår undervisning skal inkludere alle, at den er aktiviserende og 
engasjerende, og at den fremmer læring. Vi er ikke opptatt av begrensninger, men 
tror på "grenseløs læring" og elevenes muligheter. 

Vi ønsker å være en naturlig og viktig del av nærmiljøet vårt, og at elever, foreldre og 
ansatte er stolte av Korsvoll skole. 
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Oppsummering Strategisk plan
Skolen ønsker å fokusere på få tiltak. I 2022 skal vi ha et refokus på ny nasjonal læreplan (LK20). Vi skal bruke komptansepakker som er utarbeidet for skolene for å 
bedre forstå overordnede prinisipper i læreplanen, f.eks. dybdelæring, elevmedvirkning og kompetansebegrepet. Vi har utarbeidet maler for lokale periodeplaner og 
vil videreutvikle disse slik at planene møter kravene og intensjonene i ny læreplan. 
Vi har nå 1:1 dekning av Ipad på skolen. I 2022 skal vi dele erfaringer om bruk av læringsbrett og fortsette kompetansebygging i personalet. Vi må diskutere hva 
som er hensiktmessig didaktisk bruk av læringsbrett og i felleskap finne fram til god integrering av læringsbrett i ulike fag.
Vi skal fortsatt ha fokus på elevenes rett til et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø. Våre klasserom skal være preget av en positiv, støttende, inkluderende og 
trygg klasseledelse som fremmer trivsel og god læringskultur. Vi viderfører ordningen med trivselsledere i friminutt. Vi skal forbedre egne interne varslingsrutiner i 
2022. Vi har, og skal ha en klar nulltoleranse ovenfor mobbing og krenkelser på vår skole.
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Korsvoll skole

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

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2022 Mål 2025
Ulik praksis og metodikk i arbeidet med 
grunnleggende ferdigheter.

-Revidering av planer for begynneropplæring i 
lesing og skriving

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

Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 3  60,0%   60,0%  

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

Nasjonal prøve i regning 5. trinn, nivå 3  60,0%   60,0%  

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

Nasjonal prøve i engelsk lesing, 5. trinn, nivå 3  55,0%   55,0%  
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Korsvoll 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

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2022 Mål 2025
Ny overordnet del av læreplanen er ikke godt nok 
implementert

-Refokus på overordnete begreper i overordnet del 
av læreplanen

Mestring (Elevundersøkelsen)  92,0%   92,0%  

Motivasjon (Elevundersøkelsen)  85,0%   85,0%  

Læringskultur (Elevundersøkelsen)  90,0%   90,0%  

Mangelfulle lokale fagplaner -Videreutvikle lokale fagplaner i tråd med ny 
læreplan og på tvers av trinn.

Faglig utfordring (Elevundersøkelsen)  85,0%   85,0%  
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Korsvoll 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
Skolen nyttiggjør seg ikke av kompetanse til 
lærerspesialist

-Lærerspesialist i engelsk skal kurse og veilede 
kolleger

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

Nasjonal prøve i engelsk lesing, 5. trinn, nivå 3  55,0%   55,0%  

Læringsbrett brukes ikke didaktisk og 
hensiktsmessig i opplæringen

-Plan for arbeid med nettvett må kommuniseres 
bedre og på nytt både internt og eksternt
-Økt bruk av eksterne ressurser fra UDA og 
naboskoler i kursing av lærere. 
-Utarbeide plan for integrert bruk av læringsbrett i 
fagene
-Bedre kommunikasjonsflyt og erfaringsutveksling 
mellom skole og hjem

Digitale ferdigheter (Elevundersøkelsen)
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Korsvoll 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
Manglende fokus på elevens rett til et trygt og 
inkluderende læringsmiljø.

-Implementere bruk av LINK-plan på alle trinn
-Delta i BTI i Nordre Aker Bydel

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

 0,0%   0,0%  

Trivsel (Elevundersøkelsen)  100,0%   100,0%  

Svak systematikk som ikke fanger opp elever som 
ikke har et godt læringsmiljø

-Lage et bedre system for varsling av §9A-saker Mobbing – Mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere 
(Elevundersøkelsen)

 0,0%   0,0%  

Trivsel (Elevundersøkelsen)  100,0%   100,0%  
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