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•  Startet i 1988 
•  46 ansatte 
•  Rektor Bitten Koch 
•  Assisterende rektor,  
    Hege Skau-Nilsen 
•  Rådgivere Cecilie H . Hasle 
   og Inger Lohne 
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Felles mål – elevens framtid!  
 
 
 

•  Tilpasset opplæring og klasseledelse 
•   Foreldresamarbeid 
•   Oppfølging av hver enkelt elev 
•   Miljø -kunnskapsløft 
•   Styrking av rådgivningstjenesten 
-  2 rådgivere i 100% stilling 
-  Skiller ikke sosiallærer og rådgiver 
-  Følger eleven fra inngang til utgang 

 Vi skal være tett på! 
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FAU Lofsrud 

Kjøres annen hver måned: 
ü Fellesmøter  

ü Trinnmøter 
 -   Elevrådsrepresentanter er med 

             -  Lærerrepresentanter er med   
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Skoleutviklingsprosjektet 
 
 

ü iverksetting av tiltak som har virkning også 
etter at prosjektperioden er over 

 
ü identifisering av kjennetegn på beste praksis 

innenfor fokusområdene 
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Datafangst på Lofsrud skole: 
–  Observasjon av 10 undervisningsøkter* på skolen 
–  Intervju med lærer i etterkant av hver undervisningsøkt 
–  Samtaler med erfarne lærere 
–  Workshop med skoleledelsen  
–  Gruppeintervju med utvalgte foresatte 
–  Observasjon av fagmøte 
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Arbeidet ble spisset til 3 punkter 
 •  Tiltak 1: Sikre etterlevelse av felles standard for god klasseledelse 
-  Ledelsesobservasjon og kollegaobservasjon 
 
•  Tiltak 2: Heve kvaliteten på tilpasset opplæring 
•  -  Etterspørre ekstern input 

•  Tiltak 3: Etablere system/struktur for styring og pedagogisk ledelse 
-  Ledelsesobservasjon og kollegaobservasjon 
-  Etterspørre ekstern input 
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Prosessen og foreløpig resultat for oss: 
ü  Observasjon av E.Y. ble godtatt, men ikke uten sammensatte 

oppfatninger om dette i personalet 

ü  Førte til en god analyse av våre timer og mulighet for sammenlikning 
med andre skoler 

ü  Igangsetting av en mer analytisk holdning til eget arbeid og skolen 
som helhet(kollegaobservasjon-ledelsesobservasjon) 

ü  En stilling, nye mattebøker, ekstern oppfølging i matematikk 
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