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•  1-7-skole	
•  Bydel	Gamle	Oslo	
•  Elevene	går	videre	til	Jordal	ungdomsskole	
•  Inntaksområdet	omfatter	Kampen,	Jordal,	deler	av	Ensjø	og	
deler	av	Tøyen	
•  590	elever	
•  3-parallell	(4	klasser	på	2.	trinn)	

Fakta	om	Kampen	skole	



•  36	elevplasser	i	2	alfabetiseringsgrupper	og	1	mottaksgruppe	
•  30	samiskelever	1.-13.	fra	hele	kommunen	og	Akershus	fylke.	
Nord-	/sør-/lulesamisk	som	1.-	eller	2.	språk	
•  45	pedagogstillinger	
•  Gratis	kjernetid	på	AKS	på	1.	trinn	(100	%	dekning)	
•  Fra	august	2018	utvides	gratis	kjernetid	på	AKS	til	2.	trinn	
http://minosloskole.no/CorpoWebserver/?
locale=no#LandingPlace:r=6058137950556560784		

Fakta	om	Kampen	skole	











1.	organisering	
•  2	sosiallærere	
•  1	miljøarbeider	
•  Åpent	bibliotek	for	6.	trinn	på	tirsdager	
•  Samarbeid	med	idrettslaget	Forward	om	gratis	treninger	
•  Frigo		

•  2.	pedagogisk	verdigrunnlag	
•  Likeverdig	menneskesyn	
•  Lav	terskel	for	foresatte	
•  Tilpasset	opplæring	

Arbeid	med	inkludering	



•  Behandlet	i	plangruppa	og	i	driftsstyret	
•  Presentert	for	FAU	
•  Mobbetall	presentert	og	analysert	i	klasser	og	elevgrupper	
•  Tiltaks-	og	aktivitetsplan	til	Strategisk	plan	2018	rettet	inn	mot	resultater	fra	
elevundersøkelsen.	

•  Eksempel:	
•  Risikofaktor:	Skolens	læringsmiljøplan	er	ikke	implementert.	
•  Tiltak:	Skolens	læringsmiljøplan	implementert	
•  Aktivitet	Læringsmiljøplanen	implementeres	i	AKS		
•  Trygg	og	glad	26.feb.2018	09.mar.2018	

Elevundersøkelsen	



•  Hvert	eneste	barn	som	kommer	til	oss,	skal	hver	dag	oppleve	å	bli	sett	og	
anerkjent,	kjenne	seg	trygg	og	glad	

•  Høye	forventninger,	tydelige	forventninger	
•  Mer	fokus	på	gode	valg	som	kommer	enn	dårlige	valg	som	er	gjort	
……………………………………………………………………………………………….	
Den	solide	timen	
Sikre	overganger	
Garderober	
Gangpass	
Inspeksjon		

Trygg	og	glad	på	Kampen	skole	(utdrag)	



•  R-team 
•  Møtes to ganger per måned. Drøfter elevsaker anonymt.  
•  Dersom en elev skal henvises til PPT skal det følge med en pedagogisk rapport og et henvisningsskjema med samtykke fra 

foresatte etter opplæringsloven §5-4. 
•  Gir råd til rektor vedrørende tilpasset opplæring, tidlig innsats, kartlegging og, henvisning til PPT, spesialundervisning, 

organisering, vurdering og kompetanseheving.  

	ÅRSHJUL	SPESIALUNDERVISNING	OG	IOP	
	

Aktivitet - funksjon 
S-team 
Møte ressurslærere/ spesialpedagoger til gjennomgang av elever med §5-1vedtak og IOP, samt timeplanfeste undervisning. 
  
Status årstimer jf. vedtak – gjennomgang av alle elever. 
  
Mottar bekymring/ uro vedrørende elever fra lærere. 
a) Innkaller lærer til samtale, gir råd om tiltak. Kartlegger, observerer, og dokumenterer. 
b) Melder saken videre til R-team anonymt. Kartlegger, observerer, og dokumenterer. 



•  Utvidet R-team 
•  Skolen, PPT, (BUP, BV)  
•  R-team foretar hver høst og vår en systematisk gjennomgang av alle elever med vedtak jfr §5.1.  
•  Det vurderes også i hvilken grad skolens organisering, tilrettelegging og gjennomføring av spesialundervisningen medvirker 

til at elevene når målene, jfr §2-1 i forskrift til opplæringsloven. 
•  Rektor deltar på møtet. 

•  Sakkyndig	vurdering	

•  Vedtak 
•  Assisterende rektor gir råd til rektor vedrørende sakkyndige vurdering, om eleven har forsvarlig utbytte av den ordinære 

opplæringen, eller har behov for spesialundervisning, om innhold, omfang og organisering. 
•  Rektor skal fatte vedtak etter sakkyndig vurdering a) ikke behov for spesialundervisning eller b) behov for 

spesialundervisning. Se spesifisert mal. 

ÅRSHJUL	SPESIALUNDERVISNING	OG	IOP	
	



ÅRSHJUL	SPESIALUNDERVISNING	OG	IOP	
	
IOP 
Ressurslærer/ spesialpedagog på trinn utarbeider IOP i samarbeid med elevens kontaktlærer og foresatte etter  
§5-5. IOP skal presisere spesialundervisningens innhold med kompetansemål, områder og arbeidsmåter, omfang og tid/
antall timer i fag, samt organisering og tid til ulike undervisningsformer. 

Vurdering 
Ressurslærer/spesialpedagog skriver årsvurdering med bakgrunn i elevens måloppnåelse i IOP. Omfang, organisering og 
undervisningsmetoder vurderes opp mot elevens prestasjoner.  
Kontaktlærer utarbeider skriftlig vurdering i bestemte fag og kompetansemål der eleven følger ordinær læreplan. 
Ressurslærer og kontaktlærer deltar sammen på Utviklingssamtaler. 	

Planleggingsmøte 
Rektor og S-team planlegger spesialundervisningen for neste skoleår.	
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