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PRESENTASJON AV VERTSSKOLEN v/rektor Lillian Bustnes Wittenberg

Hun føler seg heldig og stolt av å være rektor på Vålerenga skole. Hun er meget opptatt av at fau-
skole samarbeidet fungerer så bra som mulig. Det er avgjørende for å ha et godt skolemiljø. Videre er 
hun oppatt av at foreldre skal høres ifm innholdet i foreldremøtene. Foreldre bør kontaktes i forkant 
av møtet. 2 ganger i året avholdes fau spørreundersøkelse.

Skolen er fra 1895. Dvs 116 års bursdag den 18.okt. Feiringen blir avholdt den 13.okt. På denne 
skolen har det vært 1.400 elever på det meste. Frem til 1970 så har barn fra kampen og Vålerenga 
gått på vår skole. I 1970 ble det bygget en barneskole på Kampen også.

Vålerenga skole har navn på 3 deler av skolen: Tippen, Kaptein Skaug og Lina Lund. Sistnevnte er 
navnet på ny musikksal som ble åpnet i august i år.

I løpet av 115 år så har det vært ansatt kun 6 rektorer. Lillian er den 7. Det er veldig stabilt miljø på 
denne skolen, men er nå inne i et generasjonsskifte, noe som for øvrig også er positivt. Skolen har nå 
en fin kombinasjon av unge og eldre. Den har også en veldig fin blanding av flerkultur. Ca 35% 
fremmedspråklige fordelt på ca 40 nasjonaliteter. Det er en ideell blanding.

Skolen har en sterk identitet. Skolen er lett å identifisere pga det navnet, noe som gjør elevene 
stolte. Skolen har et veldig aktivt musikkorps.

Skolen har 520 elever fordelt på 21 klasser. 80 ansatte, 36 pedagogisk årsverk og 3 skoleledere.

Skolens visjon: Kunnskap i fellesskap.



Skolens utfordring er vekst i elevtallet kommende år. Fra 520 elever fordelt på 21 klasser i dag til ca 
beregnet 920 elever og 33 klasser i 2015 så kommer skolen til å mangle 12 klasserom i løpet av de 
neste 4 år.

Prosjekt ”early years” fungerer bra og har høy fokus på skolen.

INFORMASJON FRA OMRÅDEDIREKTØR JOHANNA LERVIK

Elevveksten i Osloskolen krever en kriseforståelse. Det er stipulert med 18.000 nye elever i 
Osloskolen i løpet av de neste år frem til år 2030. Det utgjør at det må bygges 1 klasserom i uken, 2 
nye skoler i året. Skole behovsplanen blir behandlet førstkommende desember.

Oslo standarden i Aktivitetskolen

Læringsarenaen skal være i et med skolen. Utfordringen her er at forskjeller på 
kunnskapsnivået hos enkelt elever blir enda større om de som kunne trengt mest å være på 
AKS ikke er der.

Navneskiftet fra SFO til AKS er for å tydeliggjøre arenaen for læring og utvikling.

Hovedpunkter for standarden:

• Innhold og ambisjoner, lik i alle Osloskoler

• Trygghet, trivsel og omsorg

• Struktur og forutsigbarhet

• Dialog og samarbeid

Standardens bruksområder er nettopp forutsigbarhet ift evnt skifte av skole, at AKS driftes nær likt. 
Vil at driftstyret på skolene skal ha AKS på ”timeplan”

AKS skal ha en Fau dialog og foreldre samhandling. Våren 2011 piloteres å evaluere 10 skoler i Oslo, 
og senere en gang pr år.

Nye pristakster ble innført 1. august 2011. Viktig at foresatte blir informert om disse endringene.

Brukerundersøkelser viser at tryggheten på AKS oppfattes variable. Det handler mest om svikt i 
informasjon og kommunikasjon.

Grunnleggende ferdigheter - Nasjonale prøver.

Det mest utfordrende med Læreplanen, kunnskapsløftet fra 2006 er å få det til å ”sette” seg i 
skolene. At lærerne forstår måloppnåelsen. Skolene må bli flinkere til å bruke læreplanen. 
Elevundersøkelser og skolevandring blir brukt som kvalitet sikring.

Grunnleggende ferdigheter er å kunne lese, regne, utrykke seg muntlig, samt bruke IKT i alle 
fag.



Nasjonale prøver finnes ikke i kunnskapsløftet.

Elevene blir testet i grunnleggende ferdigheter på tvers av fag i lesing og regning.

Utdanningsetaten har lagt vekt på oppfølging av prøvene.

NESTE MØTE

Nøklevann skole er vertsskole på neste møte. 


