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• 53 år

• 440 elever (17 grupper) og M-klasse

• 220 barn på Aktivitetsskolen

• 30 lærere i ordinære klasser, 

totalt 65 ansatte

• Besøksskole – VFL

• Økende elevtall (paviljong)

• Organisert i klasser

http://www.hasle.gs.oslo.no/skolen/
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Våre satsingsområder

• Et godt miljø med læring i fokus
– Olweus-program, fokus på klasseledelse

– Oppfølging av lærere

– Oppfølging av resultater

– Skolevandring

• Vurdering for læring (VFL). Besøksskole.

• Tidlig Innsats Early Years (TIEY)

• Olweus-program mot mobbing

• ”Læringsmiljø preget av ro, respekt og faglig konsentrasjon”

• Aktivitetsskolen
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Hva er Vurdering For Læring (VFL)?

• VFL er en samordning av Osloskolens arbeid med 
elevvurdering, en del av arbeidet med systematisk 
underveisvurdering (inkl. skriftlig vurdering).

Definisjoner:
• VFL er en prosess der vurdering brukes i klasserommet for å bedre 

og utvikle læring. 

• VFL vil si å samle inn informasjon om elevens læringsutbytte eller 
prosess, med formål om å forbedre læring

Målsetting:

• støtte og fremme elevenes læring

• bevisstgjøre eleven i egen læringsprosess
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”Vurdering for læring i klasserommet”
(Trude Slemmen, 2009)

Ti veiledende prinsipper:

1. Planlegg for læring, ikke aktivitet

2. Bruk tydelige mål 

3. Bruk kriterier som viser vei

4. Still spørsmål som fremmer refleksjon

5. Gi konstruktive tilbakemeldinger

6. Gi elevene mulighet til å få eierskap over egen læring

7. Aktiver elevene som læringsressurser for hverandre

8. Finn bevis på læring

9. Bruk bevisene til å tilpasse opplæringen

10. Involver hjemmet
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Blinken

Jeg forstår,            Jeg forstår ikke helt,       Jeg forstår ikke, 

jeg trenger ikke hjelp forklar mer               jeg trenger hjelp

Tommel-metoden

”Jeg kan…” Bevis eller veien videre

Jeg kan forklare hva 
omkrets areal og 
volum er.

X Dette kan jeg, se i 
øveboka s. 10

Jeg kan lage enkle kart 
ut fra en gitt 
målestokk

X Dette må jeg også øve 
mer på fordi jeg hadde 
feil i hjemmeleksa

Grønt lys: Dette kan jeg

Gult lys: Jeg er på vei

Rødt lys: Dette synes jeg er vanskelig

Få elevene til å velge ut og presentere bevis på læring

• To ting som er veldig bra med oppgaven

• En ting som kunne gjort oppgaven enda bedre

”Two Stars and a Wish”
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Skolevandring

Vi ser etter:

• Klasseledelse

– Tydelige læringsmål for undervisningen

– Rask og rolig oppstart – avslutning

– Struktur, orden og fysisk bruk av klasserommet

• Læringsmål

– Læringsmål er synliggjort for elevene

– Lærer tydeliggjør læringsmålene

– Elevene kan forklare hva de skal lære

– Måloppnåelse evalueres
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”Ro, respekt og faglig konsentrasjon”

• Påfyll/kurs 2010/2011: 
– Olweusteamet i Oslo (klasseromsledelse)

– Thomas Nordahl

– Lasse Dahl (klasseledelse)

– Gjertrud Mortensen (positiv klasseledelse)

– Wenche Tyldum (sosial kompetanse)

• Drøfting i personale

• Plan for Olweus-klassemøter

• Skolevandring

• Mini-undersøkelse om uro, forsentkomming

• Ordenskampanje - konkurranse

• Brev ved forsentkomming


