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Li# om Lilleaker skole
• To-parallell barneskole 1. – 7. trinn

• Ca. 380 elever – 28 elever per klasse

• 35 lærere, seks assistenter, tre lærlinger, to på kontoret, tre 
renholdere, vaktmester og tre i ledelsen

• AKS-leder, tre baseledere og ca. 20 assistenter

Vi arbeider alle sammen for å skape et best mulig læringsmiljø for 
elevene på skolen.

ET TRYGT SKOLEMILJØ SOM GIR GRUNNLAG FOR LÆRING



Lilleaker skole – historikk
• Startet i 1882 – der hvor Kiwi ligger nå
• "Nyskolen" sto klar i 1900 – sammen med gamleskolen til 1939
• Påbygd i 1939 – okkupert under krigen, og sprengt i 1944
• Vider utbygginger ved 6-årsrefomen i 1997, slik skolen er nå.

• Et vedvarende problem har vært at skolen har vært for liten for 
skolekretsen.
• Per i dag må elever som bor rundt skolen gå til Bjørnsletta skole,

da skolekretsen stopper på nord- og østsiden av skolen.



Inkluderende skolemiljø



Bakgrunn
ET TRYGT SKOLEMILJØ SOM GIR 
GRUNNLAG FOR LÆRING
• Vi har gode resultater på elevundersøkelsen når det gjelder trivsel

Ikke alle har det like bra. 
Målet er at alle elever skal trives på Lilleaker skole. De<e jobber vi med.

• Høsten 2017 ble Ullern bydel plukket ut El å delta i UDIR si< prosjekt: 
Inkluderende barnehage – og skolemiljø

• Toårig satsning

• Tre skoler og alle barnehagene i bydelen

• Landsdekkende og regionale samlinger

• Lokalt arbeid på den enkelte skole 



Lokalt arbeid – Lilleaker skole
• Utgangspunkt i egen strategisk plan
• Samarbeid med Læringsmiljøteamet
• Deltagelse i landsdekkende og regionale samlinger
• Samarbeid med andre skoler i prosjektet
• Noe samarbeid med barnehagene – besøk, felles møter osv.



Våren 2018 - planlegging

Våre utfordringer:
• Bedre forståelse av elevene
• Større sammenheng mellom sosial- og faglig læring

- risikovurdering av undervisningsøktene
• Ny overordnet del av læreplanen
• Elevstemmen – hvordan får vi fram denne på en 

bedre måte?
• Engasjere foreldrene i enda større grad – bruke FAU



August 2018:
Oppstart på planleggingsdagen – LMT:

• Påminnelse, refleksjon og bevissthet rundt det å bygge trygge 
og inkluderende læringsmiljøer

• Bevissthet på at faglig, sosial og emosjonell læring henger 
sammen

• Inspirasjon og motivasjon
• Litteratur: 

Inkluderende læringsmiljø, Faglig og sosialt 
– Bergkastet, Duesund, Westvig. 

• Etterarbeid: 
Gule lapper på hva som var det viktigste læringsutbyttet for den 
enkelte – hva ville de høre mere om?
Diskusjon i plangruppen på hvordan følge opp dette videre. 
Forberede ny samling i oktober.



Oktober 2018
Felles%d med LMT:

• Hvordan kan vi legge %l re6e for at elevene, ut i fra sin egen forutsetning, blir de 
vik%gste aktørene i sin egen læring, både faglig og sosialt.
(Risikovurdering)

• Li#eratur: Kunnskapslø*et – Overordnet del
• E#erarbeid – teamsamarbeid: 

Hvordan jobber du – teamet - med å legge %l re6e for at en elev skal mestre i 
klassefelleskapet, faglig og sosialt? 
Felles refleksjon på hvordan forsterke med å bygge %llit og gode relasjoner %l 
elevene.

• Felles diskusjon på hvordan vi tar med oss de6e %l elevsamtaler og oppfølging av 
elevene.



November 2018
Felles%d med LMT

• Oppfølging av felles%d fra oktober – e;er innspill fra 
teamene 
Hvordan kan vi sikre – en god oppstart av %men og en 
god avslutning?

• E"erarbeid – grupper på tvers, 
Møte på midten:
Diskutere og dele hvilke faktorer er vik%ge for å sikre 
god oppstart og god avslutning, både faglig og sosialt.

Vi samlet inn og så på hva gruppene hadde diskutert.
Utgangspunkt for ny; skjema med forberedelser og punkter 
%l observasjon og medarbeidersamtaler.
Fokus på oppstart og avslutning av %mene.



Andre instanser

• Helsesykepleier på skolen fire dager i uken, 70%
Viktig samarbeidspartner for skolen.
Jevnlige samtaler med elever som trenger en annen voksen å snakke med.

Faste samarbeidsmøter på skolen:
SOL-møte
Samarbeidsmøte annenhver uke, gjennomgang av elever vi har ekstra tiltak rundt.
Skolens ledelse, AKS-leder, helsesykepleier og PPT-rådgiver
Ressursteam
Møte der lærere kan drøfte elever de er bekymret for.
Skolens ledelse, AKS (ved behov), Spes. ped. lærere, helseykepleier, PPT og BUP 
Spes. ped. møte
Møte mellom spesialpedagogene og ledelsen.
DrøQe Rltak og Rlpassinger rundt elevene

• PPT-rådgiver og logoped
Fast én dag på skolen.
Deltar på SOL-møter og i ressursteam

• BUP-kontakt
Fast én dag på skolen annenhver uke (fra høsten)
Deltar på SOL-møter og i ressursteam



Arbeid på AKS
Høsten 2018:
AKS leder og baseledere har deltatt på samlinger med LMT, 
og tatt med seg dette til personalmøter på AKS

Januar 2019:
Planleggingskveld med LMT:

• Inkluderende læringsmiljø gjennom positive relasjoner og støttende kommunikasjon
• Oppfølging gjennom refleksjonsoppgaver til personalet

Februar 2019
Personalmøte med LMT

• Konflikthåndtering og forebygging
Risikovurdering – hvordan være i forkant av situasjonene

Oppfølgingsmøte i løpet våren med LMT



Inkludering av elever og foresatte

Elevrådet
• Oppfølging av elevundersøkelsen

"Den gode læreren"
Motivasjon og mestring

• Oppfølging med elevintervjuer på trinnene
Foresatte
• Skolemiljøutvalget  - samarbeid om årshjul inkluderende skolemiljø
• FAU – ansvarlige for felles arrangement på trinnene

– innspill til viktige samarbeidsområder som foreldremøter – ukeplaner
Egen gruppe - inkluderende skolemiljø



Årshjul for inkluderende skolemiljø



Respektdagen

• Felles ak(vitetsdag for hele skolen på Lysejordet
• Legges (l høsten, før høs:erien.
• Vi arbeider med respekt for hverandre, vennskap på tvers av trinn og 

for at elevene skal bli trygge på hverandre.
• Grupper på tvers av trinnene der 7. klassinger er gruppeledere for 

elever fra 1. – 6. trinn.



Videre arbeid på skolen
Verdidiskusjon på skolen

• Hvordan ønsker vi å framstå?
• Felles elevsyn?
• Felles verdigrunnlag?

Grunnlag for diskusjonen
• Overordnet del
• Strategisk plan
• Barnehjernevernet
LiAeratur "Se eleven innenfra"
Innkjøpt Dl alle lærere – jobbes med i fellesDd

"Elevens iden+tet og selvbilde, meninger og holdninger blir +l i samspill med andre. 
Sosial læring skjer både i undervisningen og i alle andre ak+viteter i skolens regi. 
Faglig læring kan ikke isoleres fra sosial læring. 
I det daglige arbeidet spiller derfor elevenes faglige og sosiale læring og utvikling sammen."
- fra overordnet del

En liten film Dl inspirasjon: Alfred & Skyggen.

https://www.youtube.com/watch?v=vuDLFGb7khA




LILLEAKER SKOLE

- Ved Lilleaker skole er det lange tradisjoner for en rekke sosiale 
arrangementer. 

- FAU v/klassekontaktene på de forskjellige trinnene er ansvarlig for 
gjennomføring

- Arrangementene er 
- en viktig del av skole-hjemsamarbeidet
- Viktige for miljøet på og rundt Lilleaker skole
- FAUs viktigste inntekskilder

FAU-Skole-hjem samarbeid



LILLEAKER SKOLE

I løpet av syv år som elev ved Lilleaker har du mulighet =l å delta på alle 
arrangementene minst en gang:

1. og 2. klasse: Juletrefest med hele familien i januar
3. og 4. klasse: Karneval i februar
5. og 6 klasse:  NyLårsdisco
7. klasse: Skoledans

FAU-Skole-hjem samarbeid



LILLEAKER SKOLE

- Markedsdagen
- Årets vik8gste begivenhet på Lilleaker. Hvert år i sluAen av mai/begynnelsen av juni. 

- Et arrangement der alle skolens elever med familier samles 8l en felles, hyggelig og 

samlende opplevelse

- Et arrangement der også alle skolens elever med familier bidrar

- Alle skolens elever toger inn i skolegården

- Alle elever på et trinn er kledd i samme farge

- Alle klassetrinn har et danseshow

- Alle foreldre har en oppgave (bake kaker 8l loAeri, samle inn premier fra 

bedriKer i lokalmiljøet, arrangere leker, grille hamburgere, selge is, selge lodd, 

koordinere arrangementet

- Markedsdagen er FAUs vik8gste inntekskilde

FAU-Skole-hjem samarbeid



FAU-Skole-hjem samarbeid

https://www.youtube.com/watch?v=TdiL5H8qBN4 Film 2 Film3

https://www.youtube.com/watch?v=TdiL5H8qBN4
file:///C:/Users/Eier/Pictures/212.MOV
file:///C:/Users/Eier/Pictures/220.MOV


LILLEAKER SKOLE

Foreldre på Lilleaker arrangerer ak0vitetene

§ 1. klasse: Juletrefest for 1. og 2. klasse med familier. 
§ 2. klasse: 17. mai
§ 3. klasse: Karneval for 3. og 4. klasse
§ 4. klasse: Valgkomité driDsstyret og FAU
§ 5. klasse: Markedsdag 
§ 6. klasse: NyLårsdisco for 5. og 6. klasse
§ 7. klasse: Skoledans

FAU-Skole-hjem samarbeid











Til diskusjon og deling på bordene

• Av hvem og hvordan blir elevenes trivsel og faglig og sosial utvikling 
delt på skolene? Fungerer dette bra?
• Hvordan bidrar vi som foreldre til et inkluderende skolemiljø på vår 

skole?
• Er det andre måter vi kan bidra på?

Tips og ideer til andre skoler?


