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Kommunalsjef oppvekst 

Ansvarsområder: 

 

 Skole 1. – 10. trinn 

 SFO 

 Barnehage 

 PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste) 

 Kultur og fritid 



 
Skole 

Fokus: 

 

Strategi for Gjerdrumskolen 2020-2026 

Fagfornyelsen 

IKT og digitale ferdigheter 

Trygt og godt skolemiljø (§ 9 A) 

Bedre læringsresultater 

 



 
 

Gjerdrumskolen skal:  
 

 Være inkluderende for alle 

 Ha store ambisjoner for den enkelte 
elevs læringsutbytte 

 Oppleves relevant for elevene, og legge 
til rette for mestringsopplevelser og 

motiverte elever hver dag 

 Sikre elev- og foreldremedvirkning 



Struktur: 

Rammer og rutiner 

Øvelse 

Påminnelser 

Læringsstøttende-  

tilbakemeldinger Undervisning: 

Faglige mål 

Sosiale- og emosjonelle 

mål 

Engasjerte elever 

Samarbeidslæring  

Tilpasset 

Variert 

Læringsstøttende- 

tilbakemeldinger 

Samarbeid mellom 

hjem og skole: 

Relasjonsansvar 

Tillitsbygging 

Empatisk inngang til 

samarbeid om 

utfordringer 

Vennskap og et trygt 

sosialt miljø: 

Raushet for hverandre 

Samarbeid om læring 

Inkludering i og 

utenfor klasserommet 

Kommunikasjon og 

relasjon: 

Relasjonsansvar 

Empati 

Varme 

Anerkjennelse 

Klok korrigering 

Elevsamtaler 

 

Robuste 

klasserom 
 

 
Kilde: Læringsmiljøteamet 



 
Strategiplan for skolene 

 

• Vektlegger inkludering i og utenfor 
klasserommet – innenforskap 

• Raushet for hverandre 

• Et positivt elevsyn 

• Realisere evner og talenter 



 
Målområder 2020-2026 

Mestring 

Elevene i Gjerdrum skal ha 
grunnleggende lese-, skrive-, 
regneferdigheter og digitale 
ferdigheter tidlig i skoleløpet 

Gjennom systematisk arbeid på 
tvers av fag med «Overordnet 

del» av læreplanen, skal 
elevenes ferdigheter og 

dybdekompetanse utvikles 
gjennom hele skoleløpet 

Motivasjon 

Elevene i Gjerdrum skal ha et 
læringsmiljø som er trygt og 
godt, og som inkluderer alle 

Elevene i Gjerdrum skal 
oppleve en skole med høye 
ambisjoner for den enkelte 

elevs læringsutbytte 
 

Kvalitet 

Skoleledelsen i Gjerdrum skal 
drive forskningsbasert 

skoleutvikling, med fokus på 
kvalitetsforbedring og for å 

sikre effektiv ressursutnyttelse 
 

SFO skal bidra til elevenes 
sosiale og fysiske utvikling, og i 
samarbeid med skolen støtte 
opp under arbeid med fag og 

grunnleggende ferdigheter 
 



• Virksomhetsplanen skal sette tydelige mål for 
budsjettåret og for hele økonomiperioden 

• Målene skal være ambisiøse og realistiske 

• Målene som velges synliggjør skolens 
prioriteringer 

• FAU, SU og SMU skal være med i drøftinger 
om skolens resultater og prioriteringer 

• Rektor har det faglige ansvaret for mål og 
tiltak i planen  

 



 
Barnehage 

 

• Rammeplan for barnehagene 

• To kommunale barnehager 

• Seks private 

• Svært god brukertilfredshet 

• Satsing på overgangen barnehage-skole 

• Robuste avdelinger  



 
PPT 

• Tjenesten skal bistå/hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet 
med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å 
tilrettelegge barnehagetilbudet og opplæringen bedre for 
barn og elever med særlige behov.  
 

• Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det 
blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det. 
 

• I Gjerdrum er det en lavere andel av elevene som får 
spesialundervisning enn landssnittet, men antall timer som 
er gitt til spesialundervisning er høyere. 



 
Kultur og fritid 

• Kultursjefen rapporterer til kommunalsjefen 

• Kulturskolen 

• Kulturhuset 

• Kulturminnevern 

• Fritidstjenesten og forebyggende 

• Idrett (spillemidler) 

• Frivilligsentralen 

• Frivillig organisasjonsliv 

 

 



Gjerdrum skal være en god kommune å vokse 
opp i, og alle barn og unge skal inkluderes, 

oppleve mestring og utvikle evner og talenter 
ut fra sine forutsetninger 

 

 


