
Oslo kommune
Utdanningsetaten

Strategisk plan 2017

Hauketo skole



Strategisk Plan - Hauketo skole - 2017

Innhold
Skolens profil.................................................................................................................................................... 3
Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet....................................4
Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære 
og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet....................................................................5
Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere 
utdanning og arbeidsliv..................................................................................................................................... 6
Osloskolen skal ha høye ambisjoner for hver enkelt elev, og undervisningen skal sikre elevenes læring og 
faglige progresjon ............................................................................................................................................ 7

Oslo kommune Side 2 av 7



Strategisk Plan - Hauketo skole - 2017

Oslo kommune
Utdanningsetaten

Hauketo skole minOsloskole.no

Skolens profil

Skolens profil 
 
Hauketo skole setter elevenes læring i sentrum. Her jobber vi for at alle skal føle seg trygge og ha 
gode og rolige rammer rundt opplæringen. Tillit- trygghet- trivsel er verdier vi ønsker skal gjenspeile 
Hauketo skole! 
 
IKT er viktig ved skolen, og alle elevene har hver sin bærbare pc. Skolen satser spesielt på å 
videreutvikle kvaliteten på undervisningen. Målet vårt er at alle elever skal få en systematisk 
oppfølging og en variert undervisning som skaper gode ferdigheter og kunnskaper i fagene. Det å 
utvikle gode lese- og læringsstrategier er en viktig del av dette arbeidet. 
 
Vi tror at varierte undervisningsmetoder, ledet av trygge fagpersoner som er interessert i sine elever 
og deres framgang, gir den beste skolen! 
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Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet
Kommentarer til risiko og tiltak
Hauketo skole har de siste årene opplevd en tilbakegang på de grunnleggende ferdighetene til elever som begynner på 8. trinn. For at disse elevene skal kunne 
tilegne seg nødvendige fagkunnskaper er det essensielt at disse ferdighetene kommer på plass raskest mulig. Manglende grunnleggende ferdigheter kan på sikt 
føre til at eleven ikke fullfører videregående skole.

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

For mange elever som ikke behersker de grunnleggende 
ferdighetene

-Systematisk arbeid med lese- og læringsstrategier

-Systematisk oppfølging av elevresultater

-Styrket faglig samarbeid i ressursteam

Nasjonal prøve i norsk lesing, 8. trinn, nivå 1 og 
2

18,0% 

Nasjonal prøve i norsk lesing 9. trinn, nivå 1 og 2 14,0% 

Nasjonal prøve i regning 8. trinn, nivå 1 og 2 23,0% 

Nasjonal prøve i regning 9. trinn, nivå 1 og 2 15,0% 

Nasjonal prøve i engelsk lesing, 8. trinn, nivå 1 
og 2

22,0% 
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Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke 
kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet
Kommentarer til risiko og tiltak
Hauketo skole ser på systematisk fagsamarbeid som en nøkkel til å fortsette den positive resultatutviklingen skolen nå er inne i. Det å lage gode systemer for 
systematisk fagsamarbeid som sikrer alle lærere muligheten til fagsamarbeid må prioriteres.

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

Ulik kvalitet på undervisningen grunnet manglende 
systematisk fagsamarbeid

-Systematisk fagsamarbeid ved bruk av Lesson Study

-Utarbeide årsplaner med vekt på tverrfaglighet

-Systematisk fagsamarbeid på trinn

Engelsk 10. trinn - Eksamen - Gjennomsnitt 4,0 

Matematikk 10. trinn - Eksamen - Gjennomsnitt 3,6 

Norsk skriftlig 10. trinn - Eksamen - 
Gjennomsnitt

4,0 

Grunnskolepoeng 40,5 
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Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt 
til høyere utdanning og arbeidsliv
Kommentarer til risiko og tiltak
Hauketo skole har et for høyt elevfravær. Det å være tilstede i undervisningen er en forutsetning for at eleven skal kunne tilegne seg nye kunnskap. Et begynnende 
fravær på ungdomsskolen, kan medføre at elevene ikke fullfører videregående skole.

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

For mange elever med høyt fravær -Implementere handlingsplan for elevfravær til bruk for 
skolens ansatte

Elevfravær grunnskolen 4,0% 
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Osloskolen skal ha høye ambisjoner for hver enkelt elev, og undervisningen skal sikre 
elevenes læring og faglige progresjon 

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

Varierende tilpasset opplæring -Ledelsen observerer undervisning med påfølgende 
samtale med utgangspunkt i "Standard for god 
undervisning på Hauketo".

-Tiltaksplaner for elever med 1 eller 2

Grunnskolepoeng 40,5 

Engelsk 10. trinn - Eksamen - Gjennomsnitt 4,0 

Matematikk 10. trinn - Eksamen - Gjennomsnitt 3,6 

Norsk skriftlig 10. trinn - Eksamen - 
Gjennomsnitt

4,0 
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