
Strategisk plan for 
MARIDALEN SKOLE 2015 - 2018 

VISJON  

Læringsiver, variasjon og samarbeid 

VERDIER  
Vi har høye ambisjoner  

Vi samarbeider og tar selvstendig ansvar 

Vi skaper trivsel på skolen  

Vi viser omsorg 

Vi er punktlige  

 

PEDAGOGISK PLATTFORM 
Samarbeid i alle ledd.  

Tilpasset opplæring gjennom varierte arbeidsformer, ulike læringsarenaer i lokalmiljøet og kvalifisert 

personale. 

Faglig, kompetente lærere på alle trinn. 

 
Samarbeid med Kjelsås skole ved rekruttering 
av nye ansatte. 
 
Faglig samarbeid med lærere på Kjelsås skole i 
faggrupper. 

Kultur for samarbeid i alle ledd for å fremme 
læring og trivsel på tvers av klassetrinn. 

 
Tilpasset opplæring gjennom god organisering 
og godt innhold i undervisningen. Tilpasse 
opplæringen ut ifra elevenes mestringsnivå 
uavhengig av trinn. 

  

 

 



 

OPPSUMMERING AV MARIDALEN SKOLES TILTAK FOR Å NÅ OSLOSKOLENS 
STRATEGISKE MÅL  

Brukerperspektivet er overordnet og omfatter i 2014 fire strategiske mål som har sin 
forankring i Byrådets forslag til budsjett 2015 - 2018. 
 
≪ Alle skal lære mer. Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i 
basisfag er betydelig forbedret≪ 

Skolen er avhengig av kompetente lærere for å kunne gi best mulig læring til elevene i 
alle fag. Vi ønsker å jobbe mer uti fra elevenes mestringsnivå, for å kunne gi best mulig 
tilbud til alle, uavhengig av trinn. Vi jobber for at lærere ved Maridalen skole skal kunne 
knytte seg til faggrupper ved Kjelsås skole. Dette for å utvikle og bidra til refleksjon og 
utvikling av egen praksis. 

≪Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring≪                                          
Elevresultatene skal brukes bevisst for å gi elevene utfordringer. Vi vil tilstrebe gode 
resultater gjennom kompetente og dedikerte lærere.  
 
≪Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø preget av ro og orden, fritt for 
mobbing og vold≪ 
 
Maridalen skole er en liten skole hvor alle kjenner alle. Opplevelsen av samvær ligger 
hos den enkelte, og skolen må hele tiden jobbe forebyggende for at alle elever skal føle 
seg inkludert og respektert. Elevrådet ved skolen, FAU og lærere må jobbe sammen for å 
skape den trygghet og respekt vi ønsker fra hverandre. Dette er et arbeid vi vil ha fokus 
på i året som kommer. 
 
≪Alle elever i Aktivitetsskolen skal få et tilbud som støtter opp under skolens 
arbeid med ferdigheter og fag≪ 
 
Aktivitetsskolen er i større grad inkludert i skolen enn tidligere, og samarbeidet er blitt 
et nøkkelord i denne sammenheng. Ansatte jobber både på AKS og skole og dette vil 
komme elevene til gode. Vi har også et felles engasjement og samarbeid når det gjelder 
tilbudet for elever fra 1.-4.trinn som er med på å fremme læringsstøttene aktiviteter for 
alle på AKS. 
 


