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Kort presentasjon av Løkenåsen skole
Elevtall 2020
8. trinn

9. trinn

10. trinn

Totalt

106

92

97

295

*GSI 2020
Om lag 56 % av elevene er flerspråklige elever.
Skolen har innføringsklasse (11 elever pr. desember 2020) og to baser/Ressurssenter (13 elever pr
desember 2020).

Lærere og assistenter (stillingshjemler)
Lærere

Fagarbeidere/assistenter

Skolen

33,0*

3,0**

Basene

5,5

13,3

SFO

Vernepleiere

5

0,5

*Ledelsesressursen er inkludert
** Noe sambruk mellom skolen og Nedre base/Ressurssenteret
Skolen har også bibliotek bemannet med bibliotekar og oppvekstsenter bemannet med tverrfaglig
spesialist. Sistnevnte har også oppgaver med elevoppfølging innenfor skoletiden.

Barneskoler i inntaksområdet: Benterud og Åsen skoler
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Resultatkvalitet
For vurdering av satsingsområdene i 2020, se side 17ff.

Karakterstatistikk 2020

Grunnskolepoeng

Løkenåsen

Lørenskog

Løkenåsen

Lørenskog

Løkenåsen

Lørenskog

Nasjonalt

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2020

41,3

42,9

43,4

42,9

42,4

43,4

43,1

SKRIFTLIG

2017

2018

2019

Avgangsprøve

Løkenåsen

Nasjonalt

Lørenskog

Løken
-åsen

Nasjonalt

Lørenskog

Løken
-åsen

Nasjonalt

Lørenskog

Norsk
hovedmål

3,5

3,3

3,3

2,9

3,5

3,5

3,7

3,4

3,5

Norsk
sidemål

3,5

3,4

3,4

3,3

3,4

3,4

4,1

3,1

3,5

Engelsk

4,1

3,8

3,8

3,4

3,7

3,8

3,5

3,7

3,9

Matem.

3,8

3,4

3,6

3,5

3,6

3,9

3,9

3,6

3,9

Grunnet Covid-19 situasjonen ble det ikke avholdt skriftlig og muntlig eksamen våren 2020.
MUNTLIG
avgangsprøve

2017

2018

Løkenåsen

Nasjonalt

Lørenskog

Norsk

4,6

4,4

Engelsk

4,7

4,5

Matem.

Ingen elever trukket ut til
eksamen i matematikk muntlig
våren 2017

Løken
-åsen

Nasjonalt

4,8

5,0

4,5

4,7

3,8
4,2
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2019
Lørenskog

Løken
-åsen

Nasjonalt

Lørenskog

4,6

5,1

4,5

4,7

4,5

4,3

4,3

4,6

4,7

4,1

4,1

5,4

4,2

4,4

4

5

Leseferdighet
Skolens lokale leseplan inneholder tiltak på individnivå og på skolenivå. Skolen gjennomfører
rutinemessig Carlstens test på 8. trinn. Sammen med resultatene fra Nasjonal prøve i lesing danner
denne et utgangspunkt for hvordan skolen arbeider med satsingsområdet lesing på individ- og
klassenivå. Opplæring i bruk av ulike lesestrategier og bibliotekopplæring er viktige tiltak på alle trinn.
I tillegg tilbys intensive lesekurs til elever med behov for dette. Det må imidlertid nevnes at det,
grunnet Covid-19-situasjonen, dessverre har vært vanskelig å gjennomføre intensive lesekurs etter
opprinnelig oppsatt plan, primært fordi skolens organisering i flere perioder har vært preget av rødt
smittevernnivå.
Skolen deltar i kommunens SOL-satsing (Systematisk Observasjon av Lesing). Tre av skolens lærere
er utdannet/kurset som leseveiledere. En av disse har funksjon som SOL-veileder. Sammen med
ledelsen følger hun opp arbeidet med skolens leseplan på alle trinn.
Tabellen under viser hvordan leseferdighetene har utviklet seg hos en elevgruppe på Løkenåsen fra 8.
til 9. trinn. Nivå 5 er best.

LESING

9. trinn
8. trinn 2019

2020

1 og 2

30,3 %

26,2 %

4 og 5

30,3 %

39,3 %

% på nivå
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Matematikkferdighet
Eksamenskarakterer:
2017

2018

2019

Løkenåsen

Norge

Lørenskog

Løkenåsen

Norge

Lørenskog

Løkenåsen

Norge

Lørenskog

Skriftlig

3,8

3,4

3,6

3,5

3,6

3,9

3,9

3,6

3,9

Muntlig

Ingen elever trukket ut til
eksamen i matematikk
muntlig våren 2017

4,2

4,1

4,1

5,4

4,2

4,4

Grunnet Covid-19 situasjonen ble det ikke avholdt skriftlig og muntlig eksamen våren 2020.

Nasjonal prøve i regning
Tabellen under viser hvordan regneferdighetene har utviklet seg hos elevene som også ble testet
høsten 2018. Nivå 5 er best.

REGNING
8. trinn

9. trinn

2019

2020

1 og 2

34,7 %

27,5 %

4 og 5

29,3 %

36,3 %

% på nivå
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Nasjonale prøver
De nasjonale prøvene på 8. trinn måler det elevene kan når de begynner i 8. klasse og sier derfor noe
om grunnlaget elevene har for videre arbeid. Resultatene for 9. trinn sier noe om hva Løkenåsen skole
har tilført elevene det året de har vært elever ved skolen.
Nivå 5 er best.

8. trinn 2020
Regning 8.
trinn:

Lesing 8. trinn:
Løkenåsen skole

Løkenåsen skole
2018

2019 2020

% på nivå

2018

2019

2020

% på nivå

1 og 2

18,7 % 30,3 % 42,7 %

1 og 2

21,1 %

34,3 %

50,5 %

4 og 5

33,4 % 30,3 % 16,7 %

4 og 5

39,5 %

29,3 %

22,1 %

Engelsk 8. trinn:
Løkenåsen skole

2018

2019

2020

1 og 2

18,6 %

16 %

28,4 %

4 og 5

46,6 %

34,6 %

23,2%

2019

2020

% på nivå

9. trinn 2020

Lesing 9. trinn:
Løkenåsen skole

2018

% på nivå

Regning 9. trinn:
Løkenåsen skole

2018

2019

2020

% på nivå

1 og 2

18,8 %

14,4 %

26,2 %

1 og 2

13,8 %

13,4 %

27,5 %

4 og 5

47,5 %

53 %

39,3 %

4 og 5

51,5 %

58,5 %

36,3 %
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Prosesskvalitet
Elevundersøkelsen Indekser
Løkenåsen
skole (Høst
2020)

Løkenåsen
skole (Høst
2019)

Løkenåsen
skole (Høst
2018)

Trivsel

4,4

4,3

4,2

Støtte fra lærer

4,1

4

4,1

Støtte hjemmefra

4,2

4,2

4,2

Vurdering for læring

3,4

3,4

3,5

Læringskultur

3,8

3,8

4

Mestring

4,0

3,9

4

Motivasjon

3,5

3,6

3,7

Elevdemokrati og medvirkning

3,3

3,3

3,4

Felles regler

3,9

4

4

Mobbet av andre elever på skolen

4,8

4,7

4,6

Utdanning og yrkesveiledning (ungdomsskolen)

3,9

3,5

3,8

Praktisk opplæring

3,1

3,3

3,4

Variert opplæring

3,5

3,7

3,8

Relevant opplæring

3,1

3,4

3,8

Innsats

3,8

3,9

4

Faglig utfordring

4,4

4,2

4,1
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Rektors vurdering
Covid-19 situasjonen har preget skolehverdagen fra mars 2020 og preger den fortsatt i dag. Våren
2020 var skolene stengt fra 13. mars til 11. mai. Fra 11. mai var skolene i en periode med på rødt nivå
før elevene var tilbake på gult nivå fra mandag 8. juni. For 10. trinn ble både skriftlig og muntlig
eksamen avlyst våren 2020.
Også høsten 2020 var preget av endringer i timeplaner og organisering av undervisningen. Skolen var
i beredskap i forhold til å være forberedt på raske skifter mellom smittevernnivåer. Endringer gjennom
høsten kom også som følge av situasjoner for klasser og trinn som kom i karantene ved smittetilfeller
på skolen. I karanteneperioder for hele klasser ble undervisningen heldigital. Den 7. desember 2020
ble det besluttet rødt nivå for skolene i Lørenskog frem til juleferien, dvs. faste kohorter i rom som
sikrer minst én meter avstand mellom elevene, og med alternering mellom fysisk tilstedeværelse på
skolen og hjemmeundervisning. Før dette (27. november) hadde det blitt bestemt at siste skoledag før
jul skulle flyttes frem til 18.desember. Planleggingsdagene 4. januar og 6. april ble flyttet frem til 21. og
22. desember.
På rødt smittevernnivå har skolen valgt en organisering hvor hver kohort har sitt faste rom og hver
elev sin faste pult. Vi har ikke hatt noe sambruk av rom, men allikevel noe ulike oppmøtetider for
kohortene. Dette for å unngå at for mange elever er i bygget samtidig. Plan for rødt nivå har også
sikret at ulike kohorter ikke møtes i pausen på skolen. Både elever og ansatte har vist stor fleksibilitet i
året som har gått. Gode digitale verktøy og stor endringsvilje har muliggjort en digital skolehverdag av
høy kvalitet i de periodene det har vært nødvendig med hjemmeskole helt eller delvis.
Nasjonale prøver, som gjennomføres tidlig på høsten på åttende trinn, gir skolen en oversikt over hva
elevene kan når de starter på Løkenåsen skole. Siden er det interessant å se hva som tilføres elevene
i løpet av de tre årene de er elever ved skolen. Skolen er bevisst at det aller viktigste tallet når vi ser
på elevenes resultater i ulike fag er skolebidragsindikatoren; hvor mye skolen løfter elevene. Det er
hva vi tilfører i løpet av ungdomsskoleløpet som er av betydning. Elevens læringsutbytte og faglige
utvikling må være i fokus.
Resultatene fra nasjonale prøver for årets 8. trinn viser at skolen inneværende skoleår har en høyere
andel elever på nivå 1 og 2 i lesing, regning og engelsk sammenliknet med de to foregående årene.
Andelen elever på nivå 4 og 5 er også lavere enn i 2018 og 2019 (se tabell på side 7 i årsmeldingen).
Tall for 9. trinn høsten 2020 viser en liten nedgang i prosentandel elever på nivå 1 og 2 (ned 4,1 %) og
en økning (9 %) i prosentandel elever på nivå 4 og 5 på nasjonal prøve i lesing. Tilsvarende tall for
nasjonal prøve i regning for 9. trinn viser en nedgang på 7,2 % på nivå 1 og 2 og en økning på 7 % på
nivå 4 og 5. Det er her relevant å nevne at det har vært en del bevegelse i elevgruppa fra 2019 til
2020 (elever som har kommet til og andre som har sluttet).
Tall fra Elevundersøkelsen 2020 viser at elevene i stor grad trives på Løkenåsen. Elevene skårer
trivsel (4,4) noe høyere enn foregående år (0,1), selv om forskjellen her ikke er signifikant.
Alle lærerteam setter av tid til drøfting av tall fra Elevundersøkelsen i egne klasser og på lærerteamet.
Teamene ser om det er områder i undersøkelsen der deres klasser skiller seg merkbart ut fra resten
av trinnet. Videre ser de på hvilke områder som utpeker seg som spesielt gode og om det er områder
der resultatene burde vært bedre. I dialog med elevene i klassen drøfter lærerteamet hva som må til
for å bevare de gode resultatene og hvilke tiltak som må iverksettes for å bedre resultatene på de
områdene av undersøkelsen som peker seg ut som mindre gode. Resultatene fra Elevundersøkelsen
presenteres og drøftes også i skolens elevråd.
Skolens data om mobbing i Elevundersøkelsen for høsten 2020 viser at andelen elever som
rapporterer om mobbing er redusert til 5,8 % høsten 2020 (ned 0,5 fra 6,3%) På dette området er
allikevel et hvert tall over 0 for høyt. Det er et mål for skolen å sikre at alle elever opplever et trygt og
godt skolemiljø som fremmer helse, læring og trivsel.
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Digital kompetanse
Skolen har kommet langt i implementeringen og bruken av iPad 1:1. Covid-19-situasjonen med
hjemmeskole fra 13. mars til 11. mai 2020, flere perioder med karantene for hele klasser og trinn, og
rødt nivå de siste ukene før juleferien, har nødvendiggjort stor grad av digital undervisning. Erfaringen
er at dette i stor grad har fungert godt. Alle lærerteam gjennomførte 2. juni 2020 en evaluering av hva
som hadde fungert godt i den digitale undervisningen (Hva har vi lykkes med?). En viktig erfaring fra
det digitale var at mange elever har lav terksel for å ta kontakt med lærerne i Teams ved behov. Dette
muligjør i stor grad individuell oppfølging. Digital oppfølging av elever fungerte altså godt for mange.
En del digitale hjemmeoppgaver har også i stor grad ufordret elevenes utforskertrang/skapertrang og
gitt rom for kreativitet og valgmuligheter.
Elevene på Løkenåsen leverer de fleste av sine skriftlige arbeider på Teams eller OneNote avhengig
av om det er sluttvurdering eller underveisvurdering. Alle lærere bruker Teams i forbindelse med
vurdering i fag. Ledelsen bruker også Teams og OneNote.
Klassenes arbeidsplaner, informasjon, fagstoff og oppgaver/lekser/innleveringer publiseres i Teams og
OneNote. Skolen arbeider kontinuerlig for å sikre god pedagogisk bruk av læringsbrettet både i forhold
til faglig innhold og i forhold til vurdering og dokumentasjon av læringsarbeidet på læringsbrettet.
Vi jobber kontinuerlig for at lærerne skal ha tilstrekkelig kompetanse til å benytte verktøyene som
ligger i læringsbrettet, i form av interne workshops og erfaringsdeling. Innen utgangen av desember
2020 hadde hoveddelen av skolens ansatte fullført en digital kursrekke som gav Apple Teachersertifisering.
Inneværende år er det i tillegg til IKT-ansvarlig, en lærer på hvert trinn som er del av en iPadressursgruppe. Disse veileder kollegaer innenfor ulike spørsmål i bruk av iPad etter behov og kan
også tilby kurs for grupper av lærere og team etter avtale.
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Foreldresamarbeid
Skolen opplever å ha et godt samarbeid med de foresatte – både formelt og uformelt. Covid-19situasjonen har påvirket skolens gjennomføring av foreldremøter. På samme måte har en del naturlige
kontaktpunkter mellom elever, lærere og foresatte blitt avlyst av samme grunn. Verken
eventyrforestilling (8. trinn) eller yrkesmesse (9. trinn) har latt seg gjennomføre i Covid-19-året.
Våren 2020 rakk to av tre team å gjennomføre foreldremøter før nedstengingen. Informasjon til
foresatte til elever på nye 8. trinn, ble våren 2020 formidlet digitalt gjennom Transponder. Høsten 2020
ble foreldremøte for nye 8. trinn gjennomført på skolen i gode rammer. Både MOT-foreldremøte og
foreldremøte om klassemøtemetodikken ble først utsatt og deretter avlyst høsten 2020. Foreldremøte
for 9. trinn ble gjennomført digitalt. Det ble også foreldremøte med skolens rådgivere om innsøking til
videregående skole for foresatte på10. trinn. Møtet ble imidlertid utsatt fra november/desember til
januar 2021. For 10. trinn ble det først gjennomført et digitalt foreldremøte over nyttår (februar 2021).
Erfaringen er at de digitale foreldremøtene er et viktig alternativ når det ikke lar seg gjøre å
gjennomføre foreldremøter på skolen. Foreldremøter er en viktig arena i samarbeidet hjem-skole.
Det er avholdt fem møter i SU og SMU. Rektor/assisterende rektor/undervisningsinspektør møtte på
første del av alle FAU-møtene. Skolen opplever at det både i FAU og i SU/SMU er interesserte og
aktive foresatte som bidrar positivt med konstruktive tilbakemeldinger som bidrar til å gjøre skolen
bedre.
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Strukturkvalitet
Ressursbruk
2016/17

2017/18

2018/2019 2019/2020 2020/2021

Årstimer (60 min) til undervisning

21030*

21340*

18828*

17342*

17764*

Elevtall

286

312

304

294

295

Timeramme (60 min) pr. kl. pr. uke

42,6

43,2

38,1**

35,1 **

36**

* Inkludert t-timer og timer til særskilt norsk
** Skolens tildeling er her summert og delt på 13 klasser (12 + innføringsklassen)

Investeringer
Alle lamper i klasserom, allrom og grupperom ble skiftet ut ved årsskiftet.
Det er gjort bytte til HDMI-kabling i alle klasserom + på matematikkrommet og kunst- og
håndverksrom.

Helse, miljø og sikkerhet
Skoleanlegget gir meget gode fysiske rammevilkår, men mangelen på rom er tydelig. Mange elever er
ute fra klasserommet i særskilt norsk, t-timer osv. I tillegg har skolen innføringsklasse. Alle ledige
“kroker” er i bruk hele tiden.
Skolen bruker Skårerhallen til kroppsøving. Garderober og dusjer der er er i god forfatning.
Vi gjennomfører rutinene som er lagt for HMS-arbeid. Kommunens spørreundersøkelse om det
psykososiale arbeidsmiljøet (10 Faktor) gjennomføres etter kommunal plan (2018 og 2020). Det lages
hvert år en handlingsplan for bevarings- og forbedringsområder. Tiltakene i handlingsplanen er
utarbeidet i prosess med personalet (bevarings- og forbedringsområder).
Alle de ansatte på skolen har medarbeidersamtaler med en i ledelsen hvert år.
Skolen har en egen beredskapsplan. Beredskapsrutiner tas opp med personalet minst en gang i året.
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Fravær
Fravær elever (gjennomsnittsprosent pr. klasse)
2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

4,0

5,0

3,33 %

3,4

Ikke inkl.
innf. og
basene

Ikke
inkludert
basene

Ikke
inkludert
basene

Ikke
inkludert
basene

Fravær personale
2017

2018

2019

2020

9%

6,6 %

9,8 %

Tall ikke
klare pr.
8. mars
2020

Elevtall
GSI pr. 1.10. (Basene og innføringsklassen er inkludert.)
Antall elever
Årstrinn

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

8. trinn

98

111

86

106

9. trinn

95

98

114

92

10. trinn

93

103

104

97

286

312

304

295

Totalt

IKT
Status IKT utstyr:
Til elever

Til personalet

Til adm

Totalt

Prosjektorer

i-pad

53

45

13

210

21

390

Datarom 25 +
matematikkrom 20 +
Bibliotek 8
PC-er i
paviljongene
er ikke lenger
i bruk.
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Andre utviklingstrekk
Tall fra GSI

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Faglært
pedagogisk
personale i faste
stillinger

100 %

100 %

100 %

100%

Spesialundervisning

37 elever (12,9 %)
med enkeltvedtak

34 elever (10,9 %)
med enkeltvedtak

34 elever (11,2 %)

39 elever (13,2%)
Tallet inkludere elevene
på basene (8 elever)

Totalt 6160 årstimer
Andel minoritetsspråklige elever

50 % (inkl. alle
tospråklige elever)

46 % (inkl. alle
tospråklige elev)

46 % (inkl. alle
tospråklige elev)

Ca.56 %

Andel med
enkeltvedtak om
særskilt
norskopplæring

42 elever (14,5 %)

55 (17,6 %)

46 elever (15,1 %)

45 elever (15,3 %)

Timene og elevene fra basen er regnet inn. Disse tallene er fra GSI, oktober 2020
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Kompetanseutvikling 2020
TEMA

DELTAKERE

Lærende ledernettverk

Nettverkssamlinger i kommunal regi for ledergruppa

Matematikknettverk (interkommunalt)

2 lærere + inspektør våren 2019, 3 lærere høsten
2019

Videreutdanning utdanningsrådgiver

En lærer vår

Videreutdanning matematikk

En lærer høst

Videreutdanning engelsk

En lærer høst

Spesialpedagogikk

En lærer

Rektorutdanning ved OsloMet

Undervisningsinspektør

Diverse kurs for bibliotekar
- Kurs i Bibliofil mars 2020
- Ungdomsbokgildet november 2020

Bibliotekar

Kurs for praksislærere høsten 2020

Anita, Aina/Christoffer, Ståle, Kai

Kurs for nytilsatte høsten 2020

En lærer

Fagfornyelsen (LK20)

Pedagogisk personale har gjennom hele året
arbeidet med overordnet del og nye fagplaner
(ressurser: Udirs kompetansepakke)

DEKOMP (profesjonsfelleskap og
tverrfaglighet, jf. LK20)

Undervisningsinspektør + 3 lærere

Apple-teacher-kurs (høsten 2020)

Hele personalet gjennomførte sertifisering

Opplæringsloven kap. 9A

Om kap 9A-4 og arbeidsmiljøloven
Fagøkt med Monica Dahlback, jurist ved OUS

Inntakskonferansen (digitalt) 8.12.20

Fire rådgivere

Diverse rådgiverkurs

Tre rådgivere
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Satsingsområde 1: Danning og læring
På Løkenåsen skole skal elevene utvikle bedre resultater i fag og grunnleggende ferdigheter.
Løkenåsen skole har et godt system for å sikre elevenes læringsutbytte i alle fag.

Utviklingsmål

Aktiviteter/ tiltak

Vurdering
11.02.21

Fagfornyelsen
Den nye læreplanen
implementeres på 8. og
9. trinn.

Personalseminar og
fellestid:
Utvikling av didaktiske
opplegg som ivaretar
prinsippene i ny overordnet
del og i læreplanene for
fag, både fagspesifikke og
tverrfaglig opplegg.

Personalseminar i januar 2020
Satt av tid i arbeidet med årsplaner til å se
årsplanene opp mot den nye læreplanen (til og
med uke 39)
Fagsamarbeid annen hver uke gir rom for
planlegging/utvikling av didaktiske opplegg
Fellestid – arbeid med tverrfaglige temaer
Satt av tid til arbeid med tverrfaglige temaer på alle
trinn. Temaene prøvd ut i praksis gjennom arbeid
med disse i klassene.
Arbeid med deler av overordnet del og med
læreplaner for fag (LK20)

Fagseksjoner utarbeider
skisse for progresjon for sitt
fag med utgangspunkt i mal
for fagrapportene.

Arbeid med fordeling av temaer/kompetansemål.

Evaluere/revurdere
organisering av skoledagen
jmf. tverrfaglige temaene i
overordnet del.

I prosess. Videre arbeid i nyetablert prosjektgruppe
våren 2021.

Kursing av lærere (dekomp.
m.m, vår 2020)

Tverrfaglighet (Bolstad), lærerspesialistene.

Lesson study – fokus på
temaer i tråd med
fagfornyelsen

Ikke brukt malen for fagrapporter.

Kurs for enkeltlærere og undervisningsinspektør.
Gjennomført en økt med lesson study vinteren
2020 (uke 5 og 6) Fokus på et element fra den nye
læreplanen i faggrupper.

Udirs kompetansepakke

Planleggingsverktøyet (deling i plenum og noe
utprøving på enkelte team/fag)

Arbeid med tverrfaglige
temaer:

Fulgt opp i stor grad.
Gjennomført (se øvrige punkter)
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Utprøvd i praksis. Arbeid med tverrfaglige temaer
på alle trinn (demokrati og medborgerskap,
folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling).

Bærekraftig utvikling:
Implementering av Grønt
flagg

I prosess her.

«Alle lærer»

Tilpasset opplæring

Nivådeling, tilpassede oppgaver

Elevene opplever en
skolehverdag som
bidrar til at de
inkluderes og opplever
mestring

-

Tilpassede planer

Elevene jobber med fag
og oppgaver tilpasset
sitt nivå og sin
læringsstil bl.a. ved
bruk av iPad

Tilrettelagte læringsressurser (engangsbok, digitale
ressurser)
Tilstreber å bruke iPaden til dette, men ser at det
også kan være vanskelig for mange å orientere
seg/finne nødvendige ressurser på iPaden.
Ressurskrevende

Rutiner for kartlegging og
resultatoppfølging (bl.a.
Conexus) følges.

Kartleggingsprøvene på 8. trinn registerers i
Conexus (Carlsten, S-40 og Ordkjedetesten)
Underveisvurdering av elever med særskilt
språkopplæring legges også i Conexus.
Dialog med 8. trinn om oppfølging av nasjonale
prøver.

Aktiv bruk av den lokale
leseplanen.
Tiltak i
førtilmeldingspakken
brukes aktivt.
Bruk av
underveisvurdering, bl.a.
gjennom læringsbrett (One
Note/Teams)
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Leseveileder/SOL-veileder bidrar aktivt inn i
teamene med veiledning og påminnelser.

Tiltakene i førtilmeldingsfasen brukes aktivt.

Brukes i stor grad. Underveisvurdering gjennom
Teams og OneNote er brukt i stor grad i
hjemmeundervisningen (rødt nivå)
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Digital
kompetanseheving

Sertifisering som Apple
teacher skole.

Kursrekke for personalet
gjennom året.

Digital ressursgruppe
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Stor grad av digital kompetanseheving. Utstrakt
bruk av digitale ressurser og digitale hjelpemidler
grunnet hjemmeskolesituasjonen og planer for
rødt smittevernnivå.
Gjennomført desember 2020. Flertallet av de
ansatte er sertifisert som Apple Teacher.
Digital ressursgruppa (IKT-ansvarlig + to lærere)
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Satsningsområde 2: Danning og inkludering
Elevene opplever et godt skole- og læringsmiljø, preget av respekt, inkludering, faglig fokus og godt
læringsutbytte

Utviklingsmål

Aktivitet / tiltak

Vurdering
11.02.21

På Løkenåsen skole PALS
møtes alle elevene
PALS-prinsippene implementeres.
av trygge og
tydelige voksne
som jobber aktivt
• Kartlegginger av relasjoner og
for gode relasjoner
arbeid med disse
og godt
• Følge opp skolens PALS- regler på
læringsmiljø
alle arenaer
• Anerkjennelse og oppmuntring
• Håndtering av problematferd
• Systematisk tilsyn og veiledning av
elever

Fokus på PALS-prinsippene ved
oppstart av skoleåret.
PALS har i liten grad vært tema på
personalmøter siste år.
Behov for fortsatt fokus på dette.

Positive tall i Elevundersøkelsen
(god trivsel og nedgang i tall for
mobbing)

MOT
Holdningsskapende arbeid/lære positivt
sosialt samspill og sosiale ferdigheter.
MOT-coach leder MOT-øktene i samarbeid
med lærerteamet.

Årshjul for fellessamlinger som et bidrag i
arbeidet med å skape et trygt og godt
skolemiljø.

Følges opp i tråd med
intensjonen, men har ikke vært
mulig store deler av året grunnet
covid-19

Ikke gjennomført grunnet covid19-situasjonen

Plan for positivt skolemiljø
•
•
•
•
•

Revidere dokumentet
«Krenkende adferd»
Nettvett
Aktiviteter i friminutt
Oppvekstsenter
Samarbeid med eksterne
instanser («Utsett»)

Dokument for «Krenkende
adferd» er ikke revidert.
Grunnet covid-19 har det i liten
grad vært gjennomført aktiviteter
i friminutt.
Oppvekstsenteret har vært stengt
grunnet covid-19 -situasjonen.
Tett samarbeid med eksterne
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instanser (Utekontakten og
forebyggende enhet hos politiet).
«Utsett»-foreldremøter ble ikke
gjennomført på 10. trinn våren
2020 grunnet covid-19.
Gjennomført på 8. og 9. trinn
Klassemøtemetodikk
Opplæring på 8. trinn. Videreføring på 9. og
Gjennomført.
10. trinn.
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