Atlanten ungdomsskole

Vår skole
 3 trinn fordelt på 12 klasser, 4 i hver. 335 elever til
sammen
 Voksne 43
 Atlanten standard
 Vi tør-vi vil-vi kan

Satsningsområder
 Vfl
Fire prinsipper
Det er særlig fire prinsipper som er sentrale i vurderingsarbeid som har til
formål å fremme læring.
Elevers og lærlingers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de:
 1.Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
 2.Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller
prestasjonen.
 3.Får råd om hvordan de kan forbedre seg.
 4.Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og
utvikling.

Klasseledelse

Hovedpunkter :

 Støttende relasjoner
-En positiv relasjon mellom lærer og elev er hjørnesteinen i god
klasseledelse.
 Struktur og regler
 Læringskultur
-Herunder læringsfellesskap.

 Motivasjon og forventninger

Hva gjør vi:
 Fra rapporten om Vfl ved AUS:
 Vi ser en stor endring ved vår skole siden vi startet med VLF.









1.
Organiseringen av skolehverdagen. Læring fra timer til bolker (70 min).
2.
To lærere inn i klassene i fagene norsk, matte og engelsk.
3.
Tydeligere fokus på klasseledelse og vurdering
4.
Gjennomgående planer i alle fag.
5.
Læringstrykket har blitt sterkere.
6.
Staben prøver ut mer f.eks omvendt undervisning.
7.
Mindre prøvetrykk, men vurdering gjennom hele læringsprosessen.
8.
Det har blitt utviklet flere vurderingsmetoder som f.eks målbok, målark,
kriterier, målrelatert undervisning, egenvurdering, modellering,
 9.
Kritisk venn – kollegaveiledning.

70-minutters bolker
 En viktig grunn er at en time på 45 minutter ofte blir for kort (og det står ingen steder
at elevene skal ha 45 minutters timer, faktisk er årstimekravene fra departementet
basert på 60-minutters timer). En annen grunn er at det er bedre for svært mange
elever å kunne konsentrere seg om færre fag pr. dag. Nå får elevene maks fire fag pr.
dag. Vi mener også et bolker på 70 minutter gir elevene mer ro til å fordype seg i
stoffet. Ordninga gir oss også mulighet til å sette inn to lærere i klassene de fleste
timene i basisfagene (norsk, engelsk og matematikk) for bedre å kunne tilrettelegge
undervisningen for den enkelte elev. En annen viktig årsak er at bolkene skal være
praktiske , varierte og innholdsrike, noe som Udir . har som målsetning.
 I forkant av overgangen til 70-minutters timer, har vi besøkt flere skoler som over tid
har brukt denne ordninga.
 Vi kommer til å evaluere den nye ordninga fortløpende.
 Vi har fått svært gode tilbakemeldinger så langt, også Dalabrekka barneskole har gått
over til 60 og 90 minutters bolker, også I forbindelse med satsningen Vurdering for
læring.

Hvordan merker elevene endringene?

 Elvene merker at det er flere lærere inn i hovedfagene
engelsk, norsk og matte. Undervisningen har blitt mer
målrelatert. Oftere samtaler rundt vurdering og
framovermeldinger. Endring av arbeidsplanene som
nå er blitt mer målrelatert.

Hvordan merker foresatte
endringene?
 Foresatte merker det vel først og fremst ved LEFU
(lærer-elev-foresatte – utvikling) samtalene. Eleven
bevisstgjøres i større grad egen læring. Eleven er også
en mer aktiv part i samtalene. Foresatte merker også
endringene på arbeidsplanene samt at prøvepresset
har blitt mindre

Andre tegn på endring og utvikling
ved skolen
 Hele staben er aktive og ivrer etter forandring, samt
gis det spillerom for ansatte som vil gå litt i forveien.
Tror og mener at staben har blitt mer dynamisk og at
vi i dag spiller mer på hverandre enn tidligere.

 ELEVENE I SENTRUM
 Sosial kompetanse
 Faglig kompetanse

