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Bodøskolen
• 6000 elever

• 1000 medarbeidere

• 22 grunnskoler

• Bodø naturskole

• Bodø kulturskole

• Bodø voksenopplæring

• Grunnskolekontor
– Drift og skoleutvikling



Skolens formål -
utdrag fra 

opplæringsloven
§1-1

Elevane og lærlingane skal utvikle

kunnskap, dugleik og holdninger

for å kunne mestre

liva sine og

for å kunne delta i arbeid

og felleskap

i samfunnet



• Et godt samarbeid hjem – skole

• Et trygt, godt og inkluderende 
læringsmiljø

• Elever med god faglig 
kompetanse

• Profesjonelt samarbeid til 
elevenes beste

• En lærende skole med 
profesjonelle ansatte



Ledere som omsetter mål til 
handling

Optimal bruk av kompetanse

Kultur for nytenking



Fagfornyelsen
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Noen påminnelser



Satsninger i grunnskolen

Nye nasjonale læreplaner

Bedre tilpasset opplæring - mindre spesialundervisning

En digital enhet til hver elev

Inkluderende læringsmiljø

Skoleledelse – profesjonelle læringsfellesskap

Visma flyt skole

Tverrfaglig samhandling

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/


Overordnet del – skolens «grunnmur»
● Vedtatt 1. september 2017. Trer i kraft høsten 2020 sammen med de fornyede læreplanene i fag
● Innledes med formålsparagrafen, består av tre deler (kapitler):

1
Verdigrunnlaget
Hvilke verdier skal 
opplæringen bygge 

på?

2
Prinsipper for 

læring, utvikling og 
danning

Hva innebærer 
verdiene i skolens 

kontekst?

3
Prinsipper for 

skolens praksis
Hvordan skal skolen 
realisere verdiene i 
formålsparagrafen?
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Slik er overordnet del bygd opp – kort beskrivelseOverordnet del beskriver hvilke verdier og prinsipper som skal prege opplæringen i norske og samiske skoler og lærebedrifter. 



Oppsummering - satsninger i grunnskolen

Nye nasjonale læreplaner

Bedre tilpasset opplæring - mindre spesialundervisning

En digital enhet til hver elev

Inkluderende læringsmiljø

Skoleledelse – profesjonelle læringsfellesskap

Visma flyt skole

Tverrfaglig samhandling
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