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Til bodøsamfunnet
Denne skolestrategien viser en felles retning for bodøskolen. Den er til for elever,
foreldre, skolen, skoleeier –ja, hele bodøsamfunnet. Vi har alle et felles ansvar for
å gi våre elever et best mulig utgangspunkt for livet.

Elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og
holdninger for å kunne mestre livene sine, og for å
kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet, nå og
i fremtiden. Eleven skal oppleve og medvirke til en
skolehverdag som fremmer fysisk og psykisk helse,
trivsel, lærelyst og mestring.

opplæringen innhold. Skolestrategien viser hvordan
vi jobber for å oppfylle våre forpliktelser.
Bodøskolen har et mangfold av skoler - store skoler,
små skoler, oppvekstsentre, Bodø kulturskole,
Bodø naturskole, Alberthaugen skole, Bodø
voksenopplæring og noen få private skoler. I tillegg
er skolefritidsordningen (SFO) en viktig del av
bodøskolen.

Foreldrene er pliktige til å forsørge barnet sitt og
gi det forsvarlig oppdragelse. De skal sørge for
at barnet får utdanning etter evne og anlegg (fritt
etter barneloven §30). Foreldrene er med andre ord
hovedansvarlig for egne barn, også når det gjelder
opplæring.

Skoleeier, kommunens folkevalgte politikere, har
ansvar for gode og forutsigbare rammer for at
skolen skal oppfylle opplæringslovens formål (se
strategiens bakside).

Skolen, med sine ansatte, er gjennom bl.a.
opplæringsloven, læreplanene, rammeplan for
SFO og FN’s barnekonvensjon ansvarlig for å gi

«Det kreves en hel landsby for å oppdra et barn»
Afrikansk ordtak
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Bodøskolen: Dette vil vi!
Elevene rustes i nuet for fremtiden gjennom opplevelse
av trygghet, trivsel, mestring og læringslyst.

MENNESKEVERD
Tegnet av Cecilia Lea Karlskås
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Et godt samarbeid hjem – skole
Fra overordnet del av læreplanen: Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med
hjemmet, og samarbeidet skal bidra til å styrke elevenes læring og utvikling.

God kommunikasjon mellom hjem og
skole bidrar positivt til skolens arbeid med
læringsmiljøet og til elevenes oppvekstmiljø.

Hjemmets holdning til skole er av stor
betydning for elevenes engasjement og
skoleinnsats. Foreldre og foresatte møter
skolen med ulike behov, forventninger og
meninger om skolens mål og praksis. Det kan
skape spenninger som kan være krevende for
skolen å håndtere.

Foreldrene og foresatte har hovedansvaret
for barnets oppdragelse og utvikling.
Foreldrene og foresatte er barnas og
ungdommenes viktigste omsorgspersoner
og har kunnskap som skolen kan bruke for å
støtte elevens danning, læring og utvikling.

Skolen må gi tydelig uttrykk for hva den
skal og kan tilby, og hva som forventes av
hjemmet.

Skolen har det overordnede ansvaret for å ta
initiativet til og tilrettelegge for samarbeid.
Dette innebærer å sørge for at foreldre og
foresatte får nødvendig informasjon, og for
at de gis mulighet til å ha innflytelse på sine
barns skolehverdag.

God og tillitsfull dialog er et gjensidig ansvar.
Skolen må imidlertid ta hensyn til at ikke alle
elever har samme mulighet til å få hjelp og
støtte i hjemmet.

Vi er alle rollemodeller gjennom
adferd og kommunikasjon.

Spørsmål til refleksjon:
• Hva kjennetegner et godt samarbeid hjem – skole?
• Hva er mitt bidrag til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt?
• Hva kjennetegner gode møter mellom hjem og skole?
• Hvordan kan jeg bidra til gode møter mellom hjem og skole?
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Et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø

I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt
selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.
Trygge læringsmiljø utvikles og opprettholdes av
tydelige og omsorgsfulle voksne, i samarbeid med
elevene. De ansatte på skolen, foreldrene og elevene
har sammen ansvar for å fremme helse, trivsel og
læring og for å forebygge mobbing og krenkelser.
Mangfold er en ressurs i arbeidet med å utvikle et
tolerant, inkluderende og inspirerende læringsmiljø.
Kjennetegn:
• Elevene møter en skolehverdag som fremmer
fysisk og psykisk helse, trivsel og læring
• Elevene møter tydelige og omsorgsfulle voksne
som utvikler og opprettholder et trygt læringsmiljø
• Elevene bidrar til, og opplever, et trygt, godt og
inkluderende fellesskap der mobbing og krenkelser
ikke tolereres
• Elevene utviser god dømmekraft når de samhandler
med og ytrer seg om andre
• Elevene opplever et raust læringsmiljø med
muligheter for medvirkning og medansvar
• Elevene utvikler bevissthet rundt egne verdier og
hvordan disse viser seg i egne holdninger og
handlinger
Spørsmål til refleksjon:
• Hva kjennetegner et trygt, godt og
inkluderende læringsmiljø?
• Hva er mitt bidrag til å utvikle og opprettholde
et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø?
• Hvordan merker de andre mitt bidrag?
• Hvilke verdier er de viktigste for meg, og hvordan
vises disse i mine holdninger og handlinger?

Respekt
«Elever skal kunne respektere hverandre
som medelever. De skal respektere at ingen
er like, og det er forskjellene som hjelper oss
til å vokse. De skal respektere dem som er
rundt seg, blant annet lærere, assistenter,
vaskehjelper og vaktmestere. Alle yrkene
spiller enorme roller for at en skole skal gå
rundt»
Bodø ungdomsråd

Livsmestring
er å utvikle ferdigheter og tilegne
seg praktisk kunnskap som hjelper
den enkelte til å utvikle medvinds- og
motvindskompetanse, håndtere personlige
utfordringer, alvorlige hendelser, endringer
og konflikter på en best mulig måte. Det
handler om å skape en trygghet og tro på
egne evner til å mestre nuet og fremtiden.
Fritt etter «Landsrådet for Norges barne- og
ungdoms organisasjoner», 2017
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Jeg finner ut av det
noen ganger
tenker jeg
det er noe galt
med meg
andre ganger
tenker jeg det er noe veldig
riktig med meg
Jeg finner ut av det
Kristian Bergquist
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Elever med god faglig kompetanse
Kjennetegn:
• Elevene møter høye forventninger tilpasset
egne forutsetninger og læringspotensial
• Elevene støttes i utvikling av de fem
grunnleggende ferdighetene gjennom hele
opplæringsløpet; lese-, skrive-, regne-,
muntlige og digitale ferdigheter
• Elevene lærer gjennom variert, praktisk,
utfordrende og relevant undervisning på ulike
læringsarenaer
• Elevene er aktive, deltagende og reflekterer
over egen læring og utvikling

God faglig kompetanse og gode grunnleggende
ferdigheter er viktig for:
• mestring av egne liv
• elevenes gjennomføring av videre utdanning
• et aktivt yrkesliv og deltagelse i demokratiske
prosesser og i samfunnsliv for øvrig
Til grunn for læring og utvikling ligger trygghet og
gode relasjoner mellom alle i skolesamfunnet.

Å lære å lære..
Å veilede barn til å tenke over egne
tenkemåter er veldig viktig for fremtidig
læring. Det å lære hvordan man skal lære,
må vi gjøre sammen med barna – ikke
forvente at barna skal klare på egen hånd.
Når man i en læringssituasjon blir
oppmerksom på egen tenkning, kan man bli
klar over sine egne sterke sider og hvilke
fremgangsmåter som er hensiktsmessige
med tanke på egen læring.

Kompetanse er å tilegne seg og anvende
kunnskaper og ferdigheter til å mestre
utfordringer og løse oppgaver i kjente og
ukjente sammenhenger og situasjoner.
Kompetanse innebærer forståelse og evne
til refleksjon og kritisk tenkning.

Fritt etter læringsmiljøsenteret

Overordnet del av læreplanen

I bodøskolen legger vi til rette for:
Undring
Utholdenhet
Skaperglede
Samarbeid
Omstillingsevne
Kreativitet

Deltagelse
Ansvar
Kritisk tekning
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Hva betyr
ordene/begrepene
for meg?

Amund Langen Erlandsen, Bodø kulturskole. En av Amunds tegninger ble brukt som mønster på sengetøy.

Spørsmål til refleksjon:
• Hva betyr god faglig kompetanse?
• Hva er mitt bidrag?
• Hvordan merker de andre mitt bidrag?
• Hvordan forstår jeg begrepene: kunnskap,
ferdigheter og kompetanse?
• Hvordan forstår jeg grunnleggende ferdigheter
og hvordan kan jeg bidra til at elevene utvikler
sine grunnleggende ferdigheter som redskap for
læring og utvikling?

«Sikt mot månen. Om du ikke når den, vil
du allikevel havne hos stjernene. Sett deg
mål, jobb så hardt du kan for å nå dette. Selv
om du ikke når helt opp, så har du allikevel
strukket deg langt, er på god vei. Du kan
lyse opp for andre, være en inspirator for
andre til å nå sine mål»
Bodø ungdomsråd
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Profesjonelt samarbeid til elevens beste

«Alle elevene er ulike, og hva som er elevens beste er kjernespørsmål i all opplæring.
Dette spørsmålet må besvares på nytt og på nytt hver dag av alle som jobber i skolen»
Overordnet del av læreplanen

Tverrfaglig samarbeid på tvers av
yrkesgrupper er sentralt for at alle elevene
skal trives, lære og utvikle seg faglig, sosialt
og emosjonelt. Dette gjelder samarbeid
mellom yrkesgrupper internt, og med
instanser/yrkesgrupper utenfor skolen ved
behov.
Et overordnet prinsipp for skolen er
tilpasset opplæring for alle. Det betyr at all
opplæring skal tilpasses alle elevenes evner
og forutsetninger, inkludert elever med stort
læringspotensial og elever med behov for
spesialundervisning. Alle skal gis mulighet
til å utvikle sitt potensial.

Å si sin mening og bli hørt
Barnet har rett til å si sin mening
i alt som vedrører det og barnets
meninger skal tillegges vekt.

Kjennetegn:
• Samarbeidet mellom ulike
yrkesgrupper preges av gjensidig
tillit og respekt og har hensynet til
elevens beste som mål
• Elever som har utfordringer, av
faglig, sosial eller emosjonell art,
skal raskt få hjelp. Tidlig innsats
innebærer at skolen identifiserer,
kartlegger grundig og iverksetter
egnede tiltak med en gang
det er behov, når som helst i
skoleløpet
• Elevene opplever gode
overgangsrutiner: barnehage - skole,
barneskole - ungdomsskole,
ungdomsskole - videregående skole
• Elevene, foresatte og skolens ansatte
opplever velfungerende tverrfaglige
team på skolene

FNs barnekonvensjon
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En lærende skole med profesjonelle ansatte

Skolen er et profesjonsfaglig fellesskap der de
ansatte reflekterer over egne holdninger og skolens
verdier. Målet er å vurdere og videreutvikle egen
og skolens praksis til beste for elevenes læring og
utvikling.

«Ting som selvtillit, ambisjoner og
mestringsfølelse er ting jeg mener elevene burde
ha når de går ut av 10-årig grunnskole. Disse
betyr masse for elevene og de er gode samt
nyttige holdninger å ha resten av livet. For å
oppnå dette, må skolen (de ansatte) jobbe med å
se elevene, samt ha et tett samarbeid med dem
hjemme. Foresatte og foreldre må også hjelpe til
med å utvikle mestringsfølelse og selvtillit».

Kjennetegn:
• Skolens ulike yrkesgrupper jobber med
tydelig bevissthet rundt egen profesjon og
profesjonsutvikling
• Profesjonelle ansatte utvikler og utøver faglig
og pedagogisk dømmekraft individuelt og
sammen med andre, og er nysgjerrige og åpne
for innspill til endring og videreutvikling av egen
praksis
• Profesjonelle ansatte reflekterer over
verdivalg og utviklingsbehov, og bruker forskning,
erfaringsbasert kunnskap og etiske vurderinger
som grunnlag for målrettede tiltak
• Bodøskolen utvikler profesjonelle læringsfellesskap, lærende møter og nettverk der alle
aktørene møter forberedt og løsningsorientert
• Lederne i bodøskolen har et særlig ansvar for å
bidra til medskapende prosesser som involverer
alle ansatte (jf. Bodø kommunes HR-strategi)

Elev i bodøskolen

Spørsmål til refleksjon:
• Hva innebærer det å være en lærende skole?
• Hva kjennetegner en profesjonell ansatt?
• Hva betyr punktene over for meg?
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Formålet med opplæringen – skolens «grunnlov»
Opplæringslovens formålsparagraf lyder slik:
«Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og
forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida
og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og
forankring.
Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen
og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for
menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik,
tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til
uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra
i menneskerettane. Opplæringa skal bidra til å utvide
kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven
og vår felles internasjonale kulturtradisjon.
Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise
respekt for den einskilde si overtyding.
Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg
tenkjemåte. Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap,
dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å
kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.
Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og
utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje
kritisk og handle etisk og miljøbevisst.
Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.
Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane
med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar
danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal
motarbeidast»
(Opplæringsloven § 1-1)

Spørsmål til refleksjon:
• Hvordan forstår jeg formålsparagrafen i opplæringsloven?
• Hva betyr den for meg?
• Hvordan merkes min forståelse
av formålsparagrafen?

«Hvis vi har gode drømmer for
hverandre, hvis vi vil hverandre
vel – da kan mye magisk skje»
Kong Harald V, 2016

