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 Jordal skole

Skolens profil 

"Vi ser hele mennesket" 

Målet for vår opplæring er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre 
utfordringer sammen med andre. Jordal skole representerer et bredt spekter av nasjoner og 
kulturer. Våre satsingsområder er skriving og språkutvikling i alle fag og et trygt og 
stimulerende læringsmiljø for elever og ansatte. 

Vi legger vekt på at alle elever skal ha en god progresjon og at de opplever mestring og 
læringsglede uansett ståsted. Vi har høye forventninger til alle elever og gir dem god 
veiledning i samarbeid med hjemmet. 

Lærerne våre søker alltid å tilrettelegge for variert og spennende undervisning. Med 
motiverende "startere", varierte og tilpassede læringsaktiviteter, sjekker vi alltid at målene for 
undervisningen er nådd. Vi kjenner elevenes styrker og utviklingsområder både faglig og 
sosialt og sørger for at alle er godt rustet for framtiden. 
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Jordal skole

Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2021 Mål 2024
For mange elever strever med de grunnleggende 
ferdighetene lesing, skriving og regning

-Ekstrakurs på ettermiddagen for elever med 
karakteren 1 og 2
-Kompetanseheving av lærere 

Andel elever med minst en forekomst av karakteren 1 ved avsluttet 
grunnskole 

Nasjonal prøve i engelsk lesing, 8. trinn, nivå 1 og 2  25,0%  

Nasjonal prøve i norsk lesing 9. trinn, nivå 1 og 2  22,0%  

Nasjonal prøve i norsk lesing, 8. trinn, nivå 1 og 2  35,0%  

Nasjonal prøve i regning 8. trinn, nivå 1 og 2  35,0%  

Nasjonal prøve i regning 9. trinn, nivå 1 og 2  25,0%  
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Jordal skole

Elevenes evne til å skape, gå i dybden, tenke kritisk, utforskende, etisk og bærekraftig 
på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2021 Mål 2024
Undervisningen er ikke tråd med den nye 
lærerplanen

-Arbeid med lærerplaner
-Utvikling av digital kompetanse

Grunnskolepoeng  43,0  

Matematikk 10. trinn - Eksamen - Gjennomsnitt  3,7  

Norsk skriftlig 10. trinn - Eksamen - Gjennomsnitt  3,4  

Engelsk 10. trinn - Eksamen - Gjennomsnitt  3,8  
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Jordal skole

Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt 
forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2021 Mål 2024
Mange av skolens elever har for høyt fravær -Oppfølging av fraværet for alle elvene

-Oppfølging av elever med særlig stort fravær, 
samarbeidsprosjekt med bydelen

Trivsel (Elevundersøkelsen)  90,0%  

Elevfravær grunnskolen  3,0%  

Andel elever med mer enn 10% fravær, 8. trinn  5,0%  

Andel elever med mer enn 10% fravær, 9. trinn  15,0%  

Andel elever med mer enn 10% fravær, 10. trinn  15,0%  
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Jordal skole

Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, 
trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2021 Mål 2024
Elever kan oppleve å bli utestengt og utvikle 
fraværsproblematikk

-Kompetanseheving skolens personale Elevfravær 10. trinn  6,8%  

Elevfravær 8. trinn  4,5%  

Elevfravær 9. trinn  6,4%  

Trivsel (Elevundersøkelsen)  90,0%  

Motivasjon 8.-10. trinn (Elevundersøkelsen)  90,0%  

Læringskultur (Elevundersøkelsen)  90,0%  

Mobbing – Mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere 
(Elevundersøkelsen)

 0,0%  
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