Kultur for læring

Dalsbygda skole

Skolens nøkkeltall

Kontaktinfo

• 45 elever

Dalsbygda skole

• 5,4 lærere, 60% rektor, 2 fagarbeidere

Langegga 11, 2550 OS

• 17% sekretær

Tlf 62470202 mobil 95266517

• 12% bibliotekar

Mail: sidsel.k.eggen@os.kommune.no

Kort om skolen
Dalsbygda skoles visjon er ”Skolen i lokalsamfunnet”. Denne visjonen viser hvilken retning skolen ønsker å gå.
Alle skoler er nærmiljøskoler, men vi ønsker å være en aktiv nærmiljøskole som jobber ut mot lokalsamfunnet.
Dette innebærer at vi tar i bruk nærmiljøets ressurser i læringsarbeidet og bidrar aktivt til utvikling av bygda.Når
vi tar i bruk nærmiljøet på denne måten, bidrar vi til å skape et større og meningsfullt læringsrom for elevene
våre..

Hva viser våre data
Kartleggingen på skolen viser at foreldrene er meget fornøyd med kontakten med skolen i dialog og involvering.
Kontaktlærerne forteller om en elevmasse med stor grad av empati og rettferdighet, med god motivasjon og
arbeidsinnsats.
Elevene på mellomtrinnet gir tilbakemelding om god struktur og feedback i undervisningen, men at det er noe
utagerende og læringshemmende atferd. Sosial isolasjon er også en utfordring. På småtrinnet kan vi bli bedre på
relasjon mellom elevene.
Elevene på alle trinn viser stor grad av trivsel på skolen.

Felles tiltak ved skolen
Satsingsområdene vi har valgt å jobbe med dette skoleåret er :
Relasjonskompetanse : Vi vil i fellestida jobbe med å få på plass en felles forståelse av relasjonskompetanse.
Hvordan vi samhandler oss i mellom på skolen. Lærerne i mellom, lærer og elev og elever i mellom. Vi vil jobbe
med tiltak internt på skolen.
Sosial kompetanse : Vi vil utarbeide en Handlingsplan for sosial kompetanse på skolen. Det er to lærere som vil
bruke av fellestida til å drive prosessen.
Samarbeid hjem / skole : Vi ønsker å sette fokus på mer samarbeid /involvering av foreldrene i elevenes
skolehverdag. Vi ønsker å lage flere treffpunkt oss imellom. Få til en annen struktur på foreldremøtene, der det
blir mer diskusjon/ aktivitet enn informasjon.
Lesing : Satse på at elevene skal bli aktive lesere.

