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Driftsstyrets oppgaver: 

• vedta skolens budsjett og behandle dette innenfor tildelte rammer

• vedta skolens strategiske plan for skolen

• se til at skolen driver skolebasert vurdering 

• se til at skolen har en plan for hjem- skole-samarbeid

• behandle saker angående skolens fysiske og psykososiale miljø

• vedta skolens ordensreglement

• være en høringsinstans

• leder er med i intervjupanelet ved ansettelse av rektor



Status økonomi, status strategisk plan, 
nasjonale prøver, tanker om budsjettet 
kommende år, tanker om strategisk plan 
kommende år

Første møte høst, status økonomi, status 
strategisk plan, pedagogiske 
tanker ved skolestart, 
elevresultater vår, 
opplæring av nye medlemmer 

November /
desember

Januar / 
februar

Konstituering, opplæring, evaluering,
vedtak budsjett, strategisk plan, 
gjennomgang elevundersøkelsen

Mars / 
april

Vedta fullstendighetserklæring, status 
økonomi, status strategisk plan, 
organisering av undervisning, 
tanker kommende skoleår, 
info om medarbeiderundersøkelsen

September /
oktober

Mai / juni

Status økonomi, status strategisk plan, bemanning og 
tanker kommende skoleår, 
nye medlemmer høst?

Årshjul Driftsstyret
Nordberg skole



Strategisk plan 2023

Nordberg skole 2023:
Strategisk plan bygger på skolens profiltekst. 
Mye fra 2022 er på plass, vi fortsetter med det 
gode arbeidet. 

Viktige punkter i strategisk plan 2023: 
• Klasseledelse
• Tilpasset opplæring 
• Tverrfaglig samarbeid    
• Digitale og skriftlige ferdigheter

Frist for ferdigstillelse er satt til 20.01.23 fra 
UDA. Skal vedtas i Driftsstyret før dette. 

Mål: Alle elever skal ha grunnleggende ferdigheter tidlig i skoleløpet, og ferdighetene skal 

videreutvikles gjennom hele det 13-årige løpet

Risiko: Noen elever har ikke tilfredsstillende utvikling av grunnleggende ferdigheter i løpet av 

ungdomsskolen. 

Risikoreduserende tiltak:

• Systematisk kartlegging av hver enkelt elev i digitale ferdigheter og skriving (utarbeide, 

innføre og følge opp).

• Kollektiv kompetanseheving i profesjonsfellesskapet i tilpasset opplæring (utforske, utfordre 

og utvikle).
Mål: Elevenes kompetanse i og på tvers av fag skal utvikles gjennom medvirkning, 

dybdelæring, etisk og kritisk tenking.

Risiko: Noen elever møter ikke undervisningssituasjoner som gir tilfredsstillende 

kompetanseutvikling på tvers av fag.

Risikoreduserende tiltak:

- Sette av tid til tverrfaglig samarbeid (utforske, utfordre og utvikle).
Mål: Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt 

forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv.

Risiko: Noen elever mister motivasjonen og mestringsfølelse fordi de ikke opplever at det de 

lærer er relevant.

Risikoreduserende tiltak:

- Ta i bruk flere varierte/utforskende læringsarenaer og praktiske læringsformer (utforske, 

utfordre og utvikle).

- Realisere skolens allerede utarbeidede vurderingsårshjul (gjennomføre og følge opp).
Mål: Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som 

fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep.

Risiko: Noen elever opplever et utrygt læringsmiljø som ikke fremmer helse og trivsel.

Risikoreduserende tiltak:

- Kollektiv kompetanseheving i profesjonsfellesskapet i klasseledelse (utforske, utfordre og 

utvikle).

- Realisere systematiske kartlegginger av læringsmiljøene i alle klasser (gjennomføre og 

følge opp).
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