tett på

tidlig innsats

Et prosjekt for Greveløkka– og Rollsløkken skole
som støttes av Utdanningsdirektoratet

Prosjektets hovedmål
Greveløkka– og Rollsløkken skole skal sammen utvikle en felles strategi for
lesing og vurdering hvor målet er økt læringsutbytte.
Erfaringene fra prosjektet skal danne grunnlag for Hamar kommunes videre
arbeid med lesing og vurdering.
Med bakgrunn i lærernes kunnskaper, ressurser og kompetanse skal skolene
utvikle en felles plan for lesing og læringsstrategier.
I fellesskap utvikle skolene til lærende organisasjoner.

FORELDRENE
• vet hva barnet mestrer innenfor lesing
og leseforståelse
• følger opp barnets leseutvikling gjennom
konkrete avtaler med lærer
• vet hvordan læreren tilpasser opplæringen
på trinnet/ for sitt barn
• får god informasjon om skolens arbeid med
lesing og vurdering
• uttrykker positive holdninger til skolens arbeid

ELEVENE
• 95 % er trygge på teknisk lesing - avkoding
• 95 % utvikler gode og hensiktsmessige strategier for
lesing og læring
• 100 % har tro på egne muligheter
• 100 % får leseopplæring i forhold til sine forutsetninger
• 95 % kan regulere sin egen lesing

LÆRERNE
• anvender sin kompetanse om lesing, læring og motivasjon i praksisfeltet
• anvender teorien om læringssyn i møte med elevene
• definerer seg som leselærere
• følger opp kartleggingsresultater med konkrete tiltak tidlig i læringsløpet
• gir konkrete tilbakemeldinger på elevens faglige ståsted til foresatte og gir råd om
hvordan støtte læringsarbeidet og lesing spesielt
• er løsningsorienterte og reflekterte praktikere som samarbeider om skolens felles
planer og praksis
• kan anvende ulike vurderingformer i møte med elevene

www.rim.no

SKOLEN SOM ORGANISASJON
•prioriterer tid til lærerteamene
•har en aktiv ledelse som anvender teorien om lærende
organisasjoner og legger til rette for læring og refleksjon i teamene
•har et felles verdisyn og en positiv læringskultur som fremmer
utviklingen av den ”lærende skole”

Greveløkka skole
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