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Skolens profil 
 
Tokerud skoles visjon er glede, kunnskap og omsorg. 
 
Vi har som mål å gi hver enkelt elev de beste forutsetninger for videre skolegang. Elevene skal 
oppleve undervisning preget av høyt læringstrykk, tilpasset opplæring og høye ambisjoner. Vi har 
særlig fokus på fagene norsk og matematikk. Vi vektlegger lesing som den viktigste grunnleggende 
ferdighet for å lykkes i ungdomsskolen. 
 
God læring krever et arbeidsmiljø med ro, orden og faglig konsentrasjon. Vi stiller krav til at våre 
lærere er tydelige voksne, og at elevene tar skolen på alvor. Vi har fokus på motivasjon for 
skolearbeid gjennom hele ungdomsskoleløpet. 
 
Elevene våre skal oppleve et trygt og godt læringsmiljø der skolens ansatte setter elevenes mestring i 
sentrum. 
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Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke 
kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2018 Mål 2021

Skolen har ikke et system som sikrer at elevene har 
tilstrekkelige leseferdigheter

-Lesekurs med vekt på lesestrategier og begrepsinnlæring 
på 8. trinn i fem fag
-Undervisningen er tilpasset den enkelt elevs nivå og faglig 
ståsted
-Lesekurs med vekt på lesestrategier og begrepsinnlæring 
på 8. og 9. trinn i fem fag

Nasjonal prøve i lesing 8. og 9. trinn, endring i 
andel elever på nivå 1 og 2 fra 8. trinn til 9. trinn 
(samme elevgruppe)

-10,0% 

Nasjonal prøve i lesing 8. og 9. trinn, endring i 
andel elever på nivå 4 og 5 fra 8. trinn til 9. trinn 
(samme elevgruppe)

15,0% 

Skolemiljøet er preget av uro og konflikter -Arbeide videre med å implementere standardene for god 
undervisning og klasseledelese
-Systematisk arbeid med klassemiljøet spesielt ved 
oppstart med nye klasser
-SNUprosjek for klasser med et lite læringsfremmende 
klassemiljø

Læringskultur (Elevundersøkelsen) 80,0% 85,0% 

Felles regler (Elevundersøkelsen) 85,0% 90,0% 

Skolen jobber ikke systematisk med elevenes 
begrepsforståelse

-Lesekurs med vekt på lesestrategier og begrepsinnlæring 
på 8. trinn i fem fag
-Lesekurs med vekt på lesestrategier og begrepsinnlæring 
på 8. og 9. trinn i fem fag

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

35,0% 25,0% 

Nasjonal prøve i norsk lesing 9. trinn, nivå 1 og 2 25,0% 20,0% 

Norsk skriftlig 10. trinn - Eksamen - 
Gjennomsnitt

3,0 3,5 

Matematikk 10. trinn - Eksamen - Gjennomsnitt 3,0 3,5 

Skolen jobber ikke systematisk nok med elevens 
grunnleggene regneferdigheter

-Bedre gjennomføring på 8. trinn
-Intensivkurs. Grunnleggende ferdigheter i regning
-Inntensivt kurs for nye elever
-Digitale verktøry som tilpasset undervisning

Nasjonal prøve i regning 8. trinn, nivå 1 og 2 35,0% 30,0% 

Nasjonal prøve i regning 8. trinn, nivå 4 og 5 25,0% 35,0% 

Nasjonal prøve i regning 9. trinn, nivå 1 og 2 15,0% 8,0% 

Nasjonal prøve i regning 9. trinn, nivå 4 og 5 48,0% 50,0% 

Matematikk 10. trinn - Eksamen - Gjennomsnitt 3,0 3,5 

Skolen klarer ikke å opprettholde elevenes motivasjon 
gjennom hele skoleløpet

-Skolens standard for den gode timen revideres og får mer 
fokus på motivasjonsfremmende tiltak
-Skolens standard for god klasseledelse revideres og får 
mer fokus på motivasjonsfremmende tiltak
-Undervisningen er tilpasset den enkelt elevs nivå og faglig 
ståsted

Motivasjon (Elevundersøkelsen) 80,0% 85,0% 

Mestring (Elevundersøkelsen) 85,0% 90,0% 
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Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt 
til høyere utdanning og arbeidsliv

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2018 Mål 2021

Skolen jobber ikke systematisk med elever som står i fare 
for å få karakteren 1

-Målrettede kurs i norsk og matematikk for elever med 
karakter 1 og 2
-Eksamenskurs for alle elever i norsk og matematikk

Engelsk 10. trinn - Eksamen - Gjennomsnitt 3,0 3,6 

Matematikk 10. trinn - Eksamen - Gjennomsnitt 3,0 3,5 

Norsk skriftlig 10. trinn - Eksamen - 
Gjennomsnitt

3,0 3,5 

Engelsk 10. trinn - Standpunkt - Gjennomsnitt

Matematikk 10. trinn - Standpunkt - 
Gjennomsnitt

Norsk skriftlig 10. trinn - Standpunkt - 
Gjennomsnitt

Skolen jobber ikke systematisk for å forhindre fravær -Sikre at skolens standard for oppfølging av fravær følges 
opp daglig av alle lærere

Elevfravær grunnskolen 6,0% 4,0% 

Skolen klarer ikke å opprettholde elevenes motisvasjon 
gjennom hele ungsdomsskolen

-Skolens standard for den gode timen revideres og får mer 
fokus på motivasjonsfremmende tiltak
-Skolens standard for god klasseledelse revideres og får 
mer fokus på motivasjonsfremmende tiltak

Matematikk 10. trinn - Eksamen - Gjennomsnitt 3,0 3,5 

Norsk skriftlig 10. trinn - Eksamen - 
Gjennomsnitt

3,0 3,5 

Engelsk 10. trinn - Eksamen - Gjennomsnitt 3,0 3,6 

Engelsk 10. trinn - Standpunkt - Gjennomsnitt

Matematikk 10. trinn - Standpunkt - 
Gjennomsnitt

Norsk skriftlig 10. trinn - Standpunkt - 
Gjennomsnitt
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Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2018 Mål 2021

Skolen har ikke et robust sytem for å forebygge mobbing -Handlingsplan for elevatferd er kjent og følges opp av alle 
lærere
-Kontaktlærerne jobber systematisk med klassemiljøet
-Inspisernde lærer tilbyr aktiviteter i friminuttene
-Elevene utdannes til TL-elever og bistår lærere med 
aktiviteter i friminuttene

Trivsel (Elevundersøkelsen) 88,0% 90,0% 

Mobbing – Mobbet ukentlig eller oftere 
(Elevundersøkelsen)

0,0% 0,0% 

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

0,0% 0,0% 

Skolen klarer ikke å avdekke at mobbing skjer -Skolen utvikler et system for å avdelkke mobbing Mobbing – Mobbet ukentlig eller oftere 
(Elevundersøkelsen)

0,0% 0,0% 

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

0,0% 0,0% 

Skolen klarer ikke å stoppe mobbing -Aktivitetsplan med tiltak for å stoppe mobbing
-Samarbeid med barnevernets uteteam for å løse 
jentekonflikter

Mobbing – Mobbet ukentlig eller oftere 
(Elevundersøkelsen)

0,0% 0,0% 

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

0,0% 0,0% 

Skolen jobber ikke med trivselsfremmende tiltak -Aktivitetsinspeksjon videreutvikles
-Elevene får opplæring som trivselsledere gjennom TL 
programmet

Trivsel (Elevundersøkelsen) 88,0% 90,0% 
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