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Skolens profil 
 
Tokerud skolens 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. 

Tokerud skole ligger idyllisk til ved markagrensen på Stovner. Vi flyttet inn i nye, moderne lokaler til 
skolestart i 2016. 
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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 2017 Mål 2020

Elevene får samme undervisning uavhengig av 
forkunnskaper

-Kursrekke lesing i alle fag

-Sikre at undervisningen er tilpasset hver enkelt elevs nivå 
og faglig ståsted

-Sikre at lærere arbeider systematisk med elevenes 
grunnleggende regneferdigheter

-Sikre at lærere arbeider systematisk med elevenes 
leseferdigheter i alle fag

-Opprettelse av Språkteam

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)

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)

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

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

Engelsk 10. trinn - Eksamen - Gjennomsnitt 3,5 

Matematikk 10. trinn - Eksamen - Gjennomsnitt 3,4 

Norsk skriftlig 10. trinn - Eksamen - 
Gjennomsnitt

3,3 

Utydelig klasseledelse -Arbeide videre med å implementere standardene for god 
undervisning og klasseledelese

-Strategisk plan nedfelles i semesterplanen med tydelige 
datoer for tiltak og aktiviteter

-Ledelsen prioriterer observasjon og tilbakemelding, 
Gulltid, fellestid, og oppfølging av enkeltlærere i tråd med 
semesterplanen

Læringskultur (Elevundersøkelsen) 3,9% 4,2% 

Felles regler (Elevundersøkelsen) 4,2% 4,5% 

Manglende oppfølgingsplan -Strategisk plan nedfelles i semesterplanen med tydelige 
datoer for tiltak og aktiviteter

-Ledelsen prioriterer observasjon og tilbakemelding, 
Gulltid, fellestid, og oppfølging av enkeltlærere i tråd med 
semesterplanen
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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 2017 Mål 2020

Elever som får karakteren 1 eller 2 -Gjennomføre tilpassede eksamenskurs for alle elever i 
norsk og matematikk

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

-Sikre at lærere jobber systematisk med relasjonsbygging 
og gjennomfører motivasjonssamtaler med svakt 
presterende elever

10. trinn - Norsk hovedmål skriftlig eksamen, 
andel med karakteren 2 eller bedre

10. trinn - Matematikk skriftlig eksamen, andel 
med karakteren 2 eller bedre

10. trinn - Engelsk skriftlig eksamen, andel med 
karakteren 2 eller bedre

Elevene som har høyt fravær -Sikre at skolens standard for oppfølging av fravær følges 
opp daglig av alle lærere

Elevfravær grunnskolen
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Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

Elevatferd følges ikke opp systematisk av lærere -Sikre at handlingsplan for elevatferd er kjent og følges opp 
av alle lærere

Felles regler (Elevundersøkelsen) 4,2% 4,5% 

Læringskultur (Elevundersøkelsen) 3,9% 4,2% 

Trivsel (Elevundersøkelsen) 4,5% 4,8% 

Jentekonflikter -Samarbeid med Uteteamet om samtalegrupper for jenter Mobbing – Mobbet ukentlig eller oftere 
(Elevundersøkelsen)

0,0% 0,0% 
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