




Hva er det viktigst for deg at ditt barn får ut av å være
på skolen?

  

Evnen til å lære og inkludere

Bli trygg på seg selv

Sosial kompetanse 3

Evnen til å lære 2

Sosialt nettverk og trygghet

Utvikling og samhold

At de blir trygge på seg selv og
opplever mestring

Lærelyst 2

Kunnskap og sosiale
ferdigheter 2

Læring og tilhørighet

Å være ett godt menneske

Gode grunnkunnskaper til å klare
seg selv videre

Med trygghet og inkludering
kommer læringen lettere.

Kunnskap for å kunne mestre livet
etterpå

Lære å lære 3

Grunnleggende faglige ferdigheter
sosial trygghet

Rustet for en trygg fremtid

Å være en del av et fellesskap.

Lære og lære, sosial mestring

Mestring 7

Mestring og glede av å lære nye
ting

Sosial og faglig trygghet

Bli trygge samfunnsborgere

Tro på seg

Føle seg inkludert og ha samhold

At de lærer å lære

Lærer seg å lære nye ting 2

Gode sosiale ferdigheter

Får verktøy for fremtiden

Tro på seg selv

Fellesskap

At de er forberedt på videre
utfordringer i verden

Utfordring og fellesskap

Oppleve mestring og god faglig
grunnlag for videre skolegang

En utdannelse og dannelse som de
kan ha med seg videre i livet

Sosial kompetanse,
samarbeidsvillighet og
mestringsfølelse

Ha en fin dag

Lære å bli en borger som
samfunnet har behov for.

En trygg arena for læring, trivsel og
mestring.

Trivsel

Trygghet 3

Opplevelse av mestring.
Læringsglede.

Mestringsfølelse 2

Følelse av utvikling, mestring og
fellesskap

Lære å delta i samfunnet

Trygghet og kunnskap

Trygghet, tro på egne ferdigheter.

Trivsel, mestring og gode
opplevelser.

Gode venner

Kompetansepåfyll og selvtillit

At de blir best mulig forberedt til å
møte voksenlivet.

Gemenskap, lære

Bli selvstendig og ha respekt og
empati for andre mennesker.

Lese å skrive.

Å lære for livet.

Selvstendig og trygg på seg selv
og egen kunnskap

Bli en del av samfunet
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Trygg, mestring og sosial

Læring

Sosial trygghet og kompetanse

At de får kompetanse til å møte
fremtidens arbeidsliv

Lære det å lære og å mestre

Livsmestring

Selvtillit og tro på seg selv, respekt
for andre, evne til å lære og tenke
kritisk

Utviklende sosialt fellesskap

Å være motivert for å lære

Utvikle seg på språk, sosialt og
dyrke kreativitet

Gode muligheter til å lære både
teori og sosiale ferdigheter i et
rolig miljø.

At barnet er utrustet nok til å møte
arbeidslivet med sikkerhet.

Få ett godt grunnlag for videre
læring

Oppnår god selvtillit og sosial
kompetanse mens man blir faglig
dyktig

Trivsel som grunnlag til motivasjon
for læring

Lære og inkluderre

Kunnskapsrik

Sosialisering, lære å lære, evne til
å samarbeide

samfunnet har behov for.

At de blir rustet til å bidra med
entusiasme i samfunnet

Selvstendighet utvikling
kompetanse

Basiskunnskap

Kompetanse på ulike områder

Evne til å utvikle seg.

Kunnskap, inspirasjon og mestring.

Tilhørighet og mestring

Sosial kompetanse, mestre livet

Kommer hjem med gode
opplevelser og synes det er gøy å
lære

Livsmestring, glede og kunnskap

Kunnskap som gjør de i stand til å
fungere godt i arbeidslivet som
voksen og trygghet i sosiale
nettverk.

Trygghet trivsel respekt hverandre

Gode grunnleggende ferdigheter

Trener på samhandling og
interaksjon med andre
mennesker/barn og opparbeider
gode holdninger og verdier

Trygghet respekt selvstendig

Sosial kontakt, mestre livet,

Oppleve mestring

Lære å være del av et sosialt miljø

Mitt barn skal få mestringsfølelse,

Bli en del av samfunet

Trygghet og læring. Inkludert.

At han opplever læring og
mestring og glede

Læringsglede og tro på seg selv

Kunnskap for en god fremtid

At de lærer å samarbeide, og blir
rustet til å møte samfunnet på alle
måter.

Lærer å lære faglig og sosialt

Tro på egne evner

Lære mestring

Lærer seg teknikker og får sosial
kompetanse

Gode ferdigheter. Trygghet.

Mestre det å fungere godt
sammen med andre

Være gode mennesker, rustet for
arbeidslivet.

Godt selvbilde

Å mestre livet

Utvikling faglig, sosialt og
personlig.

Være fleksibel og lykkelig

Få selvtillit

Lære realfag



  

Tilhørighet og mestring/læring
Mitt barn skal få mestringsfølelse,
kompetanseutvikling, sosialt
samvær.
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Er skolen klar til å møte disse utfordringene?

Ganske bra
11%

I svært stor grad
1%

I svært liten grad
14%

I liten grad
29%

Noe
45%

128 responses so far
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Hvilket ord assosierer du med en god skole?
140 responses so far

TrygghetInkluderende

Mestring

LæringEngasjerte lærere

Trivsel Trygg

Godt læringsmiljø

Engasjerende

Inspirerende

Kompetanse

Kunnskap

Kvalitet

Lek

Respekt

Trygt

Utviklende

Aha-opplevelser
Åpent for alle

Digitalisert

Elevaktivitet

Faglighet

Felleskap

Fellesskap

Fleksible læring
Forebygging

Formidlingsevne, engasjement, omsorg, kreativitet, kommunikasjon, mestring, utfordring
Fremskritt

Fremtidsrettet

Glede

God fremtid

God kommunikasjon

God matpakke

Gode relasjoner

Gode voknse

Godt miljø

Grundig

Høyt læringstrykk Imøtekommende

Individuell tilpasning

Klasseledelse

Kontroll

Kreativ

Læremiljø

Læringsglede

Lekseløst

Livsmestring

Motiverende

Nysgjerrig

Nytenkende

Positiv

Relasjonsbygging

Samhold

Sosial kompetanse

Sosialt

Struktur

Tilhørighet

Tilpasningsdyktig

Trygghet, mestring Trygt læringsmiljø

Visjon

Voksne som ser hele eleven.

























Hva synes du er det viktigste at skolen fokuserer på,
bassert på det vi har tatt opp i dag?

  

Evnen til å tilpasse seg  23

Nysgjerrighet  17 2

Samarbeid  11 3

Aktivitetsbasert læring  8

Dybdelæring  5 5

Læring gjennom følelser,
opplevelser og diskusjoner

 5

Kreativitet og samhandling  4

Sosial kompetanse  3

Kreativ læring  3

Fokus på deltakende
innlæringsprosess

 2

Prosjektarbeid som
engasjerer elevene

 2

Legge til rette for kreativ,
spørrende læring

 2

Læring gjennom deltakelse  2

Aktivisering og positivt
læringsmiljø

 2

Reelle læringsutfordringer  1

Kvalitet på lærere, nok
ressurser til å følge opp de
nye målene. Tenke nytt

 1

Begrepslæring  1

Oppleve og drøfte begreper  1

Evnen til å tenke fremtid  1

Inspirert læring  18

Lære å lære selv  16

Samarbeid og fellesskap  8

Fysisk aktiv læring  7

Læring gjennom direkte
medvirkning og egenlæring

 5

Kritisk kildebruk  4

Tilpasning av undervisning
etter interesse og evne

 3

Engasjement  3 2

Praksis  3

Nysgjerrighet, fokus,
struktur

 2

Anvende kunnskap  2

Praktisk læring/ kreative
læringsmåter

 2

Læring gjennom aktivitet og
engasjement.

 2

Trener og øver på
anvendelse av
ferdigheter/kunnskap

 1

Prosjekt  1

Gi barna knagger (for å
huske/forstå), skape
engasjement

 1

Oppleve, lærer. Tilpass og
følge med

 1

Metoden for læring  1

Mer moro på skolen �  18

Kreativitet  12 3

Evne til refleksjon og se ting
i sammenheng. Respekt og
samhold, empati.

 8

At elevene lærer å lære  6

Lære å være nyserrig og
ved å undre seg

 5

Lære å lære  4 2

Lærende tankesett  3

Evnen til å tilegne seg
kunnskap

 3

Think outside the box  3

Skape engasjement  2

Begreps læring  2

Dybdelæring. Færre teamer  2

Aktiv læring, bruke flere
sander samtidig. Være i
fysisk bevegelse og lære
samtidig. Lære ved å være
sosial, prate sammen

 2

Begreper  1

Hele mennesket  1

Praktisk trening  1

Fokusere på hvilken måte
barn kan lære mer.

 1

Relasjoner mellom elev-
elev og elev-lærer

 1



  

Evnen til å tenke fremtid  1

Forberedelser for framtiden.

Interaktiv læring med
grupppearbeid

Samarbeid tilpasse seg skolen
aktiviteter

Omsette kunnskap i praksis.

Metoden for læring  1

Erfaringsbasert læring  1

Læring

Midler og kompetanse for lærerne.

Mer prosjektarbeid, fordypning i
ulike emner

Læring. Kreativitet

elev og elev-lærer
 1

Aktiv læring  1

Delaktighet

Interaktiv læring og tett oppfølging
av lærer

Forståelse
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