VEFSN KOMMUNE
ELSFJORD OPPVEKSTSENTER
8672 Elsfjord

PLAN FOR SAMARBEID 2019/20
MÅNED
August

TILTAK

ANSVAR

INNHOLD

Informasjon til heimen

Kontaktlærere

Skolerute, timeplan og informasjon om skoleåret 2019/20. Info nasjonale prøver og kartleggingsprøver.

Ped.leder

Barnehagerute og årsplan barnehage og SFO

Skolen

Anti mobbe-uke og lokal(historie)

Rektor

Planlegge rammene for skoleåret 2019/20

Planleggingsmøter
Foreldremøte skolen 09.09, kl. 18.00

Kontaktlærere og
foreldrekontakter

Utarbeide forslag til klassens aktivitetsplan og forberede klasseforeldremøte

Foreldremøte barnehagen 19.09, kl. 18.00

Ped.leder og foreldrekontakt

Vedta barnehagens aktivitetsplan-årsplan
Aktuelle tema tas opp

FAU-møte

Rektor

Tilstandsrapporten/Årsrapporten for skolene
legges fram for Kommunestyret til
behandling

Skolen/barnehagen

Brannvern-uke (uke 38)

Skole/barnehage

Brannøvelse (skole og barnehage) og opplæring i brannvern for voksne

Lese- og skrivefokus (uke 39+40)

Skole

Alle skal være lese- og skrivelærere (satsingsområde)

First Lego League (FLL) Oppgaven kommer

Lærere

Forberedelse til konkurranse i november

Bokbussen besøker Elsfjord

Bokbussen

Kl.11.30 den 03.09. Ingen bok-cafe

Løyle i lag-uke, uke 34
Planleggingsdager 15.-16.08

September

HJEM – SKOLE – BARNEHAGE/SFO
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Oktober

November

Desember

Januar

Nasjonal prøve i engelsk, lesing og regning
gjennomføres i perioden 2.-27.9. Alle prøver
er elektroniske

Kontaktlærer/faglærer

Info til heimen om resultatet, oppfølging og evaluering av resultatene (lesing, eng. lesing og regning).

Elevsamtaler og ”Barne-samtaler”
Gjennomført innen 30.10.

Kontaktlærere og ped.leder

Noen faste samtalepunkter (eget skjema/ref. handlingsplan mot mobbing)

Halvårsplan ferdig innen 01.10

Lærere

Ferdigstilt plan

Planleggingsdager 9.-10.10
Vurderingssamtaler gjennomført innen 21.11.
Skriftlig vurdering legges inn på Skooler
innen 08.11

Vefsn kommune
Kontaktlærere

Ipadopplæring lærere
Faste samtalepunkter via skjema. Prøver, oppgaver og tester legges inn i Skooler og Conexus Engage.

Elevsamtaler innen 01.11

Kontaktlærer

Julegrantenning mandag 02.12

FAU/skolen

Bokbussen besøker Elsfjord 05.11

Bokbussen

Bok-cafe

Klasse/teamvis analyse, refleksjon og tiltak
rundt grunnleggende ferdigheter
gjennomføres på skolen.

Pedagoger og rektor

Skolen oppsummerer og har analyse, refleksjon og tiltak rundt grunnleggende ferdigheter, herunder
nasjonale prøver. Arbeidet skal produsere oversikt over konkrete forbedringstiltak framover og mot
neste skoleår. Frist 30.januar.

First Lego League konkurranse (FLL)
Juleverksted 18.12

Tone Tamnes
Kontaktlærere

Konkurranse på Mo
Juleverksted med eventuell foreldremedvirkning.

Juleavslutning på
oppvekstsenteret
m/lærerne 20.12.

Rektor

Elevundersøkelse 5.-8. trinn
Skolen utarbeider tiltak etter nasjonale prøver
og elevundersøkelsen. Frist 30.01.

Rektor
Rektor

Elevundersøkelsen gjennomføres på mellomtrinn og u-trinn
Oppfølging og evaluering NP. Elevundersøkelsen: Resultatet gjennomgåes klasse/trinnvis med tanke på
umiddelbar oppfølging.

Ståstedsanalysen gjennomføres hvert tredje
år. Prosess i hele kollegiet rundt resultatet.
(IGP)

Rektor

Prosess rundt resultatet
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Februar

Eventyrprosjekt i uke 8 og 9
Analyse og refleksjon over resultatene fra
elevundersøkelsen. Arbeidet skal munne ut i
forslag til konkrete nye tiltak og satsinger
framover og mot neste skoleår.

Kontaktlærere og rektor
Kontaktlærere og rektor

Satsinger mot neste skoleår

Faste samtalepunkter via skjema.
Vurderingssamtaler innen 20.03. Skriftlig
vurdering legges på Skooler innen 28.02.
Årsplan ferdig innen 01.02
Elevsamtaler 2. runde innen 14.02

Lærere

Ferdigstilte planer

Kontaktlærere
Lærere og 3.-4. trinn

Dagen starter med samlingsstund. Fokus på samene.

Kartleggingsprøve lesing, regning og engelsk
i småskolen (1.-3. trinn)
Kartleggingsprøve Digitale ferdigheter 4.
trinn
Team/klassemøter med kartleggingsprøver 1.3.trinn som tema.

Pedagoger og rektor

Analyse, refleksjon, tiltak og årsplankonsekvenser.

Rektor

Planlegge gjennomføring etter rutine

Føreldresamtaler innen 20.03

Kontaktlærer

Samtale og informasjon rundt eleven

Teamlederseminar skolebasert vurdering/
Her arbeides det med forslagene på
forbedringstiltak og satsinger som følge av
analysen av grunnleggende ferdigheter og
elevundersøkelsen, samt Ståstedsanalysen, og
det tas stilling til hvilke konsekvenser/tiltak
neste skoleår.

Alle pedagoger og rektor

Årsplankonsekvenser og nye satsingsområder vedtas.

Ped.leder og styrer

Oppfølging

Matte-dag 06.02 og samlingsstund

Mars

Kontaktlærere og rektor

”Barne-samtaler» og foreldresamtaler innen
utgangen av mars.
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April
Mai

Juni

Tilleggsaktiviteter

Felles foreldremøte skole 20.04, kl. PS! Valg
av foreldrekontakter/FAU representanter.
18.00.
Planleggingsdag 14.04
17.mai-arrangement
ved skolen

Kontaktlærere, ped.leder og
foreldre-kontakter

Oppfølging og informasjon

Rektor
17. mai komite og FAU.
Elevene øver inn
underholdning.

Utviklingsarbeid
17. mai-komiteen gjennomføre arrangement på
oppvekstsenteret. Komiteen må kontakte skolen for å sikre informasjon om underholdning.

Analyse av kartleggingsprøver

Pedagoger og rektor

Analyse for videre arbeid utarbeides

Resultat kartleggingsprøver

Kontaktlærer

Foreldresamtale om resultatet av kartleggingsprøver 1.-3.trinn.

Førskoledager (3 dager)

Kontaktlærer og rektor

07.05, 11.05 og 13.05

Engelsk-dag 05.05

Lærere

Fokus er D-day/frigjøringsdagen, 75 årsjubileum

Fjordtur

Skolen

Offersøy, Tjøtta 09.06 – 11.06 (Kan endres)

Skoleavslutning:
m/foreldre og elever 17.06, kl. 18.00

Personalet

Framlegging av Fjordprosjektet.
Avslutning av året og 8. trinn

Sykkeldag: Kippermoen sykkelpark, uke 23

Lærere og Werner

Trafikkopplæring. Vi leier sykkelparken og Køto

Planleggingsdag 18.06

Rektor

Planlegging av skoleåret 2020/21

1.Skolene gjennomfører minst 1 gang pr. år
en lokal mobbeundersøkelse som er ikkeanonym.
2.Ved gjennomføring av nedleggelse av 5.-8.
trinn i Elsfjord: starte overføringsmøter og
foreldremøter i samarbeid med Granmoen
skole.
3.Zippy`s venner gjennomføres på 1.-4. trinn

Christian Lind, rektor/enhetsleder

