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ÅRSPLAN

STORTANGEN SKOLE 2016 – 2017
Lierne kommunes visjon:
Lierne – Det gode vertskap
Overordna målsetning for Lierne kommune:
Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo
Skolens visjon:
Undring+Mestring+Refleksjon+Nysgjerrighet+Trivsel+Trygghet+Ansvar+Kreativitet =
KUNNSKAP

Årsplanens funksjon:
- Denne planen skisserer i stikkord mål for Stortangen skole for skoleåret 2016 – 2017.
- Aktivitetsplan, årsplaner i fag, periodeplaner, læringsplaner, ukeplaner og informasjonsskriv kan
betraktes som løpende vedlegg til skolens årsplan.
- Årsplan for Stortangen skole skal synliggjøre lokale satsinger og utviklingsområder.
- Årsplanen er viktig informasjon til skoleeiernivået og samarbeidspartnere.
- Årsplanen tjener som ett av ansatte og ledelsens arbeidsredskaper for å styre skolen i en gitt retning.
Hovedformål:
Opplæringsloven § 1-1 Formålet med opplæringa:
- Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og
framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.
- Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som
respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet,
verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.
- Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår
felles internasjonale kulturtradisjon.
- Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal
fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.
- Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for
å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og
utforskartrong.
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Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar
og rett til medverknad.
Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar
som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.

Prinsipper for opplæringa (Kunnskapsdepartementet 2006):
- Læringsplakaten.
- Sosial og kulturell kompetanse.
- Motivasjon for læring og læringsstrategier.
- Elevmedvirkning.
- Tilpassa opplæring og likeverdige forutsetninger.
- Samarbeid med heimen.
- Samarbeid med lokalsamfunnet.
Rammeverk for øvrig (i utdrag):
- Opplæringsloven.
- Opplæringsforskriften.
- Læreplanens generelle del.
- Læreplanens fagdel (Kunnskapsløftet).
- Forskrift om miljøretta helsevern i skoler og barnehager.
- Arbeidsmiljøloven.
- Arbeidsplassforskriften.
- Internkontrollforskriften.
- Brann- og eksplosjonsvernloven.
- Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.
- Forurensningsloven.
- Årsplan for Lierne kommune.
- Kommuneplan for Lierne kommune.
- Budsjett 2017 og økonomiplan for Lierne kommune.
- Forebyggende plan for barn og unge.
- Vedtekter SFO.
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Hovedmål for grunnskole i årsplan for Lierne kommune:
"Alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring i Lierneskolen".
Utviklingsambisjoner for Stortangen skole, skoleåret 2016 – 2017:
Ambisjon 1:
SOL (systematisk observasjon av lesing)
Tiltak:
- Gjennomføre skolering av personalet på SOL.
- Sette SOL i system sammen med leseutviklingsplanen.
- Implementering av SOL i fag.
- System for kartlegging, registrering i Vokal og tiltaksplaner

Ambisjon 2:
Ungdomstrinn i utvikling
Tiltak:
- Deltakelse i utviklingsprosjektet "Ungdomstrinn i utvikling" for hele skolen.
o Ressursgruppe med rektor, ressursleder, oppvekst- og kultursjef.
o Fremdriftsplan for utviklingsprosjektet i samarbeid med utviklingsveilederne og Nord universitet.

Ambisjon 3:
Elevmiljø
Tiltak:
- Revisjon av gjeldende planer.
- Ferdigstille plan for elevmiljø/sosial kompetanse.
- Bygge på alle positive tiltak som per i dag er en del av skolens arbeid med elevmiljø.
- Ferdigstille og gjennomføre lokal trivselsundersøkelse.

Ambisjon 4:
Mestring og tilpassa opplæring
Tiltak:
- Så tidlig som mulig fange opp læringsutfordringer hos elevene.
- Besvisst bruk av styrkingsressurser og ungdomsskoleressurs til tilpassa opplæring for elevene.
- Holde fokus på tilpassa opplæring i alle fag og for alle elever, slik at elevene kan nå sitt
læringspotensiale.
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Øvrige ambisjoner:
- Folkehelse:
o Stortangen skole følger opp lokal folkehelseplan, og prøver å ta i bruk uterom og nærmiljø i så
stor utstrekning som praktisk mulig, i så mange fag som mulig.
o I samarbeid med FAU pusse opp gapahuk-området i tilknytning til skolen.
o Foreldrebetalt skolemåltid videreføres. Organiseres etter anbefalinger fra Helsedirektoratet.
- Entreprenørskap:
o I samarbeid med skoleeier følge opp vedtak i formannskapet våren 2015 – bruk av
entreprenørskap i alle fag. Vurdere fremtidig satsing på entreprenørskap, samt klargjøre
overordna ansvar for oppfølging.
o Viderefører arbeidet med entreprenørskap på slutten av 8.årstrinn og gjennom 9.årstrinn.
o Ser på muligheter for å gjennomføres entreprenørskapsprosjekter i regi av Ungt Entreprenørskap,
eksempelvis Vårt lokalsamfunn og SMART.
- Det gode vertskap:
o Se elevene hver dag.
o Forsøke å legge til rette for studenter som ønsker å ha praksis i Lierne.
o Fortsette å legge til rette for foreldre som har anledning til å besøke skolen i løpet av skoledagen.
- IKT:
o Utarbeide beslutningsgrunnlag for valg av læringsplattform og datahjelpemidler når avtalene med
it's learning og WYSE-klientene går ut.
o Fokus på digital kompetanse, i vid forstand, i samarbeid med foreldre.
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