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Grunnskoleopplæring er en av kommunens mest sentrale og viktige oppgaver. 
Opplæringen skal gi de som vokser opp i kommunen grunnleggende kunnskap 
og ruste dem for et meningsfullt liv som individer og samfunnsborgere. 
(Fra Skolepolitisk plattform for Elverum kommune) 
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2 Prinsipper for opplæringa 
Opplæringa skal være i samsvar med lover og forskrifter, i tråd med 
menneskerettighetene og tilpasset lokale og individuelle forutsetninger og 
behov. Opplæringa skal også fremme allsidig utvikling hos elevene og utvikle 
kunnskapene og ferdighetene deres. Skolen skal ha ambisjoner på vegne av 
elevene, gi dem utfordringer og mål å strekke seg mot. 
Fra læringsplakaten i generell del av læreplanen finner vi at: 
Skolen skal  

• gi alle elever like gode forutsetninger for å utvikle evner og talenter 
individuelt og i samarbeid med andre 

• stimulere lærelyst, evne til å holde ut og nysgjerrighet blant elevene 
• stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk 

tenkning 
• stimulere elevene i personlig utvikling og i styrking av egen identitet, i det 

å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til 
demokratiforståelse og demokratisk deltakelse 

• legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan gjøre bevisste 
verdivalg og valg av utdanning og framtidig arbeid 

• fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter 
• stimulere, bruke og videreutvikle kompetansen til den enkelte lærer 
• medvirke til at lærere står fram som tydelige ledere og forbilder for barn 

og unge 
• sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer 

helse, trivsel og læring 
• legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre at foreldre får 

medansvar i skolen 
• legge til rette for å trekke inn lokalsamfunnet i opplæringa på en 

meningsfylt måte 
 
 

Elevsyn ved Hernes skole 
 
1. Alle elever har lik verdi og lik rett til å bli møtt med respekt. 
2. Alle elever vil og kan lære.  
3. Alle elever skal få utvikle seg ut fra egne forutsetninger. 
Derfor trenger alle elever å bli sett og hørt og motta ros. 
 
 
Læringssyn ved Hernes skole 
 
1. Elevene lærer best når de føler seg trygge. 
2. Elevene lærer best når vi er tydelige voksne. 



 

3. Elevene lærer best når de får tilpasset opplæring. 
4. Elevene lærer best når de har med riktig utstyr og møter godt forberedte 
lærere. 
5. Elevene lærer best når de vet målene for undervisningen. 

3 Satsingsområde Cooperative Learning 
Hernes skole har valgt å innføre strukturer fra Cooperative Learning (heretter 
CL) i undervisningen. CL er en overordnet betegnelse for undervisning der 
elevene samarbeider etter bestemte prinsipper med henblikk på læring. CL er 
utviklet i USA av blant andre Spencer Kagan og er et resultat av lang tids 
forskning, utvikling og utprøving. I CL får man elevenes behov for å utfolde seg 
og kravet om høyt faglig nivå til å gå hånd i hånd. Vygotskys teori om læring er 
en av grunnsteinene i CL: For at det skal skje læring må eleven samhandle med 
en annen som kan hjelpe ham videre fra det han allerede kan inn i det feltet hvor 
han kan løse en oppgave sammen med andre, men ikke ennå klarer å løse helt på 
egenhånd. Ved bruk av CL-strukturer i undervisningen blir alle elever engasjert 
samtidig, de har en sparringspartner som gir feedback og hjelp, og elevene 
slipper å vente på at læreren skal få tid til å være deres sparringspartner. 
Strukturene sikrer at alle elever engasjeres samtidig og kan det som ikke læreren 
kan: å være 24 steder samtidig. 
Forskningen viser at elever på alle nivå, fra de svakeste til de sterkeste, oppnår 
bedre faglige resultater når de benytter CL-strukturer.  
Hernes skole har tro på at strukturene i CL er effektive hjelpemidler for et 
høyere læringstrykk for alle elever, uansett forutsetninger og evner. Arbeid med 
CL-strukturene fremmer godt klassemiljø, virker inkluderende og gir god 
trening i sosiale ferdigheter. 
 

3.1 Fremdrift for innføring og implementering 
Det settes av tid i fellesmøter til innføring og implementering av CL. Teori fra 
boka «Undervisning med samarbejdsstrukturer Cooperative Learning» vil være 
pensum for lærerne. Alle onsdagsmøter skal inneholde minst en struktur som 
repetisjon. I tillegg skal en til to nye strukturer innføres hver måned. Noe tid på 
team settes av til å forberede undervisning med CL-strukturer innlagt. 

4 Tilpasset opplæring 
 
Definisjon: Tilpasset opplæring i Elverumskolen: 
 
Elverumskolen skal gi tilpasset opplæring slik at hver enkelt elev stimuleres til 
høyest mulig grad av måloppnåelse i henhold til læreplanens kompetansemål. 
Tilpasset opplæring er ikke et mål, men et virkemiddel for læring. Kjernen i 
tilpasset opplæring er at opplæringen skal ta utgangspunkt i den enkelte eleven 



 

og tilrettelegges på en slik måte at eleven får et forsvarlig læringsutbytte. 
(Oppl.l. § 1-3) 
Tilpasset opplæring i Elverumskolen skal skje innenfor den ordinære 
opplæringen og skal være et gjennomgående prinsipp for alle elever i hele 
grunnopplæringen. Tilpasset opplæring i Elverumskolen kjennetegnes ved god 
klasseledelse, variasjon i bruk av arbeidsoppgaver, lærestoff, arbeidsmåter, 
læremidler og variasjon i organisering av og intensitet i opplæringen. Dette 
forutsetter at Elverumskolen løpende vurderer, varierer og endrer egen praksis. 
 
Kjennetegn på god tilpasset opplæring i Elverumskolen skal være (fra 
skolepolitisk plattform): 
 

• Elevene får tilpasset opplæring som ledd i et variert allmennpedagogisk 
tilbud som kjennetegnes ved at mål, lærestoff og arbeidsmåter er tilpasset 
de enkeltes forutsetninger og behov.  

• Arbeids- og læringsmiljøet er aksepterende og inkluderende.  
• De fleste elevene når kompetansemålene innenfor ordinær undervisning. 
• Skolens personale arbeider ut i fra tydelige mål og føringer for hva som 

kjennetegner god klasseledelse. 
• Skolene utnytter tilgjengelige læringsarenaer og benytter hjelpemidler og 

teknologi som fremmer elevenes prestasjoner. 
• Kontaktlæreren følger opp elevene med regelmessige vurderings- og 

veiledningssamtaler. 
• Det er god kontakt og godt samarbeid mellom hjem og skole. 
• Skolene får god støtte i form av rådgiving og veiledning fra pedagogisk-

psykologisk tjeneste både i forhold til arbeidet med enkeltelever og til 
utvikling av læringsmiljøet. 

5 Elevmedvirkning og foreldresamarbeid 
Skolens opplæring skal skje i forståelse og samarbeid med foreldrene. 
Samarbeid mellom skole og hjem er en viktig forutsetning for barn og unges 
læring og utvikling. 
 
 

Slik jobber vi på Hernes skole for å opparbeide og ivareta et godt hjem – 
skolesamarbeid: 
 
1. Jeg skal alltid hilse, og jeg skal veksle noen ord der det er naturlig 
2. Jeg skal ta foresatte og deres henvendelser på alvor 
3. Jeg skal møte alle foresatte på samme måte uavhengig av bakgrunn og 
historikk 



 

4. Jeg skal informere foresatte raskt om saker som gjelder deres barn – ris og 
ros 
5. Jeg skal være bevisst på at all skriftlig kommunikasjon er klar, ordentlig 
og ryddig 
 

5.1 Klassemøter 
Det skal gjennomføres klassemøter jevnlig hvor elevenes meninger og 
synspunkter skal komme fram og bli tatt på alvor. Saker som angår flere enn 
egen klasse kan bringes videre til elevrådet for behandling. 

5.2 Elevråd 
Det skal ved oppstart av skoleåret velges representanter til elevrådet fra 4.-
7.klasse, en gutt og ei jente. Hver av representantene skal ha en vara av samme 
kjønn. Elevrådet ledes av rektor, og de skal ha jevnlige møter hvor elevene får ta 
opp saker som er aktuelle for dem. Representanter fra elevrådet skal også få 
anledning til å delta i skolemiljøutvalget. 

5.3 Driftsstyre 
Skolens driftsstyre består av to elever, to foreldre, en politiker, to lærere og en 
fra andre tilsatte. Rektor deltar i driftsstyret som sekretær. Se kommunens 
retningslinjer for saker driftsstyret kan og skal behandle. 

5.4 Skolemiljøutvalg 
Det skal avholdes møter i skolemiljøutvalget med saker som angår elevenes 
skolemiljø. I skolemiljøutvalget skal elever og foreldre være i flertall. 
Medlemmer i driftsstyret vil være naturlige medlemmer i skolemiljøutvalget, 
dvs at en av skolens ansatte i driftsstyret må fratre ved møter i 
skolemiljøutvalget for at fordelingen skal bli riktig. 

5.5 FAU 
Foreningen FAU ved Hernes skole ble stiftet 08.01.15 og vedtekter ble vedtatt 
samme dato. En klassekontakt fra hvert trinn skal sitte i FAU. 

5.6 Trivselsprogrammet 
Skolen følger Trivselsprogrammet med årshjulet som ligger der. 
www.trivselsleder.no Trivselslederne har stor medbestemmelsesmulighet for 
valg av aktiviteter ute i skolegården. De skal ha en aktiv rolle med å engasjere 
medelever og et spesielt ansvar for å inkludere de som lett blir stående alene. 

5.7 Elevsamtaler 
Kontaktlærer gjennomfører to elevsamtaler pr år. Samtalene skal inneholde 
faglig utvikling hos eleven. Det skal settes opp ett, maks to faglige mål i 
samtalen. Eleven skal ha rik tid til å formidle hvordan hun/han opplever 
skolehverdagen. Samtalen skal også berøre elevens trivsel og sosiale ferdigheter.
  



 

5.8 Utviklingssamtaler 
Kontaktlærer gjennomfører to utviklingssamtaler pr år. Samtalene skal 
inneholde faglig utvikling, sosial fungering, fravær, orden og oppførsel. Det skal 
settes opp mål for neste periode i samråd med elev og foresatt. Referatet fra 
samtalen skal underskrives av kontaktlærer og foreldre og ses på som den 
pålagte skriftlige halvårsvurderingen. Elevene kan delta på hele eller deler av 
utviklingssamtalene.  

5.9 Lekser 
Lekser skal være repetisjon av stoff som er gjennomgått for elevene og bidra til 
økt treningsmengde. Mengden lekser skal tilpasses slik at det er rimelig for den 
enkelte elev å gjennomføre, etter skolens mening inntil 30 minutter daglig. Det 
gis tilbud om leksehjelp for 2.-7.klasseelever etter skoletid to dager i uka. 

5.10 Elevarrangører 
Etter mal fra Turneorganisasjonen skal skolen velge elevarrangører som skal 
bistå ved besøk av kunstnere og utøvere i regi av Turneorganisasjonen. Det skal 
til enhver tid være tre elever fra 4.klasse og tre elever fra 6.klasse som innehar 
rollen som elevarrangører. 

6 Arbeid mot mobbing og antisosial adferd 
I Elverumskolen skal alle elever føle seg trygge på at mobbing ikke tolereres og 
at alle skoler arbeider aktivt for å utvikle et trygt og mobbefritt skolemiljø. 

6.1 Sosiale ferdigheter 
Arbeidet med sosial kompetanse skal gi elevene selvtillit og selvfølelse slik at de 
kan kjenne seg trygge og verdifulle i samspillet med andre barn og voksne. 
Sosial kompetanse er også forebyggende på mobbing og antisosial atferd. 
Gjennom bruk av CL-strukturer i undervisningen kommer trening på sosiale 
ferdigheter automatisk på agendaen. Skolen har en sosial læreplan som gir mer 
detaljerte føringer for det gjennomgående arbeidet med å utvikle elevenes 
sosiale kompetanse og ferdigheter. 

6.2 Handlingsplan i mobbesaker 
Hernes skole bruker handlingsplan i mobbesaker når mistanke om mobbing 
meldes inn. Bekymring om mobbesituasjoner tas på alvor og sjekkes ut raskt. 
Der det avdekkes mobbing blir det satt i verk tiltak for å stoppe mobbingen. 

6.3 Klasseledelse, systemarbeid 
Hernes skole legger vekt på god klasseledelse. Ved å videreutvikle god og 
inkluderende klasseledelse gjennom bl.a. CL vil skolen bedre favne bredden i 
elevmassen i den ordinære undervisningen. 



 

6.4 Nettvett 
For 2., 4. og 6.trinn skal temaet nettvett tas opp på foreldremøte. På 6.trinn er 
det anbefalt å invitere politiet for å belyse problemstillingen. Nettvett er 
dessuten tema i undervisningen på hele mellomtrinnet. 

7 Digital kompetanse 
Elverumskolen skal ha tilgang til infrastruktur og tjenester av høy kvalitet. 
Læringsarenaene skal ha teknisk utstyr for å utvikle de kunnskaper og 
ferdigheter som trengs for å være fullverdige deltakere i samfunnet. 

7.1 IKTPlan 
Skolen jobber med digitale ferdigheter etter IKTPlan for Elverumskolen. 

7.2 Elverumskolen.no 
Informasjon om klasser og skolen legges ut på elverumskolen.no på klassesider 
og skolesider. Portalen brukes også som en læringsportal. 

8 Entreprenørskap i skolen 
Entreprenørskap i skolen skal gi elevene anledning til personlig utvikling. 
Elevene skal lære å utnytte muligheter både i en økonomisk, sosial og 

kulturell sammenheng. 

8.1 Skoleavis 
Avis er eget tema for 6.klasse, og her skal elevene produsere stoff til 
Elverumsposten. De vil få innblikk og erfaring i hele prosessen med avisarbeid, 
både journalistisk, økonomisk og distribusjon. 

8.2 Elevkafe 
Klassene har anledning til å lage elevkafe for skolen hvor de selv står for 
planlegging, produksjon, gjennomføring og etterarbeid. Inntekter fra elevkafeer 
skal komme klassen til gode. 

9 Skolefritidsordning  
Skolefritidsordningen skal gi elevene fra 1. til og med 4. klassetrinn et tilbud 
som er preget av trygghet og omsorg og opplevelser som stimulerer til vekst og 
utvikling i naturlig samvær med andre barn og voksne. 

9.1 Daglige tilbud om varierte aktiviteter  
SFO-ansatte bestreber seg på å gi barna mulighet til flere valgfrie aktiviteter 
hver dag. Hernes skole har flotte uteforhold og tilgang på flere rom inne. I 
tillegg er Herneshallen tilgjengelig flere dager i uka og kan  brukes til ballspill, 
frilek, dans ol. SFOs årsplan er tilgjengelig på skolens hjemmeside. 



 

9.2 Brukerundersøkelse 
Det skal gjennomføres SFO-undersøkelse hvert år. Resultatet av undersøkelsen 
tas opp i personalgruppa hvor man velger ut områder for forbedring og setter 
opp tiltak. 

10 Fysisk aktivitet 
I Elverumskolen er fysisk aktivitet en forutsetning for god læring. Det bidrar til 
å skape godt læringsmiljø og til at elevene får størst mulig utbytte av 
opplæringen. Fysisk aktivitet har også betydning som generelt helsefremmende 
tiltak. 

10.1 FYSAK 
Alle elever på Hernes skole skal få være i fysisk aktivitet hver dag. På dager 
hvor kroppsøving ikke står på timeplanen skal det legges til rette for minst 15 
minutter FYSAK med klassen. 

10.2 Trivselsprogrammet 
Trivselsprogrammet har til hensikt å skape gode arenaer for samhandling. Det 
skal være rikt tilbud for lek og aktivitet som også virker forebyggende på 
negativ atferd. Trivselsprogrammet er også viktig for tilrettelegging av variert 
fysisk aktivitet. 

11 Samarbeid med Høgskolen i Hedmark 
Elverumskolen og Høgskolen i Hedmark skal sammen legge til rette for et tett 
og forpliktende samarbeid til gjensidig nytte og glede. 

11.1 Øvingsskole 
Hernes skole vil være en øvingsarena for studenter som skal ha praksis i 
utdanningsløpet sitt. Vi ser på det som et samfunnsansvar å legge til rette for at 
studenter har et sted å øve seg, samtidig som studenter er en ressurs inn i skolen 
som vi gjerne tar imot. 

12 Elverum Kulturskole 
Kulturskolen skal være et sted for opplæring og opplevelser. Kulturskolen skal 
være et kompetansesenter i Elverum kommune for de estetiske fagene, og skal 
være en viktig samarbeidspartner både for det frivillige kulturlivet og for 
skolene. 

12.1 Hernes skolekorps 
Hernes skole skal ha et tett samarbeid med Hernes skolekorps og Elverum 
Kulturskole. Elever som deltar i korpset har tilbud om gruppeøving inntil en 
halvtime pr uke i skoletid. Skolen legger til rette på best mulig måte slik at 
undervisning på begge arenaer kan gjennomføres uten konflikter. 



 

12.2 Den kulturelle skolesekken 
Hvert klassetrinn deltar årlig på ett opplegg fra profesjonelle kunstnere eller 
formidlere. På denne måten skal elevene få delta på andre læringsarenaer og 
med spesialisert personell for å nå kompetansemål innenfor kunst og håndverk, 
musikk og norsk. 

13 Internasjonalt arbeid 
Elverum har status som «internasjonal kommune». Med økt globalisering og 
innvandring er det viktig at elevene i Elverumskolen har kunnskap og gode 
holdninger i forhold til mangfoldet i samfunnet. 

13.1 Skoleløpet 
Hvert år gjennomfører skolen en aktivitetsdag hvor elevene får være i aktivitet 
på en måte som blir til hjelp for andre som trenger det. Elevene skaffer seg 
sponsorer som betaler enten et fast beløp eller et mindre beløp pr kilometer. 
Innsamlede penger sendes til FORUT som er den organigsasjonen Hernes skole 
har valgt å støtte. 

13.2 FN-dag 
FN-dagen markeres i klassene og på SFO og hjelper elevene til å forstå at 
samarbeid og samhold er viktig for å skape en bedre verden. 
Menneskerettighetene og barnekonvensjonen skal jobbes med hvert år. 

13.3 TV-aksjon 
Elevene skal få kjennskap til organisasjonene som mottar gavene fra den årlige 
TV-aksjonen, og de må få innblikk i hva hjelpearbeidet går ut på. 
Gjennomføringen av TV-aksjonen i Hernes skolekrets er lagt til FAU, 7.klasse 
og klassekontaktene.  

  



 

14 Målekort for Hernes skole 
 
                                                 INDIKATOR 
ORGANISASJON 

Skolens 
resultat  

2015 

Kommunale  
mål 

 2016 

Skolens 
Mål 
2016 

Nærvær i % 93 93 95 

Stolthet over egen arbeidsplass  5,0 5,1 5,2 

Nærmeste leder  4,5 4,8 4,8 

Faglig og personlig utvikling  4,2 4,6 4,6 

SAMFUNN 

 

TJENESTEKVALITET 
 
Grunnskole: 
 
NASJONALE PRØVER, prosentvis andel av elevene som ligger på nivå 1.                                                                        
MÅL: andelen av elever på nivå 1 på 5. trinn skal ikke overstige 30 %  
Andelen av elever på nivå 1 og 2 på 8. trinn skal ikke overstige 30%  
Andelen av elever på nivå 1 og 2 på 9. trinn skal ikke overstige 18%  
 

Nasjonale prøver 5. trinn: Leseferdighet 27% <30 % 20% 

Nasjonale prøver 5. trinn: Engelsk  18% <30 % 20% 

Nasjonale prøver 5. trinn: Regneferdighet 32% <30 % 20% 

Nasjonale prøver 8. trinn: Regneferdighet 55% <30 % 20% 

Nasjonale prøver 8. trinn: Leseferdighet 42% <30 % 20% 

Nasjonale prøver 8. trinn: Engelsk 27% <30 % 20% 

BRUKERUNDERSØKELSE SFO (skala 1 – 6, der 6 er høyest) 
Respektfull behandling  5,3 5,2 5,3 

Resultat for bruker 5,2 5 5,2 

Brukermedvirkning 4,6 4,6 4,6 

ELEVUNDERSØKELSE 
Elevundersøkelse 7. trinn: Faglig utfordring  4,0 4,0 4,1 

Elevundersøkelse 7. trinn: Mobbing på skolen 1,2 1 1 

 
 

 


