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KULTUR FOR LÆRING I TRYGGE RAMMER 

Her på Søre Ål har vi på en enkel og effektiv måte funnet ut hvordan alle elevene 

skal få vise fram sitt talent, hvordan alle skal få anledning til å skinne. Gjennom 

mer enn 30 år med systematisk arbeid med kunst og kultur i god sameksistens med 

faglige utfordringer ligger samlingsstunden som vår grunnmur. Samlingsstunden er 

vårt felles grunnlag for all undervisning, samhandling og kommunikasjon. På den 

bygger vi en kultur for læring i trygge rammer. I dette heftet kan du lese om vår 

pedagogiske plattform krydret med bilder fra forestillingen «Venner for livet» fra 

2015.  

 

 



 

Pedagogisk plattform  

VISJON: KULTUR FOR LÆRING I TRYGGE RAMMER 

Samlingsstunden- Søre Ål-metoden er vår grunnplattform. Den er 

utgangspunktet for alt pedagogisk arbeid ved skolen. 

Samlingsstund skal være med på å 

• gi trygghet for alle 

• gi gode allmennkunnskaper og utvikle kreativitet 

• utvikle egne evner gjennom å planlegge og å ta ansvar for egen læring 

• utvikle omsorg og respekt gjennom å ta ansvar for fellesskapet 

 

Relasjon lærer- elev, en god relasjon ved Søre Ål skole kjennetegnes av at 

•  lærere SER eleven 

•  lærere er seg bevisst hvordan vi kommuniserer med elevene, og at vi har en 

god dialog med elevene 

•  lærere og elever anerkjenner hverandre, viser hverandre tillit og respekt 

•  lærere og elever føler seg trygge og at ingen opplever å bli utestengt eller 

mobbet  

•  lærere og elever har klare forventninger til hverandre 

 

 



 

Klasseledelse- Den gode timen kjennetegnes av at 

• alle kommer presis og ro etableres 

• alle møter godt forberedt 

• det stilles klare tydelige forventninger og krav 

• det er en klar og tydelig oppstart av undervisningen 

• det er klar struktur på timen med et tydelig fagfokus 

• arbeidsmiljøet preges av gjensidig respekt, anerkjennelse og tillit 

• det er en konstruktiv og positiv dialog 

• det gis tilpasset opplæring 

• det brukes varierte arbeidsmetoder 

• det gis underveis- og framovermeldinger 

• lærer er læringsleder av timen 

• økta avsluttes med en oppsummering og forventninger til neste økt 

 

Kriterier for god vurdering  

• Tydelige mål og kriterier må være på plass 

• Eleven må forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem 

• Konkrete tilbakemeldinger som forteller eleven om kvaliteten på arbeidet 

eller prestasjonen 

• Framovermeldinger 

• Planlegge vurderingsarbeidet sammen med elevene 

• Fokusere på hva eleven er gode til 

• Bruke tilpassede og ulike vurderingsmetoder 



 

 Skole-hjem samarbeid 

• Det gjennomføres to foreldremøter og to planlagte og strukturerte skole-

hjemsamtaler med alle elever 

• Skole- hjemsamtalene skal munne ut i 2-3 målformuleringer for neste 

arbeidsperiode 

• Kurs i lekseoppfølging av leseleksa for 1. og 2. trinns foreldre 

• Kurs for foreldre i ulike fag/tema; divisjon, den andre leseopplæringa, 

stasjonsundervisning, bruk av bildebøker etc 

• Skolen og FAU samarbeider om felles aktiviteter for hele skolen som; 

Vintermarked, Lystog, 17. mai arrangement……  

• Temamøter 

• Foreldre har stående invitasjon til Samlingsstunden og derfra videre inn i 

undervisning 

• Invitere foreldre inn i undervisningen som «hjelpelærere» eller som faglærer 

i eget fagområde 

• Gjensidig forventningsavklaring 

• Fredagsbrev 

 

 

Søre Ål skole 

Hamarveien 131, 2613 Lillehammer 

Tlf: 61 10 77 77 

E-post: Postmottak.Sore.Al.Skole@lillehammer.kommune.no 

Rektor: Mette Blaauw Sandell   Inspektør: Fred Botten 

Tlf: 99 58 53 34     Tlf: 91 30 28 25 

metsande@lillehammer.kommune.no  frebotte@lillehammer.kommune.no  
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