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Oppsummering Strategisk plan
INTRODUKSJON av VETLAND SKOLE OG RESSURSSENTER FOR HØRSELSHEMMEDE

Visjon for Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede:
”VETLAND – I MESTRINGENS TEGN”

Vår visjon er basert på følgende grunnverdier;
KVALITET – KREATIVITET – RESPEKT – STOLTET - IDENTITET

Overordnet mål for virksomheten er;
•Gi et helhetlig skoletilbud til hele brukergruppen døve og tunghørte basert på Opplæringsloven §2-6 og §5-1.
•Gi opplæringstilbud til multifunksjonshemmede hørselshemmede elever med behov for visuell kommunikasjon.
•Gi tilbud om A-skole for elever på 1.-7.trinn.
•ALLE ansatte har et HELHETLIG ANSVAR for opplæringen og læringsutbytte.
•ALLE har et ansvar for ro, orden og et godt arbeids- og læringsmiljø
•ALLE elever og brukere skal ha opplæring etter sine behov og evner og oppleve mestring og stolthet.
•ALLE skal få utvikle sine kreative evner og bli møtt med respekt og utvikle trygg identitet.
•ALLE elever og brukere skal ha dokumenterte læringsresultater.
•ALLE tilbud fra Vetland skal være preget av kvalitet.
•Visuell opplæring og tospråklighet er fundamentet for all opplæring.
•Vetland skal yte utadrettede tjenester og bistand til Osloskolen med hørselshemmede elever.
•Vetland skal gi spesialpedagogisk hjelp og veiledning til hørselshemmede barn under skolepliktig alder, basert på enkeltvedtak.
•Vetland skal tilby Startpakke og kartlegging etter behov for nye brukere under skolepliktig alder.
•Vetland skal bistå med kompetanseheving i forhold til det audiopedagogiske feltet.

Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede har laget sin strategiske plan på grunnlag av evaluering av fjorårets plan og de analyser som er gjort i etterkant.
Måltallene for vårt arbeid er ikke lagt inn på alle indikatorer, da vi vanskelig kan benytte oss av tall og prosent i denne sammenheng. Dette pga stort sprik i elevtall  
fra gruppe til gruppe og omfang av spesialundervisning i elevgruppene. Vetland har derfor valgt å verbalisere sine mål og har skrevet sine
målformuleringer under fanen risikovurdering, som foreslått fra UDE.

OPPSUMMERING AV STRATEGISK PLAN
Årets strategiske plan har fokus på følgende områder:
• Lærings- og arbeidsmiljø – gjennom arbeid med §9A og relasjonskompetanse
• Oppfølging av læringsresultater – gjennom struktur og systematikk av kartleggings - og vurderingskompetanse
• Rekruttere og beholde fagkompetanse – gjennom videreutdanning og rekrutteringstiltak spesielt med tanke på ny avdeling
• Tospråklig arbeidsmiljø – gjennom bevisst bruk av to språk – norsk og tegnspråk
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• Utadrettet tjeneste sitt tilbud skal spisses i forhold til brukerens behov
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Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke 
kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet

R1 Fare for å ikke sette inn innsats og hjelp tidlig nok

R2 Pedagogene har ikke et tilstrekkelig eierforhold til veiledende læringsmål

R3 Pedagogene har ulik kompetanse i kartlegging og vurdering
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Risikovurderinger

Risiko Risikoreduserende tiltak Indikator

Fare for å ikke sette inn innsats og hjelp tidlig nok -Styrke bemanning og heve kompetanse

Pedagogene har ikke et tilstrekkelig eierforhold til veiledende 
læringsmål

-Arbeid i faggrupper

Pedagogene har ulik kompetanse i kartlegging og vurdering -Dokumentere elevenes læring
-Trekke eleven inn i egen læring og vurdering - VFL
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Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing

R1 Oridnær oppfølging av §9A er ikke tilstrekkelig i spesialskolene pga elevnes særskilte 
utfordringer

R2 For stor prosentandal av elevene opplever mobbing og trakasering - svak sosial 
kompetanse i elevgruppa
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Risikovurderinger

Risiko Risikoreduserende tiltak Indikator

Oridnær oppfølging av §9A er ikke tilstrekkelig i spesialskolene 
pga elevnes særskilte utfordringer

- Kompetanseheve spesialskolenes ledelse i § 9A
-Kompetanseheve ansatte på Vetland innen område §9A

For stor prosentandal av elevene opplever mobbing og trakasering 
- svak sosial kompetanse i elevgruppa

-Bygge relasjonskompetanse for elever og ansatte i perspektiv av 
VFL
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Flere elever skal delta i Aktivitetsskolen. AKS skal, i samarbeid med skolen, bidra til mer 
læring, gode norskspråklige ferdigheter og elevenes sosiale og fysiske utvikling

R1 Manglende kompetanse i AKS personalet

R3 Manglende møtearenaer/samarbeid skole - AKS
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Risikovurderinger

Risiko Risikoreduserende tiltak Indikator

Manglende kompetanse i AKS personalet -Kompetanseheving av personalet 

Manglende møtearenaer/samarbeid skole - AKS -Organisere møtearenaer mellom skole og AKS-personalene
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Elever og lærlinger skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp den 
enkelte

R1 Ansatte har manglende kompetanse ift nytt regelverk
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Risikovurderinger

Risiko Risikoreduserende tiltak Indikator

Ansatte har manglende kompetanse ift nytt regelverk -Opplæring i nytt rundskriv om spesialundervisning
-Gjennomgang av kjerneelementer i "ny" læreplan
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Osloskolen skal arbeide kontinuerlig med kvalitetsforbedring for å sikre effektiv 
ressursutnyttelse

R1 Skolens ansatte har for høyt sykefravær

R2 APS sin utadrettede bistand til ordinær skole er for fragmentert og for lite tilpasset 
skolens behov
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Risikovurderinger

Risiko Risikoreduserende tiltak Indikator

Skolens ansatte har for høyt sykefravær -Bedre tilrettelegging for personalgruppen ift tospråklig 
arbeidsmiljø.
-Tett sykefraværsoppfølging

Sykefraværsprosent

APS sin utadrettede bistand til ordinær skole er for fragmentert og 
for lite tilpasset skolens behov

-Arbeidsgruppe nedsettes
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Osloskolen skal rekruttere og beholde høyt kvalifisert personale

R1 Manglende fagkompetanse ift nye kompetansekrav for undervisning

R2 Mangler kompetanse ift ny avdeling ved skolen med start høsten 2019

Oslo kommune Side 15 av 16



Strategisk Plan - Vetland skole - 2018

Risikovurderinger

Risiko Risikoreduserende tiltak Indikator

Manglende fagkompetanse ift nye kompetansekrav for 
undervisning

-Utarbeide framdriftsplan for videreutdanning av pedagoger ifht 
nye krav 

Mangler kompetanse ift ny avdeling ved skolen med start høsten 
2019

-Samarbeid med UDE ift ny avdeling
-Kompetanseheving av eget personale
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