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HVA KJENNETEGNER SAND SKOLE:Sand skole  utmerker seg ved systematisk bruk av uterommet. Gjennom dette får elevene tett kontakt med naturen og nærmiljøet.Uteskolen brukes som metode for tilpasset undervisning. Ved skolestart gjennomfører skolen fjelltur med overnatting for alle elever og ansatte. Fjellturen engasjerer også et stort antall foresatte.Sand skole benytter musikk og drama som pedagogisk virkemiddel. Dette kommer blant annet til uttrykk gjennom elevrevy i 10.klasse og kulturinnslag på allmøter.  I tillegg gjennomfører 7.klasse  årlig en dramatisert familieforestilling. Sand skole  benytter IKT som en sentral del av tilpasset opplæring for elevene på alle klassetrinn.Elever og lærere skal bruke skolens hjemmesiden aktivt ved å legge ut informasjon, bilder, reportasjer etc. Sand skole gjennomfører systematisk bruk av begrepsundervisning, og følger kommunal plan for begrepsundervisning på 1.-4.klassetrinnet.I tillegg har vi god årlig tradisjon på juleverksted, fellessang og aktivitetsuke.

Informasjon gis gjennom:"Godt å Vite" for elever og foresatte."Godt å Vite" for ansatte.Årshjul for elever og foresatte.Årshjul for ansatte.Informasjonsperm for nytilsatte/vikarer.Fronter. 
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INNLEDNING

Sand skoles Handlingsplan skal ligge til grunn for all pedagogisk virksomhet ved skolen. Årsplaner og arbeidsmåter skal reflektere mål og innhold fra planen. Handlingsplanen er forankret i Kunnskapsløftet –06, og inngår som en sentral del av skolens og kommunens Kvalitetsutviklingsplan.  All intern skolering, ressursfordeling og øvrige prioriteringer skal sees i sammenheng med denne planen.  Planen må også sees i sammenheng med ”Godt å Vite”,  (skolens plan for rutiner og daglig drift) og årshjulet. Verktøy underveis skal bl.a. være Elev, Foreldre og Lærerundersøkelsen, kompetanseutvikling internt og eksternt og pedagogiske diskusjoner/gruppearbeid for de ulike aktører i skolesamfunnet. Til sammen skal dette kvalitetsikre skolens pedagogiske utviklingsarbeid og visjoner, målfestet i skolens Handlingsplan og K-06.Planen er gjeldende fra høsten 2012.
Handlingsplanen er forpliktende for alle ansatte ved Sand skole. 
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PEDAGOGISK PLATTFORM

Sand skole skal ha et grunnleggende positivt syn på mennesket, dets verdier og muligheter. Dette skal ligge til grunn for all undervisning og veiledning.Alle skal være seg bevisst sitt ansvar for å styrke elevenes evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse. Skolen skal se eleven i et utviklingsperspektiv og bestrebe seg på å gi elevene et godt selvbilde og positiv tro på fremtiden. Eleven skal kunne se på seg selv som verdensborger, og utvikle et globalt perspektiv med utgangspunkt i det lokale miljøet.Skolen skal legge til rette for læring og gi elevene gode basiskunnskaper, ferdigheter og gode strategier for læring.Opplæringen skal være tilpasset hver enkelt elev og ha varierte arbeidsmåter. Elevene skal oppøve evnen til kritisk tenkning og refleksjon og trenes i å formidle dette.Skolen skal gi elevene sosial kompetanse, slik at de utvikler seg til empatiske og inkluderende elever, som evner å vise omsorg og innta andres perspektiv.Vårt mål er at ingen skal utsettes for krenkende utsagn og handlinger.Sand skole skal legge til rette for et godt samarbeid med hjemmet, basert på gjensidig tillit og medansvar.Kunnskap, omsorg og oppdragelse skal bidra til å gi elevene en helhetlig kompetanse.Elever, foresatte og lærere skal jobbe for en skole vi kan være stolte av.Kunnskap & Ferdigheter Demokratiforståelse
Sosial kompetanse Positivt menneskesyn
Samarbeid Globalt perspektiv/                                                                                                                                 Lokal forankring
Skolens satsningsområder skal speile skolens pedagogiske plattform, og skal vise 

seg i alles handlinger, holdninger og verdier.
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Skolen ønsker også å få igangsatt Trivselslederprogrammet på barnetrinnet i løpet av denne 3- årsperioden. Dette er et forebyggende tiltak mot konflikter og mobbing, og som bidrar til et bedre læringsmiljø. www. Trivselsleder.no
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Leseferdighet er en grunnleggende ferdighet, ikke bare for at elevene skal mestre skolegangen, men også fordi lesing er en vesentlig ferdighet i voksenlivet.I tillegg gir lesing opplevelser, gleder, innsikt, opplysninger og oppdagelser.Å lese er ikke bare å huske. Å lese er også å tenke og reflektere over det vi leser. Å lese er dessuten å stille spørsmål til de ulike typer tekster vi leser. Utvikling av gode leseferdiheter handler om både avkoding og forståelse. Motivasjon er en svært viktig faktor for utvikling av gode leseferdigheter.
Kjennetegn på god leseopplæring:

• Leseopplæring må foregå som en naturlig og kontinuerlig del av undervisningen.
• Læreren må forklare og modellere lese- og læringsstrategiene.
• Elevene må praktisere strategiene i mange ulike situasjoner og med forskjellige tekster.
• Lesing, skriving og samtale påvirker hverandre gjensidig positivt.
• Kartlegging og vurdering er en viktig del av leseopplæringen. 
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Leseplan

Hovedmål for 1.trinn: Utvikle språklig bevissthet.                                         Lære strategier og teknikker for å utvide leseforståelse. Utforske skriftspråket. Utvikle læringsstrategier. 
Hovedmål for 2.trinn: Utvikle språklig bevissthet og lesetekniske ferdigheter.Videreutvikle strategier og teknikker for å øke leseforståelse i alle fag.Utvikle skriftspråket.Utvikle læringsstrategier.Hovedmål for 3.-4.trinn: Utvikle flytende og automatisert lesing.Lese for å tilegne seg opplevelser, kunnskap informasjon.Videreutvikle skrift og skriftspråk.Utvikle Læringsstrategier.Hovedmål for 5.-7.trinn: Mestre flytende og automatisert lesing.Kunne lese for å tilegne seg opplevelser, kunnskaper og informasjon.Bruke  varierte lesestrategier i forhold til ulike tekster og ulike formål.Videreutvikle skrift og skriftspråk.Videreutvikle kjente og lære nye læringsstrategier.Hovedmål for 8.-10.trinn: Videreutvikle leseferdigheter og leseforståelse.Videreutvikle skriftspråklig kompetanse.Videreutvikle muntlig fremstillingsferdigheter.Bruke digitale verktøy.Videreuvikle kjente og lære nye læringsstrategier.

Stimulere til mer lesing ved:

 Leseprosjekt
 Bibliotektid
 Høytlesing/lydbøker i matpausen.
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METODE FOR LESEUTVIKLINGVeiledet lesing er en metode hvor læreren bevisstgjør elevene i bruk av lesestrategier og utvikler deres kritiske oppmerksomhet. Det gir samtidig god mulighet til å overføre kunnskapen til nye sammenlignbare læringssituasjoner.Metoden er med på å øke elevenes kompetanse i lesing. Sand skole gjennomfører denne metoden primært på 1.-4.trinn, men med mål om å utvide bruken.MÅL: Øve opp elevene til å bli selvstendige gode kritiske lesere.Fordeler med veiledet lesing:
 Ivaretar Kunnskapsløftets krav om lesing som en grunnleggende ferdighet i alle fag.
 Kan brukes i alle fag på alle klassetrinn.
 Er en målrettet og strukturert undervisningsform.
 Gir elevene bevissthet og kunnskap om lese og læringsstrategier.
 Ivaretar tilpasset opplæring.
 Gir trygge og selvstendige lesere.
 Sørger for at elevene lærer av hverandre.
 Passer svært godt for språklige minoriteter og i spesialundervisning.

Veiledet lesing:
Læreren hjelper eleven til å ta i bruk egne ferdigheter og metoder for å lese teksten på egen 
hånd. 
Hjelper eleven til å bli selvstendige lesere.                                                                            
Gir elevene mulighet for å lese, snakke og tenke om den nye fortellingen. 
Gir gode muligheter for strukturert undervisning i alfabetet, fonetikk og vokabular. 
Lar elevene tilegne seg og utprøve nye lesestrategier for å forstå en fortelling. 
Presenterer overkommelige utfordringer som oppfordrer til meningsfull lesing. 
Elevene opplever at de må strekke seg samtidig som de opplever mestring. 
Gir elevene en positiv innstilling til lesing fordi de er i grupper med elever på samme lesenivå 
og valg av litteratur er tilpasset gruppen. 
Motiverer barna til å lese mye og ofte. 
Veksler mellom fiksjon og faktabøker. 
Eleven får konkrete oppgaver til hver bok som de skal jobbe med sammen med foreldrene. 

Organiseres som stasjonsjobbing i 1.-5.klasse. Elevene jobber i 12-15 minutter på hver 
stasjon. 
Gjennomfører veiledet lesing ca 12 uker pr. semester.
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Fronter er skolens digitale arena. Dette digitale verktøyet brukes i 
skolehverdagen av både lærere og elever. Det er også en viktig del 
av skole- hjem samarbeidet.

Fronter brukes administrativt av lærere og elever til bl.a. å legge ut 
arbeidsplaner, levere inn oppgaver for vurdering, føring av fravær 
og anmerkninger på ungdomstrinnet og for å samle lærestoff fra 
ulike kilder til arbeidet med et bestemt tema i et bestemt fag.

Fronter brukes pedagogisk av lærere bl.a. gjennom å lage alt fra lekseprøver til kapittelprøver 
som elevene skal besvare. Man organiserer lærestoff fra ulike digitale kilder inn under samme 
tema ogman lager læringsstier som kan inneholde diskusjonsforum, spørreundersøkelser, 
spørsmål og lenker til andre nettsider og digitale kilder. 

Med Fronter kan elevene:
 Få tilgang til arbeidsplaner.

 Levere oppgaver og få dem vurdert.

 Kommunisere med lærere eller andre elever.

 Arbeide selvstendig eller som en del av en gruppe.

 Besvare prøver og få dem vurdert.

 Laste opp oppgaver og dokumenter slik at de er tilgjengelige både på skolen og 
hjemme.

Med Fronter kan foreldrene:

 Få tilgang til arbeidsplaner.

 Holde seg oppdatert på innleveringsfrister.

 Følge med på elevens fravær og anmerkninger på ungdomstrinnet.

 Få tilgang til viktig informasjon fra skolen og kommunen.
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FRONTERPLAN
Barnetrinn. 

 Klasse Mål for elevene: Mål for lærerne: Mål for foresatte:
1. klasse Logge på.

Lese arbeidsplanen.
(Hvordan fungerer «mitt» 
klasserom.)

Legge ut arbeidsplan.
Legge ut møteinnkalling.
Legge ut info.

Finne og lese 
arbeidsplan, 
møteinnkalling, 
info.

2. klasse Samme som 1. klasse
3. klasse Innlevering av oppgaver.

Lese tilbakemeldinger.
Bli kjent med mitt arkiv.

Veilede elever på format.
Skrive tilbakemeldinger.

Lese 
tilbakemeldinger.
Bruke mitt arkiv.

4. klasse Samme som 3. klasse.
Konvertere til pdf

5. klasse Lage dokument og lagre 
det.
Kunne jobbe med 
oppgaver både på skolen 
og hjemme.
Lagre som PDF.

Besvare prøver i Fronter.

Lage prøver i Fronter. Kunne hente og 
lage oppgaver. 
Laste opp nytt 
utkast. 

6. klasse Samme som 5. klasse.
7. klasse Gruppeinnlevering på 

Fronter.
Levere ulike oppgaver i 
Fronter.
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Ungdomstrinnet

 Klasse Mål for elevene: Mål for lærerne: Mål for foresatte:
10. klasse Matematikk: 

Lage en 
spørreundersøkelse for 
flere klasser på fronter.

Felles for 
u-skolen

Kunne finne og bruke 
arbeidsplanen og andre 
viktige dokumenter som 
legges ut der.

Bruke fronter for å 
oppdatere seg på viktig 
informasjon og beskjeder.

Innleveringer:
elevene kan legge inn 
produktet i rett mappe til 
rett tid. 

Kunne motta og sende 
epost med og uten 
vedlegg.

Bruke «mitt arkiv» som 
mellomlagring for 
dokumenter som er under 
arbeid. 

Produsere og legge ut 
arbeidsplan og andre 
viktige dokumenter.

Fellesinformasjon og 
beskjeder legges ut her. 

Innleveringer:
Kunne lage innleverings-
mapper med 
innleveringsfrister.

Reservere utstyr og rom på 
fronter

Vite hvordan man lager 
fronter-prøver for elevene.

Kunne bruke eksisterende 
spørsmål i nye prøver.

Lage læringsstier som 
elevene skal benytte i 
undervisningen.

Kunne finne og 
bruke arbeidsplanen 
og andre viktige 
dokumenter som 
legges ut der.

Bruke fronter for å 
oppdatere seg på 
viktig informasjon 
og beskjeder.

Innleveringer:
Følge med på 
innleveringsfrister .
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Grunnlaget for vurdering i fag er kompetansemålene i læreplanene etter 1., 4., 7. og 10.trinn. 
Vurdering FOR læring.Underveisvurdering har som formål å fremme læring, utvikle elevens kompetanse og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Underveisvurdering skal gis løpende i opplæringen som veiledning til eleven.  Gjennom underveisvurdering får lærer og elev informasjon om elevens faglige progresjon. Informasjon om hva eleven kan og hva eleven må jobbe med, kan brukes til å tilrettelegge opplæringen til elevens ulike behov. Når underveisvurdering brukes til å fremme elevenes læring og tilpasse opplæringen, er det vudering for læring. Underveisvurdering fører til økt motivasjon, mestring og læring. 

For å fremme læring må vurderingen ha:
Fokus på positive elementer
Fokus på hva som kreves av forbedringer.
Fokus på hvordan man kan sette forbedringene ut i livet.
Fokus på målene som skal nås.

Viktige begreper eleven må kunne; disse må sees opp mot kompetansemålene for det enkelte 
trinn.

 Beskrive
 Gjøre rede for.
 Forklare
 Drøfte
 Eksperimentere
 Reflektere
 AnalysereAlle elever har rett til:Å få vite hva det blir lagt vekt på i vurderingen. Å få vurdert kompetansen sin i fag, orden og oppførsel. Å få  informasjon om hva de må mestre for å bli bedre i faget.Å vurdere egen kompetanse, eget arbeid og egen faglig utvikling.En samtale med kontaktlærer om faglig utvikling minst en gang hvert halvår.

Målrelatert vurdering forutsetter at lærere og elever har en felles forståelse av målene for opplæringen og hva som vektlegges for vurderingen. Vurdering for læring er en planlagt prosess der informasjon om elevens kompetanse brukes av læreren og eleven slik at læreren kan tilpasse undervisningen, og eleven kan justere sine egne læringsstrategier.
Sand skole – et godt sted å være, for å lære.     13

VURDERING 
FOR LESING



På Sand skole gjør vi følgende :

Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem:

 Bryte ned målene i læreplanen til arbeidsplanen. Tilpasse språk og formuleringer til elevgruppa.
 Faglærer går gjennom arbeidsplanen sammen med elevene.
 Målene evalueres med den enkelte elev.
 Aktivere forkunnskaper ved førlesingsstrategier. Samtaler og diskusjoner rundt det temaet vi skal igjennom. 

Det skal være kjent og tilgjengelig hva som blir vektlagt i vurderingen:

 Elevene skal trenes i å utarbeide vurderingskriterier.
Elevene skal ha tilbakemelding som forteller dem om kvaliteten på arbeidet:

 Denne vurderingen kan være muntlig, skriftlig eller begge deler.
 I muntlige framlegg skal vurderinga ta utgangspunkt i felles vurderingsskjema.
 Muntlig tilbakemelding kan gis og dokumenteres ved hjelp av stempel eller kvittering fra lærer.

Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg:

 Det kan gjøres med både elevvurdering og lærervurdering.
 I vurderingene skal det vises til vurderingskriteriene.
 Rådene skal utformes slik at de oppleves som positive og konkrete for eleven.

Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid:

 Elevene kan trenes i å reflektere over og velge egne læringsmetoder.
 Elevene skal i økende grad være med å velge arbeidsmetoder i undervisninga.
 Elevene skal trenes i egenvurdering. 

På barnetrinnet benyttes kapittelprøver/målark systematisk i norsk, engelsk, rle, samfunnsfag og naturfag.
I tillegg gjennomføres Elevsamtaler min. 2 ganger pr. skoleår. Utviklingssamtaler/konferansetimer gjennomføres min. 2 ganger pr. skoleår.
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MOT er en organisasjon som arbeider for å skap et varmere og tryggere oppvekstmiljø gjennom å bevisstgjøre ungdom til å ta egne valg.Det er en målsetting for MOT`s virksomhet å bidra til unge menneskers personlige utvikling, gjøre dem robuste mot risikoforhold og stimulere dem til å ta bevisste valg. Det handler også om å utvikle toleranse og dermed hjelpe ungdom til å bry seg om hverandre, og å akseptere forskjeller.
MOT`s grunntanke:Bevisstgjøre ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet.Styrke ungdoms mot til å ta vare på seg selv og hverandre.Drive holdningsarbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter.
MOT`s grunnantagelser:Mot er den viktigste egenskapen et menneske har.Mennesket er skjørt og sårbart – og er et produkt av sin oppvekst og sine omgivelser.Mennesket er robust og motstandsdyktig, og kan bestemme sin egen framtid uavhengig av sin fortid.
MOT`S grunnverdier:

• Mot til å leve
• Mot til å bry seg
• Mot til å si nei
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MOT- årsplan
8.klasse

- Bygg plattform (90 min i oktober)
Handler om: - Styrke motet, skape trygghet, varme og nærhet. Bygge en plattform
og bevisstgjøre ungdommene i forhold til valgmuligheter.
Øvelser som brukes: Elevene presenterer seg selv. Sier litt om seg selv, og forteller 
om framtidsdrømmer. Hva gjør livet verdt å leve? 
Fortelle om Mumitrollet. (Den gode sirkel) – MOT til å bry seg!
MOT film 
Visualisering – MOT til å si nei!
Ta egen valgøvelse
Bruk lommelykt og gi flybensin (90 min, i november)
Handler om: Fokus, ros og oppmuntring. Bevisstgjøring av kraften i positivt fokus,
og bevisstgjøring av oppmuntring som vekstmiddel og styrking av selvbildet.
Øvelser som brukes:musikk, massasjesirkel, trykkeøvelse, stoløvelse: med «klump 
i magen» (Lure elevene til å tro at en av dem skal synge en sang). Flybensin og 
ryggsekk(drittsekk). Lommelykt . En hatt med skryt.

     Vær en «gutser» ( 90 min. januar) 
Handler om: Egenstyrke, utvikle troen på deg selv
Øvelser som brukes: Brev de skrev sist. Fortelle historien om Michel eller Michael 
og 100-lappen

      Vis respekt ( 90 min, i mars-april mnd)
Handler om: Involverende miljø, oppmuntre til positivt samspill. Utvikle viljen til 
å hjelpe andre.
Øvelser som brukes, og emner vi kommer innom: Ballonglek, Post-it-lapp i panna 
(gi oppmerksomhet til den populære). Lage egne portretter. Anonym undersøkelse 
om hvordan de har det (1 – 6). Papptallerken med positive tilbakemeldinger. 
Mobbing.
Nettvett. Tilskuereffekten (Historien om Kitty Genovesen som ble myrdet. 38 
personer så drapet og grep ikke inn). 

9.klasse
     Oppvarming (5 min, september) 
     Ta egne valg (90 min, oktober)
     Handler om: Motstå press, Refleksjoner og bevisstgjøring rundt valg. Styrke viljen 
til å                                      
     bruke fornuft, impulskontroll og indre bremser i «riktige og viktige» situasjoner.

Øvelser som brukes, og emner vi kommer innom: Ta egne valg-øvelse, bytte stol 
hvis det gjelder deg. 5 påstander Velg en som din! Gruppearbeid med fremføring 
av et rollespill. Diskusjon. JA/NEI- spørsmål. (Vi reiser oss hvis det gjelder meg...) 
Alkohol – debutalder. Hva er normaløvelse. Skriv brev til deg selv.

      Drøm (90 min. )
Handler om: Drømmer. Stimulere drømmer og mål.
Øvelser som brukes, og emner vi kommer innom:  Fall-øvelse. Vi skal snakke om 
stjerner vi strekker oss etter. (Ambisjoner). Skrive en søknad om en drøm vi 
ønsker å få oppfylt. Johann Olav Koss (leser en historie om han)

      Erfaringsutveksling (90 min) på foreldremøtet
Møte med både foreldre og ungdom.
Handler om: Å ha uformelle samtaler og erfaringsutveksling om det å være 
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ungdom og det å være foreldre. Få større forståelse og trygghet for hverandres 
roller og situasjon.
Øvelser som brukes, og emner vi kommer innom: Diskusjon etter forskjellige 
tenkte tilfeller. Å synliggjøre modige forbilder handler om:
Bli bevisst hva som skal til for å være et modig forbilde. Kåring av århundres 
modigste forbilde, gruppearbeid. Kåring av klassens modigste forbilde. En jente 
og en gutt.

10.klasse
Refleksjoner rundt nettverk og retning (90 min, desember)
Handler om: Oppdagelse: Selvbilde, tilhørighet og mål. Styrking av selvtillit og 
selvfølelse.
Bevisstgjøring av eget nettverk/støttespillere. Refleksjoner rundt retning og mål.
Øvelser og emner vi kommer innom: Magisk stoløvelse. Mitt landslag. Hvilke stjerner 
er det på ditt lag? Knuteøvelsen.  Selvtillit og selvfølelse . Stjerne; Hva slags stjerne er 
du?

Ivareta verdighet (90 min  mars) 
Handler om: Menneskets drivkraft. Samfunnsansvar over egen posisjon og status.
Bli bevisst på å ivareta egen verdighet i sine handlinger.
Øvelser og emner vi kommer innom: Gribben. Del ut bilde. Still spørsmål til bildet. 
Les historien og still nye spørsmål. Fanget av nettet. Les historien. Still spørsmål. 

Lev i nuet – Tenk fremtid (2 timer  april )
Handler om: Friske opp og oppsummere 3 år med MOT. Ta MOT med deg resten av 
livet.
Skape stolthet og framtidsbevissthet. Kartlegge hva MOT har betydd for den enkelte.
Øvelser og emner vi kommer innom: Skolisseutfordring. Oppsummering av hva de har 
gjennomgått – trekk lapper. Gruppearbeid – fyrstikkeske. Ønskeliste, flybensin og 
lommelykt. Elevenes tilbakemeldinger til klassen. En og en elev frem og sitte på en 
stol, tilbakemelding fra 4-5 elever i klassen. Positiv tilbakemelding. Hva tror dere 
han/hun gjør om 10 år?
Runden med lærer, rektor, rådgiver, vaktmester, kontormedarbeider og renholder. osv. i 
fokus

           Lag plakat med positive tilbakemelding til disse.
           Avslutningstale.
           Skrive brev til MOT.

På vår skole kan elever i 9.klasse skrive søknad for å bli ungdom med MOT (UMM).  2-3 
elever velges ut. Disse får opplæring med elever fra andre MOT-skoler i kommunen.
UMM har 3 møter med 7.klassen i vårsemesteret.
De er også med i andre positive arrangement. Når UMM går i 10.klasse, kan de være med å 
ha MOT-møter sammen med MOT-informanten i 9.klasse.
MOT-til-å-glede-dagen arrangeres hvert år 23.november.
Skolen vil også være med på andre merkedager og arrangementer som MOT sentralt legger 
opp til. F.eks vil vi være med på «begeistringsuka» på våren. 
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Med uteskole mener vi bruk av uterommet definert som «verden utenfor klasserommet»- det være seg bruk av naustet i fjæra, gårdsbesøk eller annen aktivitet utenfor klasserommet sett i en pedagogisk sammenheng.Som arbeidsmåte kjennetegnes den ved et høyt konkretiseringsnivå, spontan utfoldelse, nysgjerrig søken, fantasi, opplevelse, sansning og utfordrende samvær.                    
 Bruke uteskole som en tverrfaglig tema og prosjektorientert arbeidsmetode.
 Bruke uteskole til aktivt å oppøve elevenes sanser og holdninger til natur.
 Bruke uteskole for å skape flere arenaer for mestring og utvikling av selvbilde hos elevene ved skolen.
 Bruke uteskole som arbeidsmetode for tilpasset opplæring.
 Starte skoleåret med overnattingstur for hele skolen.
 Bruke lokalbasert lærestoff i undervisninga ved skolen.

                                                                                                                                                              Ta ansvar for framtida                                                                                                   Utvikle holdninger                                                                        Forstå sammenhenger                                                              Utvikle lokal identitet                                                Forankre ny kunnskap i det eleven kan fra før                                  Utvikle sosial kompetanse                    Opplevelser i natur og nærmiljø Være i/bli glad i natur og nærmiljø
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UTESKOLE



UTESKOLEPLAN 1.- 4.KLASSE

GJENNOMGÅENDE MÅL:
Naturfag:

 stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i 
naturen

 bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet
 beskrive egne observasjoner fra forsøk og fra naturen

 gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter og sortere dem 
 beskrive noen viktige kjennetegn ved de fire årstidene ved å observere naturen
 delta i ulike aktiviteter ute i naturen og fortelle om det som er observert 

 beskrive og samtale om sansene og bruke dem bevisst ved aktiviteter ute og inne 

 bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner på ulike 
måter 

 argumentere for forsvarlig framferd i naturen 

Kroppsøving:
 bruke grunnleggjande rørsler i varierte miljø og i tilrettelagde aktivitetar
 vere med i aktivitetar som utfordrar heile sanseapparatet og koordinasjonen 

 bruke enkle hjelpemiddel og bruksreiskapar for opphald i naturen

 samtale om reglar som gjeld for opphald i naturen, og kunne praktisere sporlaus 
ferdsel 

 vise evne til samhandling i ulike aktivitetar

 fortelje frå eigne opplevingar med ulike aktivitetar 

 følgje trafikkreglar for fotgjengarar og syklistar 

Samfunnsfag:
 beskrive landskapsformer og geografiske nemningar ved å utforske landskapet nær 

skulen og heimen 
Matte:

 gjere overslag over mengder, telje opp, samanlikne tal og uttrykkje talstorleikar på 
varierte måtar

 samanlikne storleikar som gjeld lengd og areal, ved hjelp av høvelege måleiningar

 nemne dagar, månader og enkle klokkeslett 

 gjere overslag over og måle lengd, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinklar

 bruke ikkje-standardiserte måleiningar og forklare føremålet med å standardisere 
måleiningar, og gjere om mellom vanlege måleiningar 

Norsk:
 leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og 

meningsbærende elementer
 uttrykke egne følelser og meninger
 fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer 

 samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og 
praktisere regler for gruppesamtaler
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 fortelle, forklare, gi og ta imot beskjeder 

RLE:

 føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier 

 gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis

 samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis 

Mat og helse:

 praktisere reglar for god hygiene 

 gjere sitt til trivsel i samband med måltida 

Systematisk BU-arbeid er grunnelggende i uteskoleaktivitetene.

SPESIFIKKE MÅL:
Naturfag:

 gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter og sortere dem 
 beskrive og observere hvordan jorda, månen og sola beveger seg i forhold til 

hverandre 
 sortere ulike stoffer etter lett observerbare kjennetegn og fortelle om kjennetegnene

 gjøre forsøk med vann og lys og samtale om observasjonene

 lage gjenstander som kan bevege seg ved hjelp av vann eller luft og fortelle om det 
de har laget

 lage gjenstander som bruker refleksjon av lys og fortelle om det de har laget

 innhente og systematisere data og presentere resultatene med og uten digitale 
hjelpemidler

 bruke enkle måleinstrumenter til undersøkelser samtale om livssyklusen til noen 
plante- og dyrearter

 observere og notere hva som skjer med et tre eller en annen flerårig plante over tid
 fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er 

 gjenkjenne noen stjernebilder og beskrive fenomener som kan observeres på 
himmelen

 gjengi myter og sagn knyttet til stjernehimmelen og nordlys i norsk og samisk 
tradisjon 

 gi eksempel på et kretsløp i naturen med utgangspunkt i biologisk nedbrytning

 gjennomføre forsøk som viser at stoffer kan endre karakter når de blir utsatt for ulike 
påvirkninger

 gjøre forsøk med luft og lyd og beskrive observasjonene
 beskrive egne observasjoner av vær og skyer og måle temperatur og nedbør 

 planlegge, bygge og teste enkle modeller av byggkonstruksjoner og dokumentere 
prosessen fra idé til ferdig produkt

 beskrive konstruksjoner og samtale om hvorfor noen er mer stabile og tåler større 
belastning enn andre

 gjenkjenne og sammenligne bærende strukturer i ulike byggverk i nærmiljøet
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Kroppsøving:
 bruke ski og skøyter der det ligg til rette for det
 lage og bruke enkle kart til å orientere seg i nærområdet

 ferdast ved og på vatn og gjere greie for farane 

Samfunnsfag:
 kjenne att historiske spor i sitt eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og 

minnesmerke 
 beskrive korleis steinalderfolk levde som jegerar og samlarar, ved å fantasere rundt 

dei første menneska som kom til landet vårt etter istida 
 peike ut og orientere seg etter himmelretningar og gjere greie for kvifor det er 

tidsskilnader 
Matematikk:

 kjenne att og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurar i samband med 
hjørne, kantar og flater, og sortere og setje namn på figurane etter desse trekka 

 lage og utforske enkle geometriske mønster og beskrive dei munnleg 
 samanlikne storleikar som gjeld lengd og areal, ved hjelp av høvelege måleiningar 
 samle, sortere, notere og illustrere enkle data med teljestrekar, tabellar og 

søylediagram 
 kjenne att og beskrive trekk ved sirklar, mangekantar, kuler, sylindrar og enkle 

polyeder

 teikne og byggje geometriske figurar og modellar i praktiske samanhengar, medrekna 
teknologi og design 

 samanlikne storleikar ved hjelp av høvelege målereiskapar og enkel berekning med 
og utan digitale hjelpemiddel 

 samle, sortere, notere og illustrere data med teljestrekar, tabellar og søylediagram, og 
kommentere illustrasjonane 

Mat og helse:
 beskrive samisk mattradisjon og korleis mattradisjonar har samanheng med natur og 

levevis 

Kunst og handverk:
 tegne hus fra nærmiljøet rett forfra og rett fra siden

 samtale om opplevelsen av ulike typer hus og rom i nærmiljøet 
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Område: Aktiviteter Nyttige kilder på 
«møterom», uteskolehylla

Gapahuken: Skitur
Plukke sopp og bær
Artsbestemmelse
Seljefløyte

Lage mat ute-boka
Speiderhåndboka
Faktaserien ut i naturen
Mattesekken

www.naturfag.no

www.uteskoleveven.no

 www.skoleskogen.no

www.turistforeningen.no

www.friluftsliviskolen.no

www.ute-skole.com

www.miljolare.no

www.miljoagentene.no
Se på aktiviteter

www.4h.no

www.speiderbasen.no

www.redningsselskapet.no

www.natursekken.no

www.lff.no
Landslaget fysisk fostring i 
skolen

Skrivarholmen: Plukke sopp og bær
Artsbestemmelse
Isfiske
Småsaging
Skøytetur
Skitur
Fuglekasser
Seljefløyte
Kanopadling
Roing

Fjord og fjære: Båtbruk
Ekskursjon i fjæra
Artsbestemmelse
Lære å lage bål

Nærområdet: Skiaktiviteter
Følge et tre
Plukke sopp og bær
Artsbestemmelse
Fuglekasser
Seljefløyte
Fjelltur

Skiaktivitetsdag(er)
Temauka
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UTESKOLEPLAN 5.-7.KLASSE

GJENNOMGÅENDE MÅL:

Kroppsøving:
 Planlegge og gjennomføre friluftsaktiviteter og praktisere trygg ferdsel under varierte 

værforhold
 Utføre varierte aktiviteter som bygger opp kroppen på ulike måter

Naturfag:
 Planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre
 Bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og 

feltarbeid

SPESIFIKKE MÅL:

Kroppsøving
Friluftsliv:

 Orientere seg ved hjelp av kart og kompass i kjent terreng
 Beskrive lokale tradisjoner i friluftsliv
 Planlegge og gjennomføre overnattingsturer, eventuelt ved hjelp av digitale verktøy
 Utføre enkel førstehjelp
 Praktisere noen aktiviteter med røtter i samisk tradisjon 

Idrettsaktivitet og dans:
 Praktisere ski- og skøyteteknikker der det ligger til rette for det

Naturfag
Forskerspiren:

 bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og 
feltarbeid

Mangfold i naturen:
 planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre
 undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare funksjonene til de ulike 

plantedelene
 beskrive kjennetegn ved virveldyr og forklare funksjonen til de viktigste organene 
 undersøke og beskrive faktorer som påvirker frøspiring og vekst hos planter
 beskrive kjennetegn til et utvalg planter, sopp og dyrearter og fortelle hvordan disse 

er ordnet systematisk
 fortelle hvordan noen planter, sopp og dyrearter brukes i ulike tradisjoner, blant annet 

den samiske

Verdensrommet:
 beskrive solsystemet vårt og naturvitenskapens teorier for hvordan jorda har blitt til
 beskrive en modell for solsystemet og hvordan denne kan forklare observerte 

fenomener, komma inkludert natt og dag, månefaser og solas bevegelser over 
himmelen
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Fenomener og stoffer:
 undersøke og beskrive sentrale egenskaper ved noen mineraler og bergarter og 

hvordan de har blitt dannet
 foreta relevante værmålinger og presentere resultatene med og uten digitale 

hjelpemidler

Samfunnsfag
Geografi:

 registrere og ordne spor etter istida på heimstaden og forklare hva istida hadde å si 
for danning av landskap og hele landet

 forklare sammenhenger mellom naturressurser, næringer, bosettinger og levevis

Matematikk
Måling:

 bruke målestokk til å beregne avstander til å lage enkle kart og arbeidstegninger

Mat og helse:
 lage samisk mat og gjøre greie for noen trekk ved samisk matkultur
 lage mat i naturen og bruke naturen som ressurs

Område: Aktiviteter: Nyttige kilder:

Skrivarholmen Blomsterplanter
Orientering, bruk av kart og kompass
Lage mat i naturen og bruke naturen som 
ressurs
Matematikkopplegg fra mattesekken
Hugge ved, stable ved, lære å fyre opp
Ulike måleoppgaver
Bedømme avstand
Insekter 
Fuglekassene
Lage mat 
Fiske på isen eller i vannet, eventuelt tilberede 
fisk på bålet
Ski
Skøyter når det er forhold for det

www.naturfag.no

www.uteskoleveven.no

 www.skoleskogen.no

www.turistforeningen.no

www.friluftsliviskolen.no

www.ute-skole.com

www.miljolare.no

Nærområdet Samisk opplegg: mat, aktiviteter med røtter i 
samisk tradisjon, fortelle hvordan noen planter, 
sopp og dyrearter brukes i ulike tradisjoner, 
blant annet den samiske, Lage samisk mat og 
gjøre greie for noen trekk ved samisk 
matkultur
Matematikksekken
Solsystemet
Blomsterplanter
Orientering, bruk av kart og kompass

www.miljoagentene.no
Se på aktiviteter

www.4h.no

www.speiderbasen.no
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Fjord og fjære Lære å bruke båt og kano. Sikkerhet i og ved 
vann
Fiske i fjorden, steike fisk på bålet i fjæra

www.redningsselskapet.n
o

Gapahuken Opprusting av gapahuken og området rundt
Sage
 ved, stable ved
Orientering, bruk av kart og kompass
Lage mat i naturen og bruke naturen som 
ressurs
Blåbær- og  tyttebærtur

www.natursekken.no

Ski og skidag Skiaktiviteter over flere dager www.lff.no
Landslaget fysisk fostring 
i skolen

Aktivitetsuke Lære å bruke båt og kano. Sikkerhet i og ved 
vann
Fiske i fjorden, steike fisk på bålet i fjæra
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UTESKOLEPLAN 8.-10.KLASSE

GJENNOMGÅENDE MÅL:
Kroppsøving:

 praktisere ulike former for friluftsliv i ulike naturmiljø 

Naturfag:
 skrive logg ved forsøk og feltarbeid og presentere rapporter ved bruk av digitale 

hjelpemidler 

SPESIFIKKE MÅL:
Kroppsøving:

 orientere seg ved hjelp av kart og kompass i variert terreng, og gjere greie for andre 
måtar som ein òg kan orientere seg på 

Matematikk:
 gjere overslag over og berekne lengd, omkrins, vinkel, areal, overflate, volum og tid, 

og bruke og endre målestokk 
 velje høvelege måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike 

måleiningar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling, og 
drøfte presisjon og måleusikkerheit 

Naturfag:
 gjøre greie for hvilke biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem og 

forklare sammenhengen mellom faktorene 
 gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle 

hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon 
 gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt 
 teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess 
 forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg opp 

gjennom tidene og grunnlaget for disse teoriene 

Samfunnsfag:
 lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og 

kartteikn 
 beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet 
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Område: Aktiviteter: Nyttige kilder
Skrivarholmen Regne ut lydens hastighet vha 

videokamera

Gå på skøyter

Slippe egg

Måle høyden på et tre 

Uteskoleveven.no

skoleskogen.no

Nærområdet Sopptur

Orientering/Kartforståelse

Natursti med oppgaver med 
ulike typer måling (hastighet, 
akselerasjon, avstand, 
temperatur, målenheter og 
omregning mellom ulike 
enheter som f.eks areal, 
omkrets, volum, temperatur, 
lengde).

Naturtyper

Tinestafett

Friidrettsdag

Geologiekskursjon (10.kl)

Sykkeltur med fokus på 
utveksling, skråplan o.l.

Brobygging

Trigger 8, s 63

CD som følger med 
kompassene

skoleskogen.no

nrk.no/skole
Trigger 9, s.360

Trigger 8 kap 5

Fjord og fjære Vektstangprinsippet Trigger 8
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