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Trasop skole minOsloskole.no

Skolens profil

Skolens profil 
 
Trasop skole har rundt 675 elever og ligger rett ved Marka i Østensjø Bydel. Trasop skole skal være 
en skole hvor alle føler trygghet og tilhørighet, og hvor alle viser respekt og toleranse for hverandre. 
Ved hjelp av PALS-modellen jobber vi daglig mot dette målet. Elevene skal få meningsfull læring utfra 
individuelle behov. Skolens pedagogiske personale er organisert i klassetrinnsteam. Denne 
organiseringsformen, kombinert med bruk av ulike læringsarenaer og læringsmetoder, sikrer god 
utnyttelse av skolens samlede ressurser. 
 
Et godt og konstruktivt samarbeid mellom skole og hjem er viktig for skolens arbeid og elevenes 
læring. Trasop skole ble miljøsertifisert allerede i 2005 og resertifisert i 2008, 2011 og 2015. 
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Oppsummering Strategisk plan
Strategisk plan viser Trasop skoles satsningsområder for 2017. 
Oslo kommune legger føringer for hovedområder Osloskolen skal arbeide med. Skolens resultater på prøver og Elevundersøkelsen ligger også til grunn for våre 
prioriteringer.Trasop skole er i sterk vekst, dette gjenspeiles i skolens strategiske plan.
Vi ønsker at skolens visjon skal prege vår skolehverdag:

TRASOP SKOLES VISJON
Vi ønsker at Trasop skole skal være:
- En skole som gir meningsfull læring
- En skole hvor alle føler trygghet og tilhørighet
- En skole hvor alle viser respekt og toleranse for hverandre
- En skole som legger vekt på et godt og kobstruktivt samarbeid skole/hjem
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Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

Heve skolens samlede kompetanse i norsk -Kompetanseheving

-Legg inn tiltak

Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 1 10,0% 10,0% 

Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 3 40,0% 43,0% 

Manglende felles fokus på veiledet lesing i engelsk. -Ta i bruk innkjøpte bøker tilpasset veiledet lesing i engelsk Nasjonal prøve i engelsk lesing, 5. trinn, nivå 1 10,0% 10,0% 

Nasjonal prøve i engelsk lesing, 5. trinn, nivå 3 40,0% 43,0% 
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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

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

Elevenes kunnskaper om læringsmål i de ulike fagene -Utarbeidelse av gode fagmål

-Legg inn tiltak

Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 1 10,0% 10,0% 

Nasjonal prøve i norsk lesing, 5.trinn, nivå 3 40,0% 43,0% 

Nasjonal prøve i regning 5. trinn, nivå 1 10,0% 10,0% 

Nasjonal prøve i regning 5. trinn, nivå 3 40,0% 43,0% 

Nasjonal prøve i engelsk lesing, 5. trinn, nivå 1 10,0% 10,0% 

Nasjonal prøve i engelsk lesing, 5. trinn, nivå 3 40,0% 43,0% 
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Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt 
til høyere utdanning og arbeidsliv

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

God utnyttelse av skolens timeressurser -Gode undervisningsopplegg skal gi alle elever 
mestringsopplevelser.

Mestring (Elevundersøkelsen) 95,0% 95,0% 

Motivasjon (Elevundersøkelsen) 85,0% 85,0% 
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Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

Stor økning i elevtall -Alle nye elever får opplæring i PALS

-Fadderordning

Trivsel (Elevundersøkelsen) 95,0% 95,0% 

Felles regler (Elevundersøkelsen) 90,0% 90,0% 

Stor økning i personalet -Kompetanseheving Trivsel (Elevundersøkelsen) 95,0% 95,0% 

Felles regler (Elevundersøkelsen) 90,0% 90,0% 
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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

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

Lav deltakelse på AKS -AKS skal ha et kompetent personale

-Aktivitetsskolen skal ha et variert tilbud som sikrer at 
rammeplanen og Oslosstandarden for Oslos 
aktivitetsskoler gjennomføres.
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