
Kultur for læring

Vingelen skole

Skolens nøkkeltall
50 elever

7 lærere

1 miljøterapaut

2 assistenter

Kontaktinfo
Rektor: Ola Borgar Bakos

Vingelen skole, Nordate 12,  2542 Vingelen

Epost: vingelen.skole@tolga.kommune.no

Tlf. 990 94 784

Kort om skolen
Vingelen skole er et oppvekstsenter som innebærer at rektor er virksomhetsleder både for skolen og 
barnehagen. Skolen er fådelt med en organisering som er 3-delt. Det er 50 elever på skolen dette skoleåret og 
prognosene framover peker på fortsatt stabilt elevtall ved skolen.

Skolens overordnete målsetting handler om 3 stikkord: Trivsel – forankring – kunnskap

For flere opplysninger se på vår hjemmeside:  http://www.tolga.kommune.no/1381.954.Vingelen-skole.html

Hva viser våre data
Kartleggingen viser at elevene stort sett er veldig fornøyd med skolen. Elevene på mellomtrinnet skårer langt 
over gjennomsnittet, mens elevene på småtrinnet skårer litt under gjennomsnitte på et par indikatorer som 
går på relasjonen mellom elever og relasjon mellom lærer og elev. 

Foreldrene er svært tilfredse, de skårer langt over gjennomsnittet,  unnatt på en indikator som går på ”positiv 
støtte til skolegang”.

Kontaktlærere gir veldig gode tilbakemeldinger. Alle er over gjennomsnittet.

Lærere har en indikator som er noen under 500 p og den går på ”feedback i undervisningen”.

Felles tiltak ved skolen
Skolen vil jobbe med sosiale ferdigheter både som kompetanseheving for voksne og sette inn tiltak på 
elevnivå. Et konkret tiltak er å gjennomføre hyppige elevsamtaler.  Andre tiltak vil dreie seg om 
konflikthåndtering og samarbeidslæring. 

Videre vil vi fokusere på emnet klasseledelse for å bedre relasjonen mellom lærer og elev. Kollegaveiledning 
med tanke på hvordan vi viser anerkjennelse og fokusere/ gi feedback på det som er positivt, er et tiltak som vi
skal gjennomføre.

Skolen er en fådeltskole og vi ønsker å videreutvikle tiltak rettet mot elever med utgangspunkt i aldersblanding
der de eldste er en ressurs for de yngste.
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