
Kultur for læring

Tolga skole

Skolens nøkkeltall skoleåret 2017/18
 140 elever (43 fra andre nasjoner)

 26 ansatte (rektor, assisterende rektor, 
sekretær, pedagoger, assistenter og 
fagarbeidere)

Kontaktinfo
Tolga skole

2540 Tolga

Tlf: 62 49 65 30

Epost: tolga.skole@tolgaskole.no

Kort om skolen
Skolen er 1. – 10 skole med elever fra 13 nasjoner (Nederland, Frankerike, Tyskland, Polen, Estland, Litauen, 
Bosnia, USA, Somalia, Eritrea, Kongo, Iran og Syria). Skolen har et tett samarbeid med kulturskolen. Visjon for
hele oppvekstsektoren er: ”Røtter i fortida, tro på framtida og læring i fellesskap” og et oppvekstmiljø som 
gir trygge, glade selvstendige og skapende barn og unge (Styringsplattform for oppvekst 2016-2020). Tolga 
skole ønsker å ha en læringsorientert målstruktur. Skolen har en bevisst og aktiv bruk av det utvidede 
skolerommet og at skolen er en del av lokalsamfunnet. Tolga skole har siden 2001 hatt utvidet arbeidstid for 
pedagogisk personale, og deltar/har deltatt i flere pedagogiske utviklingsprosjekt (LP, realfag, den naturlige 
skolesekken, vurdering for læring, UiU, Lektor2). Hjemmeside: www.tolga.kommune.no

Hva viser våre data
Kartleggingen viser høy faglig trivsel, høy feedback i undervisningen, god støtte i undervisningen og høy grad av
pedagogisk samarbeid og samarbeid med hjemmert. 

Skolens utfordringsområder er relasjoner og relasjonskompetsanse. Data viser at skolen må sette fokus på å 
bedre det sosiale miljøet og jobbe med relasjonsbygging elev – elev og lærer - elev.  Enkelte lærere svarer at de 
ikke har så god kontakt med elevene som de ønsker. 



Felles tiltak ved skolen
Skolen har vært en LP skole og  er komfortabel med å bruke LP som analysevertøy.  Modellen brukes ved behov – i
flere sammenhenger (team, klasse, felles). Analysemodellen er brukt ved gjennomgang av data i Kultur for 
læring. . Funn er presentert i kollegiet, på team og i foreldregruppa.. Data er målt opp mot funn i andre 
kartlegginger (Elevundersøkelsen og 10 faktorundersøkelsen). .

Med bakgrunn i data, har skolen valgt å arbeide med:

A) Problemstilling opp mot Kollegaveiledning og fleksibilitetsvilje (10 faktor undersøkelsen)
B) Utrygge sosiale relasjoner mellom elevene.

Fokuset i alt utviklingsarbeid dette skoleåret skal være å arbeide med relasjonskompetanse og to fagnettverk; 
lesing og realfagskommunesatsingen. Skolen vil abeide med tiltak internt på skolen og titak sammen med den
andre skolen i kommunen – Vingelen skole. Ukentlig utviklingstid og teamtid blir avsatt å jobbe med tiltakene.
I tillegg vil to interne planleggingsdager bli brukt. Skolen vil ta i bruk LessonStudy som metode til 
kollegaveiledning.  Ledergruppa er styringsgruppe i satsingen, der ressursperson er medlem.
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