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Hvem er vi?

Elevene 
Lærerne 
Ledelsen 
Styret



Litt info om oss
Enkeltstående, privat friskole  

Spansk og norsk lovverk 

Ingen skolefritidsordning 

Ca 95 elever totalt i år 

Plass til 140 

30 ansatte 

Komprimert skoleår 

Eneste norske skole på solkysten  

Satsing på digitale verktøy for læring - IPad 

Hjemmeside, FB, Twitter, Instagram



Skolens mandat 
og oppdrag 

I skjæringspunktet mellom spansk 
og norsk lovverk
Helhetlig syn på elevens opplæring 
og utvikling



Skolens mandat og 
oppdrag…

“Å kunne sette seg inn i hva andre tenker, føler og erfarer, er grunnlaget for empati og vennskap mellom 

elevene. Dialog står sentralt i sosial læring, og skolen skal formidle verdien og betydningen av en 

lyttende dialog for å takle motstand. I møte med elevene skal lærerne fremme kommunikasjon og 

samarbeid som gir elevene mot og trygghet til å ytre egne meninger og til å si ifra på andres vegne. Å 

lære å lytte til andre og samtidig argumentere for egne syn gir elevene et grunnlag for å håndtere 

uenighet og konflikter, og for å søke løsninger i fellesskap. Alle skal lære å samarbeide, fungere sammen 

med andre og utvikle evne til medbestemmelse og medansvar. Elevene og hjemmet har også et ansvar for 

å bidra til et godt fellesskap og miljø. Slik den enkelte elev bidrar til fellesskapet på skolen, bidrar 

fellesskapet til den enkeltes trivsel, utvikling og læring.  God dømmekraft hos den enkelte er nødvendig 

for å ivareta personvern og respekt for privatlivet. Respektløse og hatefulle ytringer skal ikke aksepteres i 

skolen. Elevene må øves i å opptre hensynsfullt og utvikle bevissthet om egne holdninger. Ulike 

kommunikasjonsformer og bruk av teknologi både beriker og utfordrer det sosiale miljøet. Elevene må 

lære seg å opptre ansvarlig i alle sammenhenger i og utenfor skolen. “ Overordnet del - Fagfornyelsen



Året som har gått… 
Hva har vi fått til? Hvilke erfaringer har vi gjort oss? 

Hva har vi lært?

Hjemmeskole - muligheter og 
utfordringer  

«Leksebevisst skole» 

Forberedelser til innføringen av nye 
læreplaner - Fagfornyelsen



Vår pedagogiske plattform:

Dybdelæring gjennom temabasert, 
tverrfaglig undervisning 

IPad som læringsstøttende verktøy 

Utvikling av en kollektiv 
vurderingskultur og 
vurderingspraksis 

Målrettet arbeid med elevenes 
læringsmiljø



Skoleåret 2020/2021 

Tverrfaglig undervisning, effektiv bruk av digitale 
verktøy, «leksebevisst skole» 

Formativ vurdering som verktøy for pedagogisk og 
organisatorisk differensiering 

Mindre bruk av karakterer 

Lek og Læring 

3 Gylne Regler - «We don´t have rules, we have values» 

Covid - 19 og smittevernstiltak



Smitteverntiltak på 
DNSM

Inndeling i kohorter 

Faste områder i friminuttene 

Håndsprit og håndvask 

Munnbind 

Ekstra renhold 

Holde seg hjemme ved sykdom 

Redusert eksterne besøk på skolen 

Utarbeidet handlingsplaner ved mistanke om smitte og 
bekreftet smitte



Viktig prinsipper 
for oss

God, tett dialog skole - hjem 

Mange flotte opplevelser for elevene 

Et sosialt, inkluderende miljø, i og rundt skolen, 
er avgjørende 

Gode faglige resultater 

Variert, innovativ og forskningsorientert 
undervisning 

Høye ambisjoner på elever og ansattes vegne



DNS - lederen
-Leder skolebasert vurdering av skolen og setter mål for utviklingen 

-Har høye ambisjoner på vegne av seg selv, alle elever, lederteamet og ansatte 

-Inspirerer til og utvikler lærende fellesskap, leder og deltar selv i lærernes læring  

-Sikrer god oppfølging av den enkelte elev og et godt elevmiljø   

-Møter elever, foresatte og ansatte med respekt og tar alle henvendelser på alvor  

-Følger opp henvendelser og gir raskt tilbakemelding om videre saksgang 

-Har nok kunnskap om fag, didaktikk og pedagogikk og kan støtte, utfordre og veilede ansatte i 
praksis 

-Er tydelig på forventninger og setter den ansatte selv i stand til å møte de forventningene skolen 
har   

-Har tro på at alle i organisasjonen kan utvikle seg og at alle skal oppleve mestring i arbeidet sitt  

-Utøver anerkjennende, relasjonsbasert dialog og konfliktdempende kommunikasjon 

-Er tydelig, med mot og kraft til å lede gjennom tydelighet, humor og ærlighet 

-Kjenner seg selv, og ønsker å utvikle seg selv som leder  

-Har god gjennomføringsevne 

-Er god til å organisere og jobber systematisk for å nå mål 



DNS - læreren
- Har høy kompetanse i fag, på hvordan læring skjer og hvordan vurdere elevens læringsutbytte 

- Er gode rollemodeller og bevisst på egen påvirkningskraft  

- Er fleksibel og bidrar til en god samarbeidskultur både i elevgruppa, foresattegruppa og i kollegiet. 

- Bidrar til kollektivt utviklingsarbeid og legger vekt på å dele erfaringer og lære av kolleger og elever  

- Prioriterer fra læreplanen så elevene får tid og rom til å reflektere og utvikle dypere forståelse  

- Utfordrer og støtter alle elever i læringsarbeidet  

- Ser og bidrar til å utvikle hele eleven og fremmer læringslyst, nysgjerrighet, kreativitet og engasjement  

- Har tro på positiv forsterkning og  at alle elever kan utvikle seg og oppleve mestring 

- Planlegger med læringsfremmende arbeidsmåter   

- "Våger å la læring skje", slipper detaljkontrollen i læringsarbeidet  

- Legger til rette for at eleven kan være en ressurs for   
medelever i læringsarbeidet  

- Tar ansvar for å utvikle en trygg og god relasjon til alle elever slik at skolemiljøet blir en trygg 
læringsarena 



DNS - eleven
- Er her for å lære  

- Hjelper andre til å lære 

- Bidrar til at alle har det bra 

- Reflekterer over egen læringsprosess 

- Lærer å lære  

- Søker dypere forståelse  

- er inkluderende og løsningsorientert  

- Bruker hele seg til beste for fellesskapet  
og samfunnet  

- Er godt rustet til å mestre eget liv, videre studier  
og arbeidsliv 

- Er nysgjerrig, har lærelyst og utviser engasjement, både for egen læringsprosess og for 
skolemiljøet sitt  

- Er selvstendig og samarbeider godt med både lærere og elever  



Hva med DNS - 
foreldrene? 

Tar raskt og direkte kontakt med skolen når man lurer på noe eller 
ikke er tilfreds med skolens håndtering av en sak 

Følger kommunikasjonslinjene 

Bidrar i det felles ansvaret for et godt skolemiljø og klassemiljø 

Bidrar til å bygge et godt omdømme for skolen vår 

Anerkjenner og signaliserer viktigheten av at eleven er på skolen 

Setter seg inn i skolens ordenreglement, elevavtale, handlingsplaner og 
retningslinjer og forholder seg til disse. 

Gir raskt beskjed til skolens kontor og til kontaktlærer dersom eleven 
er syk eller forsinket 

Bruker e-post i kommunikasjon med skolen i skolerelaterte henvendelser



Til slutt minner vi 
om..

Åpningstider - Henting og levering 

Parkering 

Permisjoner 

FAU 

IPad - depositum 

Signering av tillatelser og avtaler 

Allergier


