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Hvem er vi?

Elevene
Lærerne
Ledelsen
Styret



Litt info om oss
• Enkeltstående, privat friskole 

• Spansk og norsk lovverk

• Ingen skolefritidsordning, men Lek og Læring

• Ca 125 elever totalt i år, plass til 140

• ca 30 ansatte totalt

• Komprimert skoleår

• Hjemmeside, FB, Twitter, Istagram

• Eneste norske skole på Solskysten



Skolens mandat og 
oppdrag

• I skjæringspunktet mellom spansk og 
norsk lovverk

• Helhetlig syn på elevens opplæring 
og utvikling



Skolens mandat forts.
• “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

•



Vår pedagogiske plattform:

• Dybdelæring gjennom temabasert, 
tverrfaglig undervisning

• IPad som læringsstøttende verktøy

• Utvikling av en kollektiv 
vurderingskultur og 
vurderingspraksis

• Målrettet arbeid med elevenes 
læringsmiljø



Enda mer…
“MER ENN BARE SKOLE”

• Mange flotte opplevelser for elevene

• Gode faglige resultater - høy korrelasjon mellom standpunkt og eksamen

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

• Mindre bruk av karakterer

• 3 GYLNE REGLER - “ We don´t have rules - we have values”

• Kontinuerlig fokus på elevenes læringsmiljø

• Leksebevisst skole

• God, tett dialog skole - hjem



Utfordringer og 
samarbeidsområder

• Elevsaker - skolemiljø/læringsmiljø

• Permisjoner

• Kantine



• Åpningstider - levering og henting

• Mobil

• Omdømme og kommunikasjon



• Inntaksreglement og skolepenger

• Utlån/utleie av bygget

• Skolebesøk

• Annerledesdager



Til slutt minner vi 
om..

• Henting og levering

• Parkering

• FAU

• IPad - depositum

• Signering av 
tillatelser og 
avtaler

• Allergier

• Spanskkurs - fra 
mandag 27.9 kl. 15:30 - 
17:30


