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Hvem er vi?
 



● Frittstående privatskole i utlandet

● Skjæringspunkt mellom norsk og spansk lovverk

● Godkjent etter norsk læreplan LK20 - Fagfornyelsen

● Pedagogisk psykologiske tjenester og vedtak om spesialundervisning er underlagt 

Statsforvalteren i Oslo og Viken

● Vår praksis knyttet til elever er hjemlet i Privatskoleloven, Opplæringsloven og LK20



Hva vil et fremtidig arbeidsliv kreve?

Kilde: Ludvigsen-utvalget



Skolens mandat

1. Opplæringens verdigrunnlag
a. Menneskeverdet
b. Identitet og kulturelt mangfold
c. Kritisk tenkning og etisk bevissthet
d. Skaperglede, engasjement og 

utforskertrang
e. Respekt for naturen og miljøbevissthet
f. Demokrati og medvirkning

2. Prinsipper for læring, utvikling og 
danning

a. Prinsipper for læring, utvikling og 
danning

b. Sosial læring og utvikling
c. Kompetanse i fagene
d. Grunnleggende ferdigheter
e. Å lære å lære
f. Tverrfaglige temaer

3. Prinsipper for skolens praksis
a. Prinsipper for skolens praksis
b. Et inkluderende læringsmiljø
c. Undervisning og tilpasset opplæring
d. Samarbeid mellom hjem og skole
e. Opplæring i lærebedrift og arbeidsliv
f. Profesjonsfellesskap og skoleutvikling

På bakgrunn av fremtidens krav til 
kompetanse, er skolen gitt et samfunnsmandat, 

hvilket betyr at samfunnet har gitt skolen et 
oppdrag. Dette oppdraget er bredt. Det starter 

med individet, den enkelte elev, som skal 
tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og 

kompetanser. Dette skal legge grunnlaget for at 
eleven senere i livet skal kunne ha et arbeid og 

forsørge seg selv.



Vår praksis
● Dybdelæring og flerfaglig temabasert undervisning - 

○ tverrfaglige temauker

● Leksebevisst skole
○ Ikke leksefri skole

● Bruk av digitale verktøy/ikke bruk av digitale verktøy
● Nedtonet bruk av karakterer
● Kontinuerlig fokus på elevenes læringsmiljø

○ inkluderende didaktikk og pedagogikk

● God, tett og åpen kommunikasjon mellom skole og hjem
● Ordensregler og 3 gylne regler

https://www.dnsmalaga.com/wp-content/uploads/2018/08/Ordensreglement-for-skolea%CC%8Aret-20182F2019.pdf?_gl=1*s7j3gw*_ga*MTQ4NDU4MTIyNi4xNjI5MjAxNDQy*_ga_3RTLP87428*MTY2MjQ2NDQ2Ny4yNy4wLjE2NjI0NjQ0NjcuMC4wLjA.&_ga=2.46237927.1389326322.1662464467-1484581226.1629201442


Det aller viktigste…
…foresatte kan gjøre:

● Sørge for at elevene kommer tidsnok 
på skolen 

● Sørge for at elevene blir hentet til 
avtalt tid

● Sørge for at elevene er klare for 
læring

● Sørge for at elevene har spist frokost
● Snakke med oss, ikke om oss

…skolen kan gjøre:

● Sørge for at elevene har det trygt og 
godt

● Sørge for at alle våre elever lærer og 
utvikler seg

● Sørge for at alle elever opplever at de 
får hjelp og støtte

● Sørge for at alle våre elever møter 
profesjonelle, kompetente, engasjerte 
voksne 



Litt praktisk informasjon

● Iskole - vårt administrasjonssystem
● Timeplaner
● Kommunikasjon med skolen
● Fravær


