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Verdier

Byrådets visjon er en grønnere, varmere og skapende by med plass til alle. 

«I Oslo skal alle barn og unge ha like muligheter. Oslobarnehagen og Osloskolen skal ha høye 

ambisjoner og forventninger til den enkeltes faglige og sosiale utvikling, og motivere til lek, 

læring, nysgjerrighet, engasjement og kreativitet. Barn og unge skal oppmuntres til å delta i 

utvikling av et demokratisk og bærekraftig samfunn.»

Brukerorientering – Redelighet – Engasjement – Respekt



Oslo kommune
Utdanningsetaten

17.11.2016

Strategisk kart 2017–2020

Bruker

Alle elever skal ha 

grunnleggende lese-, 

skrive- og 

regneferdigheter tidlig i 

skoleløpet

Elevenes grunnleggende 

ferdigheter og dybdekompetanse i 

fag og evne til å skape, tenke 

kritisk, forstå, lære og utforske på 

tvers av fag skal utvikles gjennom 

hele skoleløpet

Flere elever og lærlinger 

skal fullføre og bestå 

videregående opplæring 

og være godt forberedt til 

høyere utdanning og 

arbeidsliv

Elever og lærlinger skal ha et 

trygt og inkluderende 

læringsmiljø, fritt for mobbing

Kvalitets-

utvikling

Kompetanse-

utvikling

Kompetanse-

utvikling

Ressurser

Osloskolen skal ha høye 

ambisjoner for hver enkelt 

elev, og undervisningen skal 

sikre elevenes læring og  

faglige progresjon  

Osloskolens ledelse skal ha 

høy grad av 

gjennomføringskraft, som 

sikrer utvikling og 

forbedring 

Osloskolens kommunikasjon 

skal være effektiv, enhetlig, 

profesjonell og basert på 

åpenhet

Elever og lærlinger skal 

møte ansatte med høy 

kompetanse og tid til å 

følge opp den enkelte

Osloskolens ledelses-

og organisasjonskultur skal 

være basert på tillit, ansvar 

og samarbeid  på alle nivåer

Osloskolen skal ha effektiv 

ressursutnyttelse i alle ledd

Osloskolen skal rekruttere  

og beholde høyt 

kvalifisert personale

Skole- og 

opplæringskapasiteten  skal 

møte forventet vekst i antall 

elever og lærlinger

Osloskolen skal ha 

digitale løsninger som er 

effektive og  virker 

læringsfremmende 

Flere elever skal delta i 

Aktivitetsskolen. AKS skal, i 

samarbeid med skolen, bidra til 

mer læring, gode norskspråklige 

ferdigheter og elevenes sosiale og 

fysiske utvikling


