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Forord 
 

Kjære elever, kjære foreldre, kjære styre, kjære kollegium, 

Denne brosjyren skal for andre gang informere dere om arbeidet for skoleutviklingen i forrige skoleår 

og de planlagte prosesser for det kommende skoleåret. Vedrører ikke skolens utvikling oss alle? Bør  

ikke vi vite med hvilke konsepter og i hvilke prosjekter det blir arbeidet pedagogisk på skolen med  

oss og med våre barn? 

Det er sikkert mulig å skrive en hel bok om emnet «Skoleutviklingsarbeid på Den norsk-tyske 

bikulturelle skole», men da dere sikkert ikke ha tid til å lese denne, er denne brosjyren bevisst 

skrevet i en kort versjon. 

For å få en grov oversikt over skoleutviklingen på Den norsk-tyske bikulturelle skole holder det også 

med å kaste et blikk på grafikken på side 3 («Resultater 2018 på et blikk»). Hvis man vil se mer 

nøyaktig på utviklingen, kan man lese arbeidsrapportene og planene til de enkelte gruppene i 

skoleutviklingsgruppene (s. 4-10). For å forenkle lesingen, er disse også bevisst sammenfattet i 

stikkord. Hvis noen vil vite det veldig nøyaktig, kan dere gjerne spørre meg om en avtale eller bare 

starte en samtale med meg. Jeg er alltid glad over interesse for skoleutviklingsarbeidet! 

Jeg håper at dere kan profitere av lektyren i denne brosjyren. 

Hjertelig hilsen, 

Klaus Theune (PQM-ombud på Den norsk-tyske bikulturelle skole) 
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Resultater 2018 på et blikk 
 

 

 

 
 

  

Resultater av skoleutviklingsarbeidet på DSO i skoleåret 

2017/2018:   

Dette har vi jobbet med! 

PQM-utvalg (Pedagogisk kvalitetsmanagement) + SEG (Skoleutviklingsgruppe 

tilknyttet prosjektgrupper) 

PG Kultur 
Bearbeide nettsiden 

Tilknytte og synliggjøre nettsiden. 

 

PG Undervisningsutvikling i 
Grunnskolen: differensiert 

matteundervisning 
 
Oppdage/Utforske 

 

PG Undervisningsutvikling i 
Mellomtrinnet og VGS 

Sensibilisering av alle lærere for en 
språksensibel undervisning 

Utarbeide og gjennomføre 

minimalstandarder med forbindtlige 
språklige korreksjoner i alle fag og 

metode-koffert 

Kollegial hospitasjon om 
språksensibel undervisning 

Innlevering/samling av 

undervisningseksempler 
 

 

PG Revidere pensumet for 
metodekompetanse 

Videreutvikling på solid basis 

Elever og lærer i hodet én skole – et 

pensum for metodekompetanse fra 
Grunnskolen opp til Mellomtrinnet 

og VGS 

PG Inklusjon 
Konsept om støtte til begavede barn 
Sensibilisere elever 
Støtteplaner 
Konsultasjon Inklusjon 

PG Skolemiljøutvalg 
 
Konsept for et bra skolemiljø 
 

Informasjon om BLI og Inklusjon 

også blant elevene Elevråd (SV) 
Informasjonstavle elever/mental 

helseinfo 

Pausetilsyn av elever 

Vennegrupper i klassene GS 

PG Norsk samfunnsfag 
Vi har jobbet med 

   å utvikle samfunnsfag for fremmedspråklige elever  

   foreslått nye måter å organisere undervisningstimene på 
   produsert materiale på ulike nivåer fra barnetrinnet og   

     oppover  
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Resultater 2018 – Detaljer for å lese mer 

1. PQM-utvalg (Pedagogisk kvalitetsmanagement): Styring av 

utviklingsprosessen i skolen  
Fokus for arbeidet ekstern evaluering: 

 Vurdering av Peer-Review fra mars 2017 og tiltak ut av det 

 Vurdering av Nasjonale prøver 

 Vurdering av Vera-testene (Grunnskole) 

 Forberedelse og gjennomføring av BLI (Bund-Länder-Inspektion (forbund-land-inspeksjon) 

10.-14. september 2018) – arbeidstyngdepunkter 

 Planlegging av forløpet 

 Kommunikasjon i skolesamfunnet og sensibilisering: 

 Forberedelse av dokumenter 

 

Fokus for arbeidet intern vurdering: 

 Planlegging, gjennomføring og vurdering av spørreundersøkelsen for elever, foreldre og 

lærere 

o Vurdering av rådata, sammenligning med resultater fra 2015, avledning av tiltak 

o Korte rapporter om resultatene til skolesamfunnet, til elevene innenfor rammene 

av generalforsamlinger med skolelederen og PQM-ombud. 

o Avledning av tiltak på kort varsel og mindre kort varsel (som første tiltak er 

omsetningen av Kafeteria-prosjektet blitt synlig). 

 Evaluering av gjennomføringen av skoleutviklingsprosjektet «språksensibel undervisning» 

(slutten av mai 2018 gjennom elever og lærere), vurderingsprosessen pågår fortsatt 

Fokus for arbeidet Konseptutvikling 

 Management av viten og formidling: Mål: Konseptet skal både forklare overgangen og 

sikre implisitt viten 

 Organisasjonsutvikling: Tilstanden til organisasjonsutviklingen ble beskrevet 

 

Fokus for arbeidet Tilbakemelding fra elever i Mellomtrinnet og VGS 

 Positiv resonans blant elevene 

 Gjennomføring i januar og juni 2018 

 

Fokus for arbeidet Analyse av kvalitetsrammeverket 

 Skal-/Er-sammenligning av tilstanden til skoleutviklingen med kvalitetsrammeverket til 

forbundet (Bund) og landene 

 Identifikasjon av egne handlingsområder for framtidig arbeid 
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2. Skoleutviklingsgruppe (SEG) – Prosjektstyring gjennom samarbeid 

mellom talsperson til prosjektgruppene, Skolelederen, SEG-

talsperson og PQM-ombud 
 

 Korte rapporter fra prosjektgruppene, gjensidig støtte / tilbakemelding ved spørsmål rundt 

innholdet gjennom disse 

 Støtte i prosjektmanagementet (her: presentasjon av metoder til evaluering) 

 Forberede arbeidsplaner for skoleåret 2018/19 

 Evaluering av arbeidet til SEG  

 

3. Skoleutviklingsgruppe (SEG) – Resultater til prosjektgruppene: 

Prosjektgruppene – Utforming av skoleutviklingen 
Prosjektgruppe „Undervisningsutvikling i Mellomtrinnet og VGS: språksensibel undervisning» 

 Nødvendigheten av å planlegge og gjennomføre en språksensibel undervisning i alle fag 
(=ta hensyn til språket i alle fag) er tydelig 

 Mange lærere har jobbet med planleggingen og gjennomføringen av språksensibel 
undervisning 

 Minimalstandarder (føre et glossar, forpliktende korreksjon av språklig utforming av 
skriftlige prestasjoner, metodekoffert for å fremme språklige kompetanser til elevene) er 
fastlagt på en forbindtlig måte 

 Språklig differensiert undervisning utvikles i alle fag 

 Undervisningseksempler for språksensibel undervisning på Den norsk-tyske bikulturelle 
skole ble utarbeidet og dokumentert 

 Kollegial hospitasjon til språksensibel undervisning ble gjennomført fra 2. halvåret 

 Avslutning av prosjektfasen – evaluering av prosjektfasen – vurdering av evalueringen 
 

 
Prosjektgruppe „Revidere metodepensumet til Mellomtrinnet og VGS – Utarbeide et pensum for 

metodekompetanse for DSO“ 

 Revidere det aktuelle metodepensumet med fokus på metodekompetanse på tvers av 
fagene. 

 Koordinere og samle pensumet for metodekompetanse til Grunnskolen. 

 Utvikle første idéer for en vedvarende innføring av pensumet 
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Prosjektgruppe Kultur 

 At de kulturelle aktivitetene til Den Tyske Skole i Oslo på den nye nettsiden er synlige 

(«gjøre synlig»). Må følges opp. 

 En kulturell ruteplan (delt inn etter årstider) med gjentakende arrangementer ble 

utarbeidet. 

 Presentasjon av kulturgruppen på generalkonferansen fra 07.12.2017 

(http://prezi.com/xg6k8od1gw5z/?utm_campaign=share&utm_medium=copy.) 

 DSO-Orkester, offisielt navn: Den Tyske Skoles Kammerorkester, utbygging av egen 

Forening (Verein) med Styre, Medlem av UNOF, tilskuddsmidler forbundet med dette og 

opptreden i konserthuset en gang i året, orkesterutveksling med Tyskland, representative 

opptredener for skolen. 

Prosjektgruppe Norsk Samfunnsfag 

 Sjekke materialene på markedet om språklig støtte for elever i norskspråklig 
fagundervisning 

 Utarbeide materialer som spesifiserer seg på emne og trinn 

 Utarbeide undervisningsenheter 

 Samtale med skoleledelsen angående de spesielle behovene i Videregående skole 

 Evaluering av arbeidet 
 
Prosjektgruppe Inklusjon 

 Skole og AKS: 

o Forankring av arbeidet med fremmeplaner i Grunnskolen 

o Bli kjent med og utarbeide fremmeplaner i Mellomtrinnet og Videregående skole 

o Fortsette «Oppleve inklusjon» - sensibilisere elevene 

o Utarbeide et konsept til emnet «fremme begavelser/evner» 

 

 Barnehagen: 

o Utvikling av overgangsrutiner mellom Grunnskole/Aktivitetsskole og barnehagen 

for barn med spesielle behov 

 Kompetanseteam fremme og støtte 

o Drøfting av tilfeller gjennomført (delvis med tilbakemelding fra konsultasjonen til 

inklusjon) 

o Rådgivning av kontaktlærere / AKS-medarbeidere med tanke på omgang med 

elever i utfordrende situasjoner 

o Søknad til Styret angående samarbeidet med PPT (Pedagogisk-psykologisk 

tjeneste - Skolens psykologiske tjeneste) 

 Konsultasjon til inklusjon  
o I regelmessig rytme for foreldre og kollegaer (minst en gang i måned og i tillegg 

etter personlig avtale) 
o Utveksling mellom sosialpedagogen og fremmepedagogen hver uke 
o Samtaleprotokoller 

 Evaluering av arbeidet  

http://prezi.com/xg6k8od1gw5z/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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Prosjektgruppe „Undervisningsutvikling i Grunnskolen: Differensiering i mateundervisningen“ 

 Introduksjon i problemstillingen 

 Introduksjon i programmet PIKAS av Universitet i Dortmund 

 Alle parallelle lærere utarbeider minst tre korte undervisningsenheter for faget 

matematikk med spesielt hensyn til indre differensiering og til språksensibel 

undervisning. 

 Gjennomføring og evaluering av enheten i rammeverket av kollegial hospitasjon og i 

rammeverket av hospitasjon av Grunnskolelederen 

 Presentasjon av minst en utarbeidet undervisningsenhet i et Grunnskolemøte  

Prosjektgruppe Skolemiljøutvalg 

 Utarbeide et konsept om „bra skolemiljø» med deltakelse av alle grupper som vedrører 
skolelivet, elever, foreldre, lærer, AKS-medarbeidere 

 Utvikling av en velkommens- eller «vennerkultur» i grunnskoleklassene 

 Støttende pausetilsyn gjennom elever 
Informasjon om inklusjon 

 Evaluering av arbeidet  
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2019, hvordan går vi videre? 

1. PQM-utvalg (Pedagogisk kvalitetsmanagement): Styring av 

utviklingsprosessen til skolen  
 

Fokus for arbeidet ekstern evaluering: 

Gjennomføring og vurdering av BLI 10.-14. september 2018 (stor skoleinspeksjon, som undersøker og 

vurderer utviklingen på Den norsk-tyske bikulturelle skole) 

Analyse av resultatene av Nasjonale prøver 

Analyse av resultatene av Vera-testene 

Fokus for arbeidet intern evaluering 

Evaluering av Tysk-konseptet for klassene 5-8 (Spørreundersøkelse blant elever og foreldre) 

Evaluering av arbeidet med det reviderte pensumet for metodekompetanse i prosjektfasen 

Evaluering av arbeidet gjennom skoleutviklingsgruppen (SEG) 

Kommunikasjon (med hensyn til kommunikasjonskonseptet SEG-PQM) 

Resultater av evalueringer kommuniseres i korte versjoner (konferanser, utvalg, e-poster) 

SEG-Rapport (detaljert) om resultatene av skoleutviklingsarbeidet til Styre 

Brosjyre til skolesamfunnet 

Deltakelse av PQM-ombud på møtene til Styre, Foreldreutvalget, Elevrådet (SMV) 

 

2. Skoleutviklingsgruppe (SEG) – Prosjektstyring gjennom samarbeid 

mellom talsperson til prosjektgruppene, Skolelederen, SEG-

talsperson og PQM-ombud 
 

Oppfølging av skoleutviklingsprosessen i prosjektene 

 Koordinasjon 

 Kollegial rådgivning 

 Prosjektmanagement – videreutvikle kompetanse 

 Planlegge og organisere videre utviklingsarbeid på skolen 

 Evaluering 
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3. Skoleutviklingsgruppe (SEG) – Planer til prosjektgruppene: 

Prosjektgruppene – Utforming av skoleutviklingen 
 

Prosjektgruppe „Undervisningsutvikling i Mellomtrinnet og Videregående skole: Revidering av 

metodepensumet til Mellomtrinnet og Videregående skole – Utarbeide et pensum for 

metodekompetanse for Den norsk-tyske bikulturelle skole» 

 Fagutvalgene utarbeider nye arbeidsark og metodeark for enhetene fra pensumet for 

metodekompetansen 

 Evaluering av arbeidet med det overarbeidete pensumet for metodekompetansen i 

prosjektfasen 

Prosjektgruppe Kultur 

 Forberedelse og en vellykket gjennomføring av konkurransen «Jugend musiziert» 

(Ungdom framfører musikk). 

 Involvere Barnehage og AKS, foreldre, eksterne partnere 

 Utarbeide kulturkalender for året 19/20 

 Fordype og simplifisere forumet «Dichter und Denker» («Diktere og tenkere») 

 Fordype og synliggjøre aktivitetene til DSO-orkesteret hittil (Den Tyske Skoles 

Kammerorkester) og etablering av en bred organstruktur på en egen orkester-nettside og 

brosjyre 

 Årsrapport 

 Evaluering 

 

Prosjektgruppe Norsk Samfunnsfag 

 Materialene på markedet er i sikte 

 Undervisningsmaterialene er utarbeidet og lagt ut på Intranet og i papirform lagt i 

permen 

 Undervisningsenheter er utarbeidet og lagt fram 

 Metoder fra DFU-undervisningen (deutschsprachiger Fachunterricht – tyskspråklig 

fagundervisning) blir tatt i bruk 

 Konkrete materialer er utarbeidet eller anskaffet. 

 Faglig input av en ekspert fra HiO er hentet inn. 

 

Prosjektgruppe Inklusjon 

 Forankring av arbeidet med fremmeplaner (Grunnskole+Mellomtrinn og VGS) 

o Oppdage behov for fremme 

o Skjema og behandling av fremmeplaner 

 Fortsette „Oppleve inklusjon“ – sensibilisering av medarbeidere (Skoleintern 

videreutdanning for lærere) 
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 Optimere overgangsrutiner Barnehage-Grunnskole/Aktivitetsskole-Mellomtrinn og 

Videregående Skole for barn med spesielle behov 

 Omgang med barn med spesielle behov i vurderingssituasjoner (utarbeide ledetråd) 

 Gjennomføring av konseptet om fremme til begavelse (pilotfase + evaluering) 
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Prosjektgruppe „Undervisningsutvikling i Grunnskolen: „Leos verden“- fremme av sosial 

kompetanse og selvkompetanse“ 

 Gjennomføre ca. 10 timer av undervisningsenheten «Leos verden» (plattform-IQES) i etikk- 

eller samfunnsundervisning 

Prosjektgruppe Skolemiljøutvalg 

 Gjennomføring av kommunikasjonskonseptet 

 Gjennomføring av konseptet for et bra skolemiljø 

o Bistå med gjennomføringen av Nasjonal kampanjeuke mot mobbing 

o Kunngjøre konseptet i klassene 

o Søke om utvidet pausetilsyn gjennom elevene i Sporveisgata 

o Bistå i den Forebyggende uken 

o Utvide tilbudene for elevene på Mellomtrinnet 

o Opplæring meglingsmann ved krangel 

o Opplæring meglingsmann ved krangel GS  
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Utvikling av skoleutviklingsprosjekter fra skoleåret 2014/15 til 

2018/19 
 

 
14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

Metodepensumet 
Mellomtrinn og VGS – 
Pensum for 
metodekompetanse DSO 

Regel-
fase 

Regel-fase Regel-fase Bearbeide 
prosjektfase 

Bearbeide 
pilotfase 

      

Metodepensumet GS – 
Pensum for 
metodekompetanse DSO 

Regel-
fase 

Regel-fase Regel-fase Regelfase Regelfase 

      

Verkstedsundervisning GS 
  

Prosjektfase Regelfase Regelfase 

      

Differensiering matte GS 
   

Prosjektfase Regelfase 

      

"Leos verden" sosial-
/selvkomp. GS 

    
Prosjektfase 

      

Norsk-Samfunnsfag 
   

Prosjektphas
e 

Pilotphase 

      

Fremme tysk kompetanser 
– språksensibel 
undervisning 

 
Prosjekt-
fase 

Prosjekt-fase Pilotfase Regelfase 

      

Inklusjon Projekt-
fase 

Projekt-
fase 

Pilotfase Pilotfase Pilotfase 

      

SMU (Skolemiljøutvalg) 
   

Projektfase Pilotfase 

      

Kultur 
 

Fortløpend
e 

Prosjektarbei
d 

uten konkret 
avslutning 

      

Individuell læretid 
 

Projekt-
fase 

Projekt-fase Prosjekt ble 
ikke fortsatt 
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