
 

S a t s i n g s o m r å d e r  i  A l t a s k o l e n  

 Opplæringslovens § 9a-3—

Det psykososiale miljøet: ”

for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan 

krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald 

eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle 

skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe 

direkte inn.” 

og kan oppstå på elev-, gruppe-, klasse– eller skolenivå. Barn– og 

 

Mestring i Altaskolen (MiA):  Satsingen Mestring i Altaskolen har 

leggende ferdighet i lesing samt sikre god klasseledelse og vurde-

ringspraksis. Altaskolens felles satsingsområde er lesing—Kan du 

lese, kan du lære i alle fag. I satsingsperioden jobber skolene syste-

gående opplæring. 

Alta som realfagskommune: 

elevenes forståelse og kunnskaper. Målet er videre å bedre grunn-

leggende ferdigheter i lesing, regning og ikt, skape gode overganger 

mellom barnehage og grunnskole, grunnskole og videregående 

 

skole-hjemsamarbeid. Med fokus på lesing ønsker vi å viderefor-

foreldre. Du finner de på neste side. 

1. Øv på bokstav-lyd forbindelsen 
For å lære å lese må barnet være sikker på koblingen mellom bokstav og lyd. Det 
kan være lurt å legge inn små bokstav/lyd øvinger i hverdagen. En måte å gjøre 

kalle lyden. Eller barnet kan skrive på din rygg og du skal fremkalle lyden. Det er 
dessuten utviklet egne apper som ”LES” og ”Ordlek. Her finnes det flere små 

 

2. Snakk om innholdet i teksten 

selv og når en voksen leser høyt for barnet. 

3. Snakk om verden 
Mange av de små som strever med lesing gjør det fordi ord ikke gir mening for 

lig. 

 

har du rydde rommet, pusset tennene osv. Slike spørsmål gir lite språk, fordi de 
”ja” eller ”nei”. 

må fortelle, som: Hva gjorde dere på fotballtreninga i dag? Fortell meg om burs-
dagsselskapet. 

5. Les hele ord 

stave seg gjennom ord ved å si lyd for lyd for eksempel s-o-l. Det kan være strev-
somt å lese på denne måten, og vi som kan lese leser heller ikke slik. En måte å få 

 eksempelvis ”jeg” og ”det”. 

6. Les høyt sammen med barnet 
Noen ganger kan det være lurt å lese leseleksa høyt sammen med barnet. Slik får 
barnet en følelse av at det kan lese og du som voksen får vist hvordan lesingen 

hører barnet greier seg mer og mer alene. 

 
Mange barn oppdager koblingen mellom lyd og bokstav når de skriver. Ha derfor 

er fint å gjøre skrivingen meningsfull for barnet: La det for eksempel skrive ”snop” 

 

8. Les bøker for barna 
Høytlesning gir mange fordeler: Det er sosialt samlende for både voksne og barn, 

 

9. Snakk sammen om lesinga 

trene på å gjenkjenne disse ordene. 

10. Les selv 

 

I Altaskolen skal elever og 
foresatte bli møtt med åpenhet, 

trygghet og respekt.

Velkommen til 
Altaskolen

1. Øv på bokstav-lyd forbindelsen
For å lære å lese må barnet være sikker på koblingen mellom bokstav og lyd. 
Det kan være lurt å legge inn små bokstav/lyd øvinger i hverdagen. En måte å 
gjøre dette på er at du skriver ned en bokstav på ryggen til barnet og barnet skal 
framkalle lyden. Eller barnet kan skrive på din rygg og du skal fremkalle lyden. Det 
er dessuten utviklet egne apper som ”LES” og ”Ordlek. Her finnes det flere små 
øvinger hvor barnet nettopp får treng koplingen mellom lyd og bokstav.
2. Snakk om innholdet i teksten
Å lese er mer enn å bare avkode, også for små lesere. Derfor er det viktig å venne 
barnet til å reflekter og tenke over det en leser. Det gjelder både når barnet leser 
selv og når en voksen leser høyt for barnet.
3. Snakk om verden
Mange av de små som strever med lesing gjør det fordi ord ikke gir mening for 
dem. Det er for mange ord de ikke forstår. Barn får tilgang til ord gjennom språket 
og vet at de bruker språket til å sette ord på opplevelser, hendelser og lignende. 
Det er derfor viktig å snakke om liver og verden; for eksempel om jobben fin, 
fritidsaktiviteter, nyheter, bøker. Slik får barnet utvidet sine kunnskaper, og 
gjennom det også tilgang til nye ord og begrep. Bruk kunnskapen din, enten du har 
kunnskap om biler, politikk, eller fiskestenger, ikke tenk at det blir for vanskelig.
4. Still spørsmål som inviterer til språkbruk
I en travel hverdag er det lett å stille kontrollspørsmål som, har du hatt det fint, 
har du rydde rommet, pusset tennene osv. Slike spørsmål gir lite språk, fordi 
de ofte kan besvares med et enkelt ”ja” eller ”nei”. Still heller spørsmål hvor 
barnet må fortelle, som: Hva gjorde dere på fotballtreninga i dag? Fortell meg om 
bursdagsselskapet.
5. Les hele ord
Noen ganger kan det være lurt å få barnet til å lese hele ord. En begynnerleser 
vil stave seg gjennom ord ved å si lyd for lyd for eksempel s-o-l. Det kan være 
strevsomt å lese på denne måten, og vi som kan lese leser heller ikke slik. En 
måte å få barnet til å lese hele ord på, er å be de om å se på ordet, lese det inni 
seg og så si det høyt. Slike øvinger er særlig godt egnet til ord som enten går igjen 
mange ganger i teksten, eller på ord som vi uttaler annerledes eksempelvis ”jeg” 
og ”det”.
6. Les høyt sammen med barnet
Noen ganger kan det være lurt å lese leseleksa høyt sammen med barnet. Slik får 
barnet en følelse av at det kan lese og du som voksen får vist hvordan lesingen 
skal høres ut. Det er viktig å tilpasse stemmen din slik at du les svakere når du 
hører barnet greier seg mer og mer alene.
7. La barnet ditt skrive
Mange barn oppdager koblingen mellom lyd og bokstav når de skriver. Ha derfor 
skrivesaker lett tilgjengelig, blyanter og penner av ulike slag og ulike typer ark. Det 
er fint å gjøre skrivingen meningsfull for barnet: La det for eksempel skrive ”snop” 
på handlelisten for helgen. Ellers gir skriving på datamaskin eller nettbrett også 
viktig skrivetrening.
8. Les bøker for barna
Høytlesning gir mange fordeler: Det er sosialt samlende for både voksne og barn, 
det gir gode modeller for skriving og barn får tilgang til opplevelser som ikke er 
tilgjengelig uten bøker.
9. Snakk sammen om lesinga
Det kan være nytt for mange barn å sette ord på hvordan de opplevde sin egen 
lesing. Still spørsmål som: Hvordan var det å lese denne teksten? Var noen ord 
vanskelige/lette å lese? Det er også mulig å plukke ut vanskelige ord i teksten og 
å trene på å gjenkjenne disse ordene.
10. Les selv
Når du som voksen leser selv, er du en lesende modell for ditt bar. Det trenger ikke 
å være bøker, nettaviser og brosjyrer er også lesing.LE
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Satsingsområder i Altaskolen

Trygt læringsmiljø og tidlig innsats (TI): Opplæringslovens 
§ 9a-3—Det psykososiale miljøet: ”Skolen skal aktivt og 
systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, 
der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. 
Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller 
mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller 
handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, 
skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle 
skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv 
gripe direkte inn.”
Altaskolen jobber etter prinsippet om tidlig innsats. Det 
innebærer at skolen skal sette inn tiltak snarest mulig når 
utfordringer oppstår og avdekkes. Utfordringene kan være av 
faglig eller sosial karakter, og kan oppstå på elev-, gruppe-, 
klasse– eller skolenivå. Barn– og ungetjenesten bistår 
Altaskolen i arbeidet med tidlig innsats.

Mestring i Altaskolen (MiA):  Satsingen Mestring i Altaskolen 
har som mål å øke elevens motivasjon for læring, styrke 
elevens grunnleggende ferdighet i lesing samt sikre god 
klasseledelse og vurderingspraksis. Altaskolens felles 
satsingsområde er lesing—Kan du lese, kan du lære i alle 
fag. I satsingsperioden jobber skolene systematisk for å 
få en  opplæring som er mer praktisk, variert og relevant 
rettet. Dette for å tilpasse opplæringen bedre slik at elevene 
opplever økt mestring og motivasjon samt forebygge frafall i 
videregående opplæring.

Alta som realfagskommune: Dette prosjektet representerer et 
felles løft for å styrke realfagene i kommunen. Hovedmålet er 
å øke motivasjonen for realfagene matematikk og naturfag, 
og dermed øke elevenes forståelse og kunnskaper. Målet er 
videre å bedre grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og 
ikt, skape gode overganger mellom barnehage og grunnskole, 
grunnskole og videregående skole samt bidra til å se 
opplæringen som livslang læring.

Vi ønsker dere velkommen til Altaskolen og ser fram til et 
godt skole-hjemsamarbeid. Med fokus på lesing ønsker vi å 
videreformidle Anne Håland, ved Lesesenteret i Stavanger, 
sine leseråd til foreldre. Du finner de på neste side.

Vi vil danne og utdanne



av undervisningen og hvordan skolen jobber med 
måloppnåelse i fagene. I tillegg skal møtene brukes til 
drøftinger som gjelder hele elevgruppa, f.eks. læringsmiljø,   
det sosiale miljøet og generelle holdningsspørsmål. I 
foreldremøter inviteres du til å ta opp aktuelle spørsmål og 
probelmstillinger. Skolene arrangerer foreldremøtene på 
ulike måter.

Utviklingssamtaler: Minimum to ganger i året innkalles 
eleven sammen med en foresatt til utviklingssamtale. I 
disse samtalene drøftes elevens faglige og sosiale utvikling 
og trivsel. Du skal få informasjon om målene for opplæringa 
i fagene, elevens faglige utvikling i forhold til målene og 
hvordan du kan bidra til å fremme elevens måloppnåelse.
Øvrig informasjon: Skolene har egne hjemmesider på nett 
der informasjon om skolen, skolens satsingsområder, 
praktisk informasjon og nyheter legges ut. I tillegg brukes 
læringsplattformen Fronter.

Hva skal elevene lære?
Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) er fastsatt 
med hjemmel i lov og redegjør for målene, innholdet i og 
prinsippene for opplæringen. Læreplanene inneholder 
tydelige kompetansemål som beskriver hva elevene skal 
kunne mestre etter opplæring på de årstrinnene der det er 
formulert mål. Opplæringens mål er å ruste barn, unge og 
voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer 
sammen med andre.

Vurdering: Elevene i grunnskolen har krav på både 
underveisvurdering og sluttvurdering. I Altaskolen jobber 
vi systematisk med vurdering for læring (VFL). Det vil si 
at for å nå kompetansemålene må elevene vite hva som 
er målet, få tilbakemeldinger om hva de mestrer og hva 
som skal til for å bli bedre i faget. Sluttvurderingen skal 
gi informasjon om nivået til eleven ved avslutningen av 
grunnskoleopplæringen.

Tilpasset opplæring: Alle elever har rett til tilpasset 
opplæring ut fra sine evner og forutsetninger. Det kan 
dreie seg om varierte arbeidsoppgaver, lærestoff med ulik 
vanskegrad, ulike læremidler og variasjon i organisering av 
opplæringen.

Skolens støttetjenester:  Altaskolen har et tett samarbeid 
med kommunens Barn– og ungetjeneste. Tjenesten består 
av barnevernstjeneste, helsesøstertjeneste, pedagogisk-/
psykologisk tjeneste (PPT), habiliteringstjeneste og 
tiltaksteam. Barn– og ungetjenesten kan bistå skolen i 
arbeidet rundt enkeltbarn eller med klassen/gruppen og 
skolen som system.

Vi vil med dette ønske deg som foresatt og ditt barn 
velkommen til Altaskolen. Kanskje har du barn i 
Altaskolen allerede, eller kanskje er dette ditt første 
møte med Altaskolen som foresatt. Vi ønsker i dette 
heftet å gi deg en kort informasjon om innholdet i 
Altaskolen.

I Kunnskapsløftet—LK06 står:
Foreldre/de foresatte har hovedansvaret for egne 
barn, og de har stor betydning for barnas motivasjon 
og læringsutbytte. Samarbeidet mellom skole og hjem 
er sentralt både i å skape gode læringsvilkår for den 
enklte og et godt læringsmiljø i gruppen og på skolen. En 
forutsetning for godt samarbeid er god kommunikasjon

Samarbeid skole-hjem
Samarbeid mellom skolen og hjemmet er et gjensidig 
ansvar, men skolen skal ta initiativ og legge til rette for 
samarbeidet. Gjennom uformell kontakt og gjennom 
samarbeidsorganene har du som foresatt anledning til 
å øve innflytelse og ta medansvar. Skolen skal gi deg 
tilstrekkelig informasjon til at du skal kunne delta i reelle 
drøftinger om utviklingen av skolen. Hovedkontakten 
mellom skole og hjem vil normalt gå gjennom elevenes 
kontaktlærer. I spesielle saker vil kontakten i tillegg gå 
gjennom skolens ledelse.

Informasjon fra skolen
Foreldremøter: Foreldre skal inviteres til felles 
foreldremøte minimum to ganger i året. I møtet skal 
skolen gi deg informasjon om arbeidsmåter, organisering 
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