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Nytt skoletilbud starter opp høsten 2019 
 

LOM kompetansesenter  
Læring - Opplevelse - Mestring 
Gakoriveien 32, 9512 Alta 

Rektor: Alf Bjørnar Eriksen                       

 

Hva er LOM kompetansesenter? 

LOM kompetansesenter er en alternativ skole for elever på (8.) 

9.-10. trinn som profitterer på å være i et læringsmiljø med høy 

voksentetthet og praktisk rettet undervisning. LOM er en 

forkortelse for Læring, Opplevelse og Mestring – og det vil 

gjennomsyre skolens pedagogikk.  

LOM kompetansesente skal bistå andre skoler i Alta med 

veiledning innenfor fagfeltet sosiale og emosjonelle vansker. 

 

 

Et frivillig tilbud 

Den alternative skolen har plass til inntil 20 elever. Det er et frivillig 

tilbud, og elever søker heltids- eller deltidsplass i samråd med 

foresatte og nærskolen. Målgruppen er elever med 

samspillsproblematikk. Eleven må ha behov for et helhetlig 

spesialpedagogisk opplegg, og en sakkyndig vurdering fra PP-

tjenesten må støtte søknaden.  

Skoletilbudet ved LOM kompetansesenter drives i henhold til Lov 

om grunnskolen og den vidaregåande opplærings 

(Opplæringslova), og nasjonale læreplan (LK 06) er gjeldende. 

 

 

 

Viktige datoer 

01.06.2019 

Søknadsfrist for elever 

15.08.2019 

Lærerne starter opp 

07.10.2019 

Oppstart for nye elever 

 

Er dette et tilbud som 

passer for deg (elev) 

eller for ditt barn 

(foresatt)? 

For å bli vurdert må det ha 

vært prøvd ut ulike tiltak i 

nærskolen, som ikke har hatt 

tilfredsstillende effekt for 

elevens opplæringstilbud og 

læring. Eleven må ha en 

sakkyndig vurdering fra PP-

tjenesten som understøtter et 

alternativt skoletilbud. 

Ta kontakt med nærskolen 

ved kontaktlærer eller rektor, 

og de vil kunne veilede dere 

i søkeprosessen. 
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Flere viktige nyheter 

Inkludering, likeverd og tilpasset opplæring 

Ved LOM kompetansesenter er elevens behov i sentrum, og det er 

høy voksentetthet. Skolen har et klart læringsfokus, slik at elevene 

har mulighet for å ta eksamen og få vitnemål på 10. trinn. 

Undervisningen vil bli gitt ved praktisk-estetiske arbeidsmetoder. 

Alle elever får sin egen individuelle opplæringsplan. 

Skoletid 

Elevene følger ordinær skolerute med samme fag og timefordeling 

som andre ungdomsskoler. Ved LOM kompetansesenter kan 

undervisningstimene brukes fleksibelt, ettersom hva som passer 

best for eleven. Det lages ukentlige arbeidsplaner. De voksne som 

jobber her har fast arbeidstid fra 8.00-15.30 mandag til torsdag, og 

fra 8.00-14.00 på fredager. 

Bil 

LOM kompetansesenter disponerer en bil med 9 seter. Den er 

primært tenkt brukt i undervisningsøyemed, og skal gjøre det 

enkelt for voksne og elever å komme seg ut på oppdrag i den 

praktiske undervisningen. 

Oppstart 

Tilbudet starter opp høsten 2019. Personalet starter opp ved 

grunnskolenes planleggingsdager i august.  Planlagt oppstart for 

elevene er satt til 7. oktober 2019, men dato vil avhenge av hvor 

raskt lokalene kan ferdigstilles til å ta i mot elever. Elever som har 

søkt plass vil få svar i løpet av august/september. 

 

Alle foto: Alta kommune 

 

 

Ambulant pedagogisk 

støtteteam (APST) 

APST er kommunens 

lavterskeltilbud til alle skolene 

på 1.-7. trinn i Alta, i tråd med 

satsingsområdet tidlig innsats. 

APST kan bistå skolene med 

utfordringer som omhandler 

læringsmiljø, klasseledelse, 

relasjoner, psykisk helse samt 

ulike atferdsuttrykk. 

Ledelsen ved den enkelte 

skole melder inn sak til rektor 

ved LOM kompetansesenter. 

Saker fordeles hver uke. 

På APST sitt første møte med 

skolen formuleres en 

oppdragsavtale der mål og 

forventninger avklares og 

tidsplan festes. 

Det vil bli avholdt 

tilbakemeldingsmøter 

underveis og evaluering av 

oppdraget når en sak 

avsluttes. 

APST er en del av LOM 

kompetansesenter. 

 


