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FORORD 
Kongsgård skolesenter er en arbeidsplass som spenner over et stort mangfold av kulturer, 
mennesker og språk. Det er berikende å arbeide i et slikt mangfold, men det er også 
utfordrende. Med fem avdelinger under samme tak er det krevende å skape et 
arbeidsfellesskap på tvers av ulikheter i kompetanse og arbeidsoppgaver til felles beste for 
deltakerne. Mange ansatte på de ulike avdelingene innehar kompetanse som kan komme til 
nytte i en annen avdeling. Det er derfor viktig at det legges til rette for kompetanseflyt mellom 
avdelingene. Prosjektet Dysleksivennlig skole, som er et fellesprosjekt for hele skolesenteret, 
kan bidra til dette. Fra høsten 2017 går to avdelinger sammen til en. Forberedende 
grunnskoleklasser og grunnskoleklassene samles i en grunnskoleavdeling der deltakerne får 
inntil et femårig løp. Betegnelsen på klassene blir fra G1 til G5. En slik sammenslåing vil gi et 
helhetlig grunnskoleløp der lærernes kompetanse kan utnyttes langt bedre enn ved dagens 
organisering i to avdelinger  
 
Det er også krevende for en organisasjon å forholde seg til variasjonen i antall deltakere. I 
2015 kom det 30.000 asylsøkere til Norge, i 2016 søkte 3460 asyl i Norge og prognosen for 
2017 er 3000. Kristiansand tar sin andel av dette, og KSS må forholde seg til store 
svingninger både i antall deltakere, ansatte og undervisningslokaler. KSS har de to siste 
årene leid eksterne undervisningsrom utenfor skolesenteret, men fra skolestart 2018 står et 
nytt bygg ferdig med 9 nye klasserom og gode kontorfasiliteter. I nybygget vil også 
programrådgiverne i introduksjonsavdelingen få kontorer. Dette er svært viktig for å bedre 
samarbeidet rundt deltakerne.  
 
Kommuneledelsen har hatt et mye sterkere fokus på flyktninger og integrering etter at 
flyktningestrømmen til Europa eksploderte i 2015. Dette medførte at det ble satt ned en 
prosjektledelse som fikk i oppdrag å gjennomgå hele flyktningarbeidet i kommunen. Arbeidet 
endte i «et nytt introduksjonsprogram» der det slås fast at Nav har ansvaret for fulltids- og 
helårsprogrammet, skal skaffe praksisplasser og ha et større ansvar enn i dag, både for 
oppfølging og for veiledning av bedriftene og deltakerne. KSS skal fortsatt ha medansvar for 
oppfølging av deltakerne i praksis, spesielt deltakere fra praksisklassene. Kongsgård 
skolesenter har i tillegg ansvar for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap, og for å drifte 
supplerende tiltak som Nia og tilvalgsfag. KSS organiserer opplæringen slik at flere deltakere 
kommer ut i språk- og arbeidspraksis. For å få til dette, har det vært nødvendig å endre 
kursstrukturen ved at deltakerne fra høsten 2017 får norsktimene fordelt på to og en halv 
dag. Med en slik omlegging får deltakerne hele dager i praksis. Det har også kommet krav 
om å arbeidsrette norskopplæringen mer, og at NiA må endre opplæringen slik at praksisen 
der forbereder bedre til det ordinære arbeidslivet. 
 
Senteret tilbyr opplæring til følgende grupper 

 Voksne nyankomne innvandrere og flyktninger - Introduksjonsloven  

 Voksne med behov for grunnskoleopplæring - Opplæringsloven § 4A-1  

 Voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område - Opplæringsloven 
§ 4A-2 

 Førskolebarn, skoleelever og voksne som har behov for logopedhjelp 

 Hørselshemmede elever i grunnskolen 
 
Bredden i arbeidsoppgaver som skal løses, medfører at Kongsgård skolesenter besitter en 
bred faglig kompetanse i arbeidsstokken. Hørselsavdelingen har ansvaret for 
hørselshemmede i grunnskolen og i voksenopplæringen. I ordinær grunnskole gir avdelingen 
spesialundervisning til elevene. For å kunne tilby best mulig opplæring, er det avgjørende 
med et godt samarbeid med skolene og andre støttefunksjoner. Kompetanseutvikling og 
faglig samarbeid er helt nødvendig og en prioritert del av arbeidet på avdelinga. Ute på 
skolene skal lærerne støtte opp under elevenes faglige utvikling, samtidig som de skal 
ivareta de hørselshemmede elevenes særskilte behov som tale- og lyttetrening, ekstra støtte 
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i lese- og skriveopplæring og vektlegging av begrepstrening. Undervisning i og på tegnspråk 
er også en del av avdelingens virksomhet. Avdelingen arrangerer ukentlige fellessamlinger 
ved senteret, både for barn og voksne, der hørselshemmede tilbys en alternativ 
opplæringsarena. Tjenestene avdelingen tilbyr i voksenopplæring er, i tillegg til tilsvarende 
støttefunksjoner som nevnt over, testing av deltakere der det er mistanke om hørselstap, og 
opplæring og lyttetrening for voksne som har fått Cochlea implantat.   
 
Minoritetsspråklige over 16 år får sin obligatoriske opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
som avsluttes med offentlige obligatoriske prøver i norsk og samfunnskunnskap. Senteret 
har også hovedansvaret for heldagstilbudet til minoritetsspråklige voksne som er deltakere i 
introduksjonsprogrammet. Dette innebærer at det i tillegg til ordinær norskopplæring gis et 
tilbud til deltakerne der de kan lære norsk gjennom praktisk arbeid, for eksempel i egen 
kantine og eget tekstilverksted. Dette tilbudet er i utvikling blant annet gjennom en 
systematisk opplæring der opplæringsmålene både språklig og faglig er brutt ned i mindre 
enheter som deltakerne blir testet i og må bestå. Nasjonale og lokale føringer om økt 
arbeidsfokus og arbeidsretting av opplæringen har ført til at det er opprettet både språk- og 
arbeidspraksisklasser ved senteret. I opplæringen fokuseres det på generell informasjon om 
arbeidslivet i Norge, men også på bransjeretting, der kompetansemål fra vgo tas inn i 
opplæringen. Det er blant annet opprettet egne klasser innen barnehage, helse, salg og 
service og vaktmester. Det vurderes kontinuerlig om det skal opprettes klasser mot andre 
bransjer. Denne utviklingen oppmuntres av Fylkeskommunen og Karrieresenteret, som har 
utviklet et godt tilbud til deltakere med voksenrett i videregående skole blant annet innenfor 
de nevnte bransjene. Samarbeidet med Opplæringsavdelingen i fylket, blant annet gjennom 
Karrieresenteret, er svært viktig, og har medført at tilbudet til voksne i videregående 
opplæring har økt betraktelig. Kongsgård skolesenter har også ansvaret for all 
grunnskopplæring for personer over 16 år i kommunen, noe som også innebærer all 
spesialundervisning for voksne over 20 år.  
 
Spesialavdelingen ved KSS gir et opplæringstilbud til voksne bosatt i Kristiansand som har  
lese- og skrivevansker, matematikkvansker, generelle lærevansker, kognitive vansker og 
kommunikasjonsvansker. Avdelingen tilbyr mobilitetsopplæring, opplæring i punktskrift, bruk 
av alternativ og supplerende kommunikasjon, kartlegging, veiledning og opplæring i bruk av 
kompenserende hjelpemidler. Logopedene i avdelingen gir undervisning og veiledning til  
voksne som har vansker med språk, stemme og tale på grunn av sykdom eller skade, men 
også førskolebarn og grunnskoleelever som har behov for logopedisk hjelp. 
  
For å bidra til kompetanseflyt mellom avdelingene tilbyr Spesialavdelingen støttefunksjoner 
for deltakere i norsk- og grunnskoleopplæring. 
Logopeder og spesialpedagoger er ansvarlige for opplæringen som er hjemlet i § 4A-2 i 
Opplæringsloven – om spesialundervisning på grunnskolens område.  
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er en samarbeidspartner i dette arbeidet. 
 
Mangfoldet Kongsgård skolesenter utgjør, medfører at de ansatte må vise toleranse og 
innsikt i møte med deltakerne. Mange av deltakerne er sårbare og utrygge, og de ansattes 
oppgave er å skape gode relasjoner til deltakerne, slik at forholdene for læring og utvikling 
blir så gode som mulig. Ansatte ved Kongsgård skolesenter må derfor hele tiden søke å 
tilrettelegge for optimal læring for den enkelte, og søke etter gode læringsarenaer for alle 
deltakerne.  
 
Kongsgård skolesenter skal ha som mål at deltakerne opparbeider seg en 
medborgerkompetanse, som blant annet handler om hvordan de kan delta i samfunnet, om å 
ta ansvar og om å ta andres perspektiv. Å være medborger innebærer også å være noe for 
andre, hjelpe og bety noe for andre. KSS må derfor legge til rette for at deltakerne har et 
godt grunnlag for aktiv deltakelse i samfunnet både når det gjelder videre utdanning, 
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arbeidsliv og fritid når de forlater senteret. Det viktigste i så måte, er at deltakerne har et 
funksjonelt språk. Nettopp språk og kommunikasjon er fellesnevneren for virksomheten til 
alle avdelingene ved Kongsgård skolesenter. Prosjektet «Min stemme ut» der elever i 
grunnskoleavdelingen får trening i å ytre seg i sosiale medier, er et godt eksempel på 
hvordan KSS kan bidra til at elevene deltar i samfunnsdebatten. 
 
Å være ansatt ved senteret innebærer at en kan stå overfor etiske dilemmaer i møte med 
deltakere og kolleger. Det er viktig at ansatte har tenkt igjennom og diskutert slike dilemmaer 
for å være best mulig forberedt på mulige situasjoner. Ansatte skal være tolerante og 
imøtekommende, samtidig som det tydelig formidles verdier som likestilling, likeverd og 
ytringsfrihet. Gode relasjoner til deltakerne er essensielt for å kunne formidle disse verdiene 
på en god måte. Det er samtidig viktig at ansatte er bevisst på å holde seg innenfor rammen 
av rollen som profesjonelle yrkesutøvere i møte med deltakeren, både i verdispørsmål og i 
hjelperrollen.  
 
Ressursforvaltning vil alltid ha et fokus på Kongsgård skolesenter. Det innebærer blant annet 
bevissthet rundt energiforbruk, søppelsortering og redusert kopimengde. Det fokuseres også 
på å ta vare på interiør og bygg slik at senteret framstår så pent og ryddig som mulig. 
 
Kulturformidling er også et område det fokuseres på. Ansatte og deltakere skal få kulturelle 
opplevelser på senteret både gjennom å invitere kunstnere utenfra og ved å bruke egne 
krefter. Denne satsningen har ført til et nært samarbeid med Kilden Dialog som igjen har gitt 
deltakere fra KSS mulighet til å delta i oppsetningene Anne Franks søsken og Fargespill. Det 
er også etablert en avtale med Kristiansand Kino om en gratisforestilling for alle deltakerne 
våre en gang i året. Kulturformidling innebærer også kunnskap om og innsikt i andre land og 
kulturer. Ressurspersoner utenfra kan formidle slik kunnskap. 
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Innholdsfortegnelse 
 
 
Visjon        side 6  
 
Satsingsområder      side 7 
 
Spesialavdelingen      side 8 
 
Hørselsavdelingen      side 11 
 
Grunnskoleavdelingen     side 16 
 
Norskavdeling spor 1 og 2     side 12 
 
Norskavdelingen spor 2 og 3     side 15 
 
NIA - Avdeling for norsk i arbeid    side 19 
 
Merkantil og inntaksavdelingen     side 20 
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VISJON FOR KONGSGÅRD SKOLESENTER 
 
NYE MULIGHETER 
 
Kongsgård skolesenter skal være et senter som skaper nye muligheter for alle deltakerne på 
senteret. Deltakerne skal møte et miljø som preges av respekt og toleranse. De ansattes vilje 
og evne til å skape dialog og trygghet skal gi et godt grunnlag for læring.  
 
Det er et mål at hver enkelt deltaker skal få mulighet til utvikle sine evner og talenter slik at 
de har et grunnlag for en likeverdig deltakelse i videreutdanning, yrkesliv og samfunnsliv når 
de forlater Kongsgård skolesenter.  
 
Deltakerne våre skal også få en trygghet i forhold til at det mangfoldet de representerer, er 
en berikelse i samfunnet vårt. 
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FOKUSOMRÅDER  
I handlingsplanen trekker vi i hver periode fram hovedområder som vektlegges spesielt. I 
denne perioden er det dysleksivennlig skole, grunnleggende ferdigheter i alle fag, tilrettelagt 
og tilpasset opplæring og profesjonelle ansatte.  
 
Dysleksivennlig skole 
Fokus på lese- og skriveferdigheter har aldri vært større. 1 million nordmenn har så lave 
leseferdigheter at de har problemer med en vanlig avisartikkel. Lese- og skrivevansker blant 
voksne er langt mer utbredt enn vi liker å tro. KSS har ønske om å bidra på dette området. 
Ved å styrke lærerkompetansen i alle avdelingene er ambisjonene å gi en kvalitativ og 
forskningsbasert lese- og skriveopplæring til våre minoritetsspråklige og etnisk norske 
voksne deltakere med denne type vansker. Gjennom sertifiseringsprogrammet til Dysleksi 
Norge er målsettingen å etablere en bedre tilpasset opplæring og bedre læringsresultater for 
deltakerne. Mange lærere fordelt på skolesenterets 6 avdelinger satser dette skoleåret på 
kompetanseheving gjennom nettkurs. Gjennom sertifiseringsprogrammet ”Dysleksivennlig 
skole” vil vi bli en bedre skole for alle. 
 
Grunnleggende ferdigheter i alle fag 
I forrige periode hadde vi lesing som satsingsområde. På Kongsgård skolesenter er lesing en 
grunnleggende ferdighet som alltid vil være sterkt vektlagt på alle nivåer i opplæringa. I 
denne perioden inngår lesing fortsatt i fokusområdet, men også grunnleggende ferdigheter 
som skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter vil vektlegges i sterkere 
grad i alle deler av opplæringen. God kompetanse i grunnleggende ferdigheter er en 
forutsetning for læring, for å lykkes godt i øvrige fag på skolen og for å kunne beherske og 
delta aktivt i samfunnet. 
 
Tilrettelagt og tilpasset opplæring 
Det skilles mellom tilrettelagt og tilpasset opplæring. Tilrettelagt opplæring er først og fremst 
knyttet til Introduksjonsloven for norsk og samfunnskunnskap der deltakerens individuelle 
plan skal vise hvilken tilrettelegging den enkelte deltaker skal ha i forhold til innplassering i 
klasse etter nivå, og om målet for opplæringa er arbeids- eller utdanningsrettet. 
 
Tilpasset opplæring et prinsipp for all undervisning. Dette er tiltakene som settes inn for å 
sikre at deltakerne/elevene får best mulig læringsutbytte i et godt læringsmiljø. Tilpassinga er 
knyttet til organiseringa av opplæringa, pedagogiske metoder og arbeidsmåter og progresjon 
for å stimulere den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring. Lærerne må ha 
realistiske forventninger og utvise et profesjonelt skjønn når de vurderer deltakerne/elevenes 
læring og sammen med deltakerne utarbeider mål for opplæringen. 
 
Profesjonelle ansatte 
Dette punktet favner vidt. Det tar inn i seg den ansattes ansvar for å fremme demokratiske 
verdier som likestilling, toleranse, ytrings- og trosfrihet. Den ansatte har også et stort ansvar 
for å bygge tillit og skape gode relasjoner til deltakerne for å skape et så godt læringsmiljø 
som mulig. I møte med deltakerne kan den ansatte møte utfordringer som kan være svært 
krevende, men det ligger i den ansattes rolle og ansvar å opptre profesjonelt i slike møter. 
Ansatte ved Kongsgård skolesenter vil møte deltakere som har traumatiske opplevelser bak 
seg, eller som har en hverdag preget av utfordringer som i mange tilfeller vil gi utslag på 
elevenes psykiske helse. Å ha tenkt igjennom og diskutert med kolleger ulike utfordringer og 
etiske dilemmaer en kan komme opp i, vil gjøre en bedre rustet når vanskelige situasjoner 
oppstår. Dette punktet inkluderer selvsagt også lærerens utfordringer i 
undervisningssituasjonen; klasseledelse, inkludering, læringsmetoder og bevissthet i forhold 
til å bygge opplæringen på både et forsknings- og erfaringsbasert kunnskapsgrunnlag slik at 
opplæringen blir så god som mulig for den enkelte elev. 
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SPESIALUNDERVISNING FOR VOKSNE 
Innenfor spesialpedagogikken stilles en overfor et mangfold av utfordringer og møter 
deltakere med svært ulikt behov. Dette fordrer høy og variert kompetanse tilpasset den 
enkeltes arbeidshverdag. En del av opplæringen er lokalisert til senteret i Kongsgård allé, 
men mye av opplæringen er desentralisert og foregår bl.a. på dagsentre, institusjoner og 
vernede arbeidsplasser. Avdelingen tilbyr opplæring til voksne med behov for 
spesialundervisning (Opplæringsloven § 4A-2) og andre som har spesielle behov for 
tilrettelagt opplæring. Avdelingen tilbyr også kartlegging, veiledning og opplæring i bruk av 
kompenserende hjelpemidler. 
 
HOVEDMÅL 

Avdelingen gir opplæringstilbud til deltakerne i samsvar med regelverk, ny forskning og 
fagkunnskap. Kompetanseutvikling innen ulike spesialområder er en prioritert del av 
arbeidet. Avdelingens tjenester er synliggjort og kjent i kommunen. 

 

Fokusområde Delmål Tiltak 

Dysleksivennlig 
skole 

Styrket kompetanse innenfor 
områdene dysleksi, dyskalkuli 
og spesifikke språkvansker 

 Vi leser faglitteratur. 

 Sertifiseringskurs og nettkurs 
innenfor fagfeltet 

Avdelingen har kartleggings- 
og testkompetanse om 
dysleksi og dyskalkuli 

 Lærere i avdelingen deltar på 
nettkurs (Norsk nettskole & Dysleksi 
Norge). 

Grunnleggende 
ferdigheter i 
alle fag 

Fokus på opplæring i og 
vedlikehold av nyttige og 
funksjonelle ferdigheter 
tilpasset den enkelte elev – 
inkludert sosial kompetanse 

 Samarbeid og erfarings-utveksling 
med andre kommuner 

 Oppgradering av fag-kompetanse 

Øker kompetansen om ulike 
læringsstrategier 

 Bruker fellestid til faglig oppdatering.   

Styrke avdelingens 
synspedagogiske kompetanse 

 Synspedagog, som dekker barn, 
unge og voksne, er tilsatt fra 
01.08.2019 

Tilrettelagt og 
tilpasset 
opplæring 

Avdelingen er oppdatert og 
veileder i bruk av 
hensiktsmessige  
kommunikasjonshjelpemidler 
(ASK) 

 Kurs og veiledning bl.a. via HMS 

 ASK-forum i regi av Statped 

 Lærerne oppdateres ifht nye 
apper/programvare er aktuelle for 
våre elever 

Nettbrett er et viktig 
hjelpemiddel. Vi videreutvikler 
kompetanse og bruk av 
nettbrett og egnede apper. 

 Vi utvider fra generell til spesifikk 
kompetanse i bruk av nettbrett/iPad. 

Den 
profesjonelle 
ansatte 

Spesialavdelingen 
kjennetegnes av stor faglig og 
yrkesetisk kompetanse 

 Erfaringsutveksling, temasamlinger 
og felles kurs 

Avdelingen har fokus på 
forskningsbasert praksis 

 Vi er oppdatert på det som skjer i vårt 
fagfelt, og deler med andre kollegaer 
og samarbeids-partnere 

 Kompetanseøkning og eksterne 
fagkurs innen aktuelle fagområder 

Synliggjøring av 
Spesialavdelingens tilbud i 
relevante informasjonskanaler 

 Spesialavdelingens tjenester er mer 
tilgjengelige og synlige ulike 
plattformer som Intranett og 
kommunens hj.side 
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HØRSELSAVDELINGEN 
Vi underviser hørselshemmede elever etter Opplæringslovens § 5.1 eller § 2.6 på deres 
hjemmeskoler. Avdelingen samarbeider med og gir veiledning til skoler som har 
hørselshemmede elever. I tillegg får ulike grupper med hørselshemmede elever undervisning 
på Kongsgård skolesenter på faste dager etter en rullerende årsplan. Avdelingen har også 
fått ansvar for å undervise hørselshemmede voksne etter § 4A-2. 
 
HOVEDMÅL 

 
Hørselsavdelingen tilpasser undervisningen for å nå kompetansemålene og/eller målene i IOP 
for å bidra til et likeverdig skoletilbud for hørselshemmede elever. 
 

 

Fokusområde Delmål Tiltak 

Dysleksivennlig 
skole 

Styrke avdelingens 
kompetanse med hensyn til 
diagnostisering, 
henvisning, arbeidsmåter 
og hjelpemidler 

 Lese boka Den dysleksivennlige skole 

 Nettkurs 

 Dele ny kunnskap i avdelingen 

 Prøve ut hjelpeprogram 

 Kjøpe inn nytt materiell 

Grunnleggende 
ferdigheter i 
alle fag 

Kjennskap til og større 
bevissthet om bruk av 
Kunnskapsløftets 
grunnleggende ferdigheter 
i alle fag 

 Sette oss inn i Udirs veiledere/foldere 

 Dele undervisningsopplegg 

Tilrettelagt og 
tilpasset 
opplæring 

Øke læringsutbyttet ved å 
gjøre undervisningen mest 
mulig tilgjengelig for hver 
enkelt elev 
 

 Opparbeide bedre kompetanse på ulike 
læringsmetoder 

 Bevisste med hensyn til valg av mål 

 Drøfte forventninger 

 Kartlegge våre elever 

 Diskutere elevcaser/Flik 
 

Elevene opplever stor grad 
av medvirkning og blir mer 
bevisst rundt valg av mål 
og læringsmetoder 

 Samtaler på grupperommet 

 Lage valgmuligheter 

 Erfaringsdeling/Flik 

 Bøker, artikler, Udir. 

Den 
profesjonelle 
ansatte 

Øke avdelingens kunnskap 
om hørselshemmedes 
psykiske helse, med tanke 
på styrking og forebygging 

 Kurs 

 Gruppearbeid om identitet, empati og 
toleranse 

Være bevisst og tydelig i 
vår rolle i undervisning, i 
skole-hjem-samarbeidet og 
i møte med andre kolleger 
og fagpersoner 

 Planleggingskveld 

 Case/Flik 

 Siv presenterer masteroppgaven sin 

Styrke relevant 
kompetanse i avdelingen 
 

 Mer tid til audiopedagogiske tema 

 Egne kurs for vår avdeling 
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NORSKAVDELINGEN, SPOR 1 og 2:  
 
Spor 1- 2 er et tilrettelagt skoletilbud for voksne deltakere, med liten eller ingen skolegang. 
Opplæringen inkluderer også alfabetiseringsklasser. 
Vi tilbyr også arbeidsrettede klasser (PK), og tilrettelagt tilbud for deltakere med psykiske – 
og/eller fysiske utfordringer (Basen) 
Opplæringen drives etter Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. 
Avdelingen deltar på kurs og konferanser i regi av Kompetanse Norge og Nordisk Alfaråd, og 
prioriterer fortsatt etterutdanning i grunnleggende leseopplæring og alfabetisering 
 
HOVEDMÅL 

 
Kvalifisere deltakerne til samfunnsdeltakelse, yrkesliv og utdanning. 
 

 
 

Fokusområde Delmål Tiltak 

Dysleksivennlig 
skole 

 
Deltakerne får 
tilrettelagte lese – og 
skrivetester 

 

 Felles kartlegging av deltakernes lese- og 
skriveferdigheter med påfølgende kurs 

 Tilrettelagte lese- og fagtekster for 
lesekyndige 

 Tilrettelagte offisielle tester 

Grunnleggende 
ferdigheter i 
alle fag 

 
Deltakerne har god 
kompetanse i muntlig, 
lesing, skriving, regning 
og digitale ferdigheter   

 

 Norsk på tvers timeplanfestes i alle klasser 
– lage plan 

 Hverdagsmatematikk timeplanfestes i alle 
klasser – lage plan 

 Gjennomføre plan i digitale ferdigheter i 
alle klasser 

 Videreutvikle bruken av ipad, smartboard 
 

Tilrettelagt og 
tilpasset 
opplæring 

 
Undervisningen er 
tilrettelagt for 
alfabetisering og 
leseopplæring med 
utgangspunkt i den 
enkeltes muntlige 
ferdigheter 
 

 

 Morsmålsstøttet opplæring videreutvikles 

 Bygge videre og utvikle tolkemøter og 
nivåbasert undervisning 

 Vektlegge muntlig undervisning med bruk 
av konkreter og autentiske samtaler 

 Skolevandring  
 

Den 
profesjonelle 
ansatte 

 
Lærerne kjenner sin 
rolle i ulike relasjoner 
 

 

 Øke kunnskapen om psykisk helse 

 Etikk – rolleavklaringer; lærer – deltaker, 
og samarbeidspartnere 

 Bruke hverandres kompetanse gjennom 
faglige fora 1 g/per måned 
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NORSKAVDELINGEN, SPOR 2 og 3:  
Norskavdelingen gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap til voksne minoritetsspråklige i 
tråd med Introduksjonsloven. Deltakerne på spor 2 og 3 har skolebakgrunn fra hjemlandet.  
 
Opplæringen drives etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. 
Det tilbys undervisning både på dagtid og kveldstid. Vi har også arbeidsrettede klasser (PK). 
 
HOVEDMÅL: 

 
Kvalifisere deltakerne for utdanning, yrkesliv og samfunnsdeltakelse 
 

 
 

Fokusområde Delmål Tiltak 

Dysleksivennlig 
skole: 

Forbedre lærernes 
kompetanse på lese- og 
skrivevansker 

 Lærerne kurses i dysleksi og 
leseopplæring 

 Lærerne kartlegger deltakernes 
leseferdigheter med felles 
kartleggingsverktøy 

 Avdelingen leser boka «Den 
dysleksivennlige skole» 

Grunnleggende 
ferdigheter i 
alle fag 

Forbedre deltakernes 
lesekompetanse og ikt-
kompetanse 

 Lærerne kurses i ikt og leseopplæring 

 Lesekurs gjennomføres for full klasse 

 Lærerne bruker lesevennlig font på 
materiell til deltakerne 

 Deltakere som scorer lavt på kartlegging, 
får ekstra lesekurs 

Tilrettelagt og 
tilpasset 
opplæring 

Gi deltakerne opplæring 
som gjør dem i stand til 
å nå sine individuelle 
mål 

 Lærerne setter seg inn i deltakernes mål 
gjennom bl.a. handlingsplan, 
deltakersamtaler og individuell plan 

 Lærerne kjenner godt de ulike tilbudene 
som finnes på KSS og kan gi god 
veiledning 

 Kontaktlærere har god kontakt med 
programrådgivere og andre 
samarbeidspartnere 

 Deltakere med rask progresjon får nok 
utfordringer, og deltakere som trenger 
ekstra støtte får det 

Den 
profesjonelle 
ansatte 

Skape en felles 
forståelse av 
lærerrollen, både faglig 
og etisk  

 Lærernes vurderingskompetanse 
kvalitetssikres ved hjelp av kurs, 
sensorprøve og felles vurdering av tekster 

 Etiske problemstillinger og aktuelle caser 
diskuteres i teamet 

 Lærerne legger til rette for gode relasjoner 
i klasserommet og sørger for at alle blir 
sett 

 Lærerne har tydelige forventninger til 
deltakerne 
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GRUNNSKOLEAVDELINGEN:  
Grunnskoleavdelingen gir opplæring mot fullverdig grunnskoleeksamen for voksne over 16 år 
etter opplæringsloven § 4A-1 og 4A-2. Opplæringen drives etter LK 06 og undervisningen 
går på dagtid, opptil 30 t pr uke. 
 

Hovedmål: Tilrettelegge for et helhetlig skoleløp for å kvalifisere til videre utdanning, 
yrkes- og samfunnsliv.                                                                                                                       

 

Fokusområde Delmål Tiltak 

Dysleksivennlig 
skole 

Gjennomføre 
systematisk 
kartlegging 

 Utarbeide gode kartleggingsrutiner 

 Utarbeide rutinedokument for oppfølging 

Motivere til leselyst 
 

 Fokusere på lesing for læring 

 Lydbøker/skjønnlitteratur 

 Forfatterbesøk, leseuke 

 Benytte lesevenner   

 Samarbeide med biblioteket vårt 

Forbedre 
leseforståelse og 
lesehastighet 
 

 Gjennomføre lesekurs  

 Fokus på repetert lesing 

 Daglig lesing 

 Utvikle gode lesestrategier 

Grunnleggende 
ferdigheter i alle 
fag 

Styrke og utvikle 
grunnleggende 
ferdigheter i alle 
fag 

 Fagteam med fokus på grunnleggende ferdigheter 

 Følge kommunens plan for digitale ferdigheter i 
opplæringen 

 Bruke sjekklister IKT lærer 

 Utarbeide lokal IKT plan.  

 Kartlegge elevenes digitale ferdigheter 

Tilrettelagt og 
tilpasset 
opplæring 

Variere 
undervisnings-
metodene 
 

 Vektlegge metoder som samarbeidslæring, 
muntlig trening og paraktivitet 

 Gjennomføre temadager og tverrfaglige prosjekter 

 Fokus på differensiert undervisning 

 Bruke digitale verktøy 

Utvikle gode 
nivåtester og 
testrutiner 

 Plasseringstester G5-G1  

 Plasseringstester for eksterne elever 

Den 
profesjonelle 
ansatte 

Være en 
profesjonell 
klasseleder 

 Klare forventninger til elevene 

 Felles forståelse av reglement og 
konflikthåndtering 

 Fagteam med fokus på traumebevissthet, 
relasjonsbygging, klasseledelse og verdier 

 Innarbeide rutiner for skolevandring og 
kollegaobservasjon 

Fokusere på 
læringsfremmende 
vurdering 

 Gi individuelle fremovermeldinger 

 Gjøre elevene til aktive deltakere i sitt eget 
læringsarbeid 

Gi elevene kyndig 
veiledning mot 
videregående skole 

 Utarbeide lokal læreplan i utdanningsvalg 

 Sikre et helhetlig karriereveiledningssystem for 
den unge og voksne eleven for å hindre frafall og 
utenforskap 

 Gjennomføre elevundersøkelse om læring og 
trivsel 
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NORSK I ARBEID - NIA 
Opplæringen i Nia er en del av introduksjonsprogrammet, og har som mål å gi deltakerne 
muligheter til å utvikle språket sitt i mest mulig reelle arbeidssituasjoner, samt gi dem 
arbeidslivserfaring gjennom praktiske oppgaver på den enkelte arbeidsstasjon. 
For å nå dette målet har hver arbeidsstasjon en fagplan som deltakerne skal fullføre gjennom 
tester. 
Ved bestått test vil deltakeren få et kursbevis for bruk ved kvalifisering til norsk arbeidsliv. 
 

Hovedmål: 
Deltakere på Nia skal kvalifiseres best mulig for det norske arbeidsmarkedet, med tanke på:  
språkutvikling, sosial kompetanse og yrkesmessige ferdigheter. 
 

 
 

Fokusområde Delmål Tiltak 

Grunnleggende 
ferdigheter i 
alle fag: 

Gi deltakere en god 
innføring i daglignorsk 
og relevant fagnorsk. 

 Tilrettelegger for faste muntlige samtaler på 
arbeidsstasjonen. 

 Jobber systematisk og målrettet med ord og 
begreper.  

Tilrettelagt og 
tilpasset 
opplæring: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utvikle muntlig 
kommunikasjonsevne. 

 Ansatte på NIA tilrettelegger for overførbar og reell 
muntlig kommunikasjon i praktiske 
arbeidssituasjoner.  

 Språkutvikling er primær, produksjon er sekundær. 

Forberede/veilede og 
gi grunnleggende 
kunnskap om norsk 
arbeidsliv og dens 
kultur. 

 Lager konkrete opplegg som viser praktisk norsk 
arbeidsliv. 

 Etablerer samarbeid for besøk hos aktuelle lokale 
bedrifter. 

Nav samarbeid og 
arbeidspraksis. 

 Lager rutiner for å synliggjøre deltakere som er 
aktuelle for direkte utplassering i arbeidspraksis. 

 Igangsetter samarbeid/kontaktperson - NIA/Nav 
for å få aktuelle arbeidskompetente praktikere ut i 
bedrift/arbeidspraksis.  

Kvalitetssikre og 
tilpasse 
læringsverktøy. 
 
 

 Utvikler fagplaner på NIA som har felles 
overordnet struktur. 

 Utvikler og tilpasser fagplaner iht. videregående 
skole og norsk arbeidsliv. 

 Utvikler bevissthet for vår språklige 
kommunikasjon og kulturelle holdninger i vår 
veilederrolle 

 Tilpasser og differensierer tester som et 
målingsverktøy. 

 Lager rutiner for å dele erfaring/kunnskap på tvers 
av avdelingene 

Dysleksivennlig 
skole: 

  Rutiner ved spesialbehov hos deltakere 

Den 
profesjonelle 
ansatte: 

Videreutvikle NIA.  Kompetanseheving og ny impulstilgang i samsvar 
med norsk arbeidsliv. 

 Samarbeider med Norskavdelingene, Nav og 
lokale bedrifter. 

 Videreutvikler bruken av digitale verktøy. 
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MERKANTIL- OG INNTAKSAVDELINGEN 

De ansatte har ansvar for resepsjon, bibliotek, ekspedisjon/kontor, prøver og inntak. Vi 
server publikum, deltakere og alle ansatte. I tillegg utføres arbeid innen økonomi, regnskap, 
budsjett, personal, innkjøp, arkiv og utleie av skolens felleslokaler m.m. Avdelingen utfører all 
innrapportering til NIR og søker staten om tilskudd, drifter skolesenterets fagsystem og har 
ansvaret for opplæring av øvrige ansatte. 

 

Hovedmål 

Ha gode og tydelige rutiner slik at avdelingen fungerer optimalt og at informasjonsflyten er god 
internt i avdelingen og i forhold til resten av skolesenteret. 

 
 

Fokusområde Delmål Tiltak 

Den 
profesjonelle 
ansatte 

 Bedre 
informasjonsflyten på 
avdelingen 
 

 Heve kompetansen til 
hver enkelt 
 

 Møte deltakere og 
ansatte med 
forventninger og 
respekt 
 
 

 

 Bruke hverandres kompetanse 
 

 Hvem gjør hva liste i 
avdelingene 
 

 Opplæringsplan – avdelingen 
har sammen satt opp temaer 
som skal gjennomgås våren 
2018  

 

 Utarbeide sentrale punkter i 
Introduksjonsloven som alle 
skal ha kjennskap til 
 

 Øke kunnskapen om psykisk 
helse 
 

 Være imøtekommende, men 
stille krav til den enkelte 
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