
 

 

 

 

 

 

MÁZE SKUVLLA 

DOAIBMAPLÁNA 

2017/18 
  
 Visjon: Kautokeino kommune - Veiviseren i Sápmi 
 
 
 
           Hovedmålsetting:  Å utvikle Kautokeino kommune som  

 et attraktivt samisk samfunn for både  innbyggere og næringsliv 

 



 
Virksomhetens målsetting for 2017/18  

- samarbeid  

- lærings- og arbeidsmiljø 

- få ned sykefraværet 

- ansvar – alle har et ansvar 

- skolen er brukertilpasset 

- Ovddidit iežamet giela ja kultuvrra. 

-  

 

 

Felles pedagogisk plattform for barnehager og skoler i Kautokeino kommune 

 

- Menneskesyn 

- Kautokeino kommunes pedagogiske plattform er basert på et positivt menneskesyn. Det innebærer at alle barn er unike og skal inkluderes 

i barnehage og skole på en måte som gir dem mulighet til å lære og utvikle seg i positiv retning ut fra sine forutsetninger. 

-  

- Dette mener vi om læring 

- ● Læring er en aktiv prosess skapt av behov og interesser 

- ● Barn lærer best gjennom egne erfaringer og refleksjoner 

- ● Fra det kjente og nære til det ukjente og det fjerne 

- ● Vi ønsker å skape et trygt læringsmiljø 

- ● Vi gir rom for individualitet og mangfold 

- ● Vi ønsker at foreldrene tar aktivt del i læringsprosessen 

- Maze skuvllas galga álohii leat oahppan guovddážis.  

- Mii galgat hubmát oahppama birra beaivválaččat.  

- Mii álgit ođđa prošeavtta maid gohčodit 2015 čakčat  (vurdering for læring).  

- Mis galget mánáid oahppaneavttut guovddážis ja sii galget leat fárus hábmeme iežaset skuvlaárgabeaivvi 

-  Mis galga “slagord” álo oahppan guovddážis.  



 

- Dette vil vi skal kjennetegne våre elever når de går ut av grunnskolen 

- ● De har gode allmennkunnskaper 

- ● De er ansvarsbevisste, tolerante og samfunnsengasjerte 

- ● De er trygge på sin egen identitet og samiske tilhørighet 

- ● De har et positivt syn på fremtiden 

- ● De er motivert for videre skolegang 

-  

- Slik vil vi at andre skal oppfatte våre barnehager og skoler 

- ● Vi er profesjonelle med et høyt faglig nivå 

- ● Vi er tydelige, varme og forutsigbare voksne som hjelper barn til å ta de gode valgene 

- ● Vi er åpne og har god kommunikasjon og samarbeider godt med foreldre og andre samarbeidspartnere 

- ● Godt humør, pågangsmot og engasjement preger arbeidet vårt 

-  

- Dette kjennetegner voksenmiljøet vårt 

- ● Alle føler seg trygge og stoler på hverandre 

- ● Vi er lojale mot felles vedtak 

- ● Vi skaper et hyggelig og godt arbeidsmiljø 

- ● Vi tar opp vanskelige temaer i fellesskap og på en saklig måte 

- ● Vi oppmuntrer og roser hverandre 

- ● Vi respekterer hverandre og synes det er bra at vi er forskjellige 

- ● Vi samarbeider med hverandre, med ledelsen og foreldrene  

- ● Vi setter barnet/eleven i sentrum 

 

 
 

 

ARBEIDSMÅL: TILTAK: TID: ANSVAR: KOMMENTAR: 
Elevtilpasset 

undervisningsorganisering 

Ukeplaner 

Variasjoner i arbeidsformer 

Ukentlig 

 

Kontaktlærerne/faglærerne 

 

Behov og erfaringer diskuteres i 

personalmøter. Ta spesielt 



Bruke skolen og nærområdet 

Ekskursjoner 

 

Tilpasset opplæring 

 

 

Hele skoleåret 

 

 

Kontaktlærerne/faglærerne 

Bruke eksterne fagmiljøer  

hensyn til at vi er fådelt skole 

 

 

Kopi for arkiv 

Tema- og prosjektarbeid Det lages egne planer for hvert 

prosjekt. 

Ved behov Enkeltlærer eller alle lærerne i 

den enkelte klasse. 

Diskuteres med lærere på 

onsdagsmøtene og/eller med 

andre tilsatte  

Idrettsarrangementer og 

aktiviteter 

 

Samisk idrett/vinteraktiviteter 

Tine stafett 

Nordkalottrennet 

Dálvevahkku 

Høst og vinter 

Våren  

Kroppsøvingslærerne 

Faglærere 

Få elevene til å ta del i samiske 

idrettsarrangementer 

Viktig trivsel og helse 

Økt skiaktiviteter 

God bruk av biblioteket Bibliotek - kultur (orden) 

 

Leseuke/stund  

En torsdag i måneden, 

bokbussen kommer til Maze 

faglærer Tidfestes 

 

Holdnings- og miljøskapende 

arbeid 

 

Orden ute og inne 

Felles foreldremøter 

Hele året 

1-2 ganger i året 

Alle tilsatte 

Rektor + lærere 

Klassemøter 

Personal- og teammøter 

Lagmøter 

Foreldremøter 

Oppfølgning ved fravær 

 

Lederen har samtale med 

arbeidstakeren for å tilrettelegge 

arbeidsoppgaver 

 

Jevnlig kontakt med den 

sykemeldte. Ringe etter 4.dags 

sykdom, 8.dags sykdom. 

 

Lage oppfølgingsplan. Rektor 

 lager plan sammen den 

sykemeldte. Planen inneholder 

tiltak på hvordan få 

arbeidstakeren tilbake på jobb. 

 

 

 

 

Rektor 

arbeidstaker 

 

 

 

Ta vare på den samiske 

kulturen 

Språk 

navnetradisjon, fortellinger osv. 

ulike tradisjoner 

 

Samefolketsdag 

 

Naturskole 

Hele året 

 

 

 

6. februar 

 

Høst, vinter, vår 

Alle lærere 

rektor 

 

 

 

 

lærere 

På skolen og viktig å 

samarbeide med hjemmet 

 

Felles hjem og skole 

 

 

Tradisjonell kunnskap/ 

árbevirolaš máhttu 



Kompetanseheving 

 

Lokale og eksterne kurs 

Lærere har mulighet til å søke 

Fylket om midler til å ta 

videreutdanning i engelsk, 

norsk, matematikk, samisk 

Skolebasert kompetanseheving. 

 

 Rektor 

Lærere 

 

Vi vil delta på dette studiet der 

vi får veiledning fra høyskoler. 

Skole - hjem samarbeid 

Gjensidig samarbeid 

 

Felles foreldremøter 

FAU møter 

Foreldresamtaler 

Arrangere juletrefest 

Arrangere samefolkets dag 

Ukeplaner på nett 

Grunnskoleuka 

Naturskole 

 

Høst/vår 

Ved behov 

2 ganger i året 

Ved juleavslutning 

6. februar 

ukentlig 

Uke 45 

Høst, vinter, vår 

 

Enhetsleder 

FAU-leder 

Kontaktlærere 

Foreldre og lærere og rektor 

Rektor og lærere 

Kontaktlærere 

Alle lærere 

Alle lærere 

 

Viktig for å styrke samarbeidet 

med hjemmet og for å få felles 

interesse og verdisyn. 

 

Rutiner avgangsklasse 

 

 

 

 

Yrkesorientering/veiledning om 

videregående opplæring 

 

 

 

Vår 

 

 

 

 

Rådgiver 

 

 

 

 

Samarbeide med VGS og 

foreldre 

 

 

Mobbefri skole 

 

 

 

Holde allmøter jevnlig i løpet av 

skoleåret 

 

Aktivt følge skolens 

handlingsplan for mobbing 

 

Trekke inn eksterne instanser i 

arbeidet mot mobbing 

 

elevsamtaler 

kontinuerlig Elever 

Foreldre 

Kontaktlærer 

Sosiallærer 

Rektor 

Faglærer 

Alle som kan bidra til at vi har 

det godt. 

 

 

 

 

 

Kontaktlærer, faglærer, 

sosiallærer 

Ekstern hjelp ved behov 

Skoleutvikling Bruke LP-modellen som et 

verktøy for skoleutvikling og 

til å sikre elever et optimalt 

læringsutbytte ved å følge 

modellens 

En gang i uken, 

onsdagsmøter,torsdagsmøter 

Teamleder 

Sosiallærer 

rektor 

 



sammnenhengssirkel-modell. 

Jobbe med vurdering for læring. 

Samarbeid mellom 

skoleledelse og tilsatte. 

 

 

Lærer- og teammøter 

 

Hver onsdag (1,5 – 2 timer) 

 

teamlederne for 1-7 kl og 

ungd.skoletrinnet 

Obligatoriske samarbeidsmøter 

Ukeplaner  

 

 

Personalmøter 

 

 

Annenhver uke 

 

Tillitsvalgt/rektor 

 

 

DRØFTNINGSMØTER 

Klubbmøter  

 

 

Etter behov 

Hver 2. uka 

 

Rektor og tillitsvalgt 

Tillitsvalgt 

 

 

Møte sosiallærer/rådgiver 

 

Første virkedag 

 

Rektor 

 

Lage grovplan 

 

Medarbeidersamtaler 

 

Høst eller vår 

 

Enhetsleder 

 

Sette opp plan 

 

Rutiner i forhold til 

branninstruks 

 

Ved skolestart eller ved behov 

 

Vaktmester/brannvernleder 

 

Brannøvelse 

 

Vernerunder 

 

Innen utgangen av september 

Verneombud/enhetsleder skolen 

og bygganlegg/vaktmester 

 

Protokoll 

Trivselsskapende tiltak  

Juleverksted 

 

Desember 

 

Alle lærere 

 

 

Idrettsarrangementer 

 

Hele året 

 

Sosiallærer/kontaktlærerne 

Fagansvarlig kroppsøving 

 

Kontakte forskjellige foreninger 

 

Vinteruka 

 

April (rundt påske tider) 

 

Alle lærere 

 

Vaffler.... Hver fredag Alle ansatte 

 

Felles lunsj for personalet 

 

 

Til jul og senere hvis man 

ønsker 

 

Alle ansatte 

Elevdemokrati  

Klassemøter 

 

Månedlig 

 

Kontaktlærerne 

 

Tilpasses 

 

Elevrådsmøter 

 

Måndelig 

 

Kontaktlærer for elevrådet 

 

Kursing i elevrådsarbeid 

 

Høsten 

 

Kontaktlærer for elevrådsarbeid. 



Strukturelle rutiner Utarbeide rutinebeskrivelser og 

maler for 

arbeidsoppgaver som gjøres 

tilgjengelig for alle på felles 

mappe 

 

Tidfeste møter, sette opp faste 

arbeidsoppgaver og 

periodeplaner på aktivitetsplan 

og sette inn nødvendig 

info om dette på kommunens 

nettside 

 

Lage HMS-plan 

 

 

 

 

Rektor 

lærere 

 

 

 

 

rektor 

teamledere 

kontaktlærere 

sosiallærer 

 

 

 

rektor 

 

rektor 

 

 

 

Formelle oppgaver 

 

 

 

 

Valg av verneombud 

Valg av plasstillitsvalgt 

 

 

 

Alle tilsatte 

 

 

Karakterprotokollen 

 

1. og 2. termin 

 

Kontaktlærere + faglærere 

 

Ordnes i god tid, utdeling ved 

skoleslutt 

Tentamen/prøver og eksamen 

Nasjonale prøver 

Tentamen 2 ganger i året Før jul 

Til påske  

 

Adm./kontaktlærer/Faglærere 

 

Ungdomstrinnene 

 

Eksamen 

Nasjonale prøver 

Jevnlig tester/prøver for å sikre 

elvenes kunnskapsnivå 

 

Mai-juni 

Gitte datoer 

Hele året og i spesielt i 

ungdomstrinnet 

 

I skriftlige- og muntlige fag 

Faglærere + rektor 

Alle faglærere 

 

 

Bestemmes sentralt og 

kommunalt 

Motivasjon både for lærerne og 

elever 

Tverrfaglig samarbeid 

 

 

Politiet, barnevern og PPT 

deltar på foreldremøter ved 

skolestart om høsten 

Gjennomføre, 

ansvarsgruppemøter 

og tverretatlige møter iht 

skolens aktivitetsplan 

 

Det opprettes kjernegruppemøte 

 

 

 

 

rektor 

sosiallærer 

 

 

 

 

 

kontaktlærer 

 

 



for elever som har  

særskilte behov jfr. med 

Opplæringsloven § 5-1. 

Det er kontaktlæreren som 

innkaller foreldre, faglærere,    

assistent til møter. Ved behov 

innkalles   PPT og 

rektor/sosiallærer 

 

 

 

 

 

Vurdering/Evaluering Man lager klare 

vurderingskriterier i alle fag. 

Disse skal gjøre kjent for elev 

og foreldre. 

Kontinuerlig hele året Alle lærere og rektor Man lager et system der man 

gjør eleven kjent med de 

forventninger og læringsmål 

man har i de enkelte fagene. 

     

 

 


