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Læringsmiljø

Beskriv kort hvordan dere arbeider med elevenes læringsmiljø

Apaløkka skole har byens beste beliggenhet på toppen mellom Ammerud og Rødtvet. En
 ungdomsskole i Groruddalen, med elever, lærere, ledelse, renholdere, administrasjon,
 vaktmester, foresatte og fler. En skole der man ønsker man ønsker at elevene lykkes
 faglig og sosialt hver eneste dag. En skole der man "har trua! Har trua på at hver og en
 elev skal fullføre og bestå vg.skole og bli den beste versjonen av seg selv. Sammen skal
 vi være en varm skole der vi gjør vårt beste for å se hver og en! Med klare blikk og varme
 hjerter skal vi møte elevene, foresatte og hverandre. 
 
Vi har stort fokus på kollektiv læring og kvalitet i vårt arbeid og at vi skal dra i samme
 retning for elevenes læring, faglig og sosialt. Vi skal være et godt lag rundt og med
 eleven, med fokus på inkludering, likeverd, deltakelse og mestring.  
 
Vi mener samarbeid er nøkkelen til utvikling og læring. Vi invisterer mye tid i dialogen
 med elever, lærere, foresatte, personalet for øvrig. For oss er elev-, foresatte- og
 personalstemmen svært viktig. Vi skal se hele mennesket og være "tett på" elevenes
 læring faglig og sosialt. Vi skal "tett på" lærernes læring. Dette gjennom å modellere, gjøre
 hverandre gode", være lojale, trives og å bygge lag! Team-Apalløkka. 
 
Vi har to sitater som henger synlig på hele skolen, og som vi snakker mye om: "Hvis det i
 sandhet skal lykkes at føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først og fremst
 passe på at finde ham der hvor han er og begynde der." - Søren Kierkegaard 
 



"Do you know your people? Do you love them?" - Mor Teresa sitt svar på utfordringer med
 god ledelse. To sitater av betydning for oss.  
 
Skolen fikk ny ledelse for to år siden og for oss handlet det raskt om å bli kjent med
 elevene, personalet, foresatte, nærmiljøet og våre samarbeidspartnere, for å ta
 nødvendige grep. Fra dag én stod miljøteamet og ledelsen for å hilse elevene velkommen
 til skolen i ytterdøra og skolegården hver dag. Vi har bygd opp et sosialpedagogisk
 team / miljøteam som samarbeider tett med ledelsen. Sosiallærer og miljølærer er de
 som leder an teamet, i tillegg til to lærere med skolemiljø på sine timeplaner i ca 20% av
 arbeidstiden og rådgiver. 
 
Konkrete tiltak for bedre skolemiljø som er en del av vår nye hverdag på Apalløkka: 
 Å smile og si hei hver dag! Møter alle elevene på morgenen i døra / skolegården.
 Miljøhalvtime i alle klasser. Økt voksentetthet i friminutt Midttimeaktiviteter i hallen og i
 skolegården i regi av de voksne som igangsetter, involverer, leker med og tilrettelegger. 
Etter-skoletid-aktiviteter med Apalløkka bordtennisklubb (vi har inngått et samarbeid
 med Notodden bordtennisklubb og Norges bordtennisforbund). Elever og voksne spiller
 sjakk sammen.Sosiale «happenings» med elevrådet. Overnattingsturer for alle klasser i
 skogen. Tilstedeværelse og observasjon. Psykisk helse-undervisning. Anvender "Link".
 Omdømmebygging og informasjon via Facebook. Skoleutvikling gjennom bruk av kunst
 og kultur - SKUP har vært en suksess. 
 
Ledelse og miljøteam har en åpen dør-policy. Tar tak i konflikter tidlig, og god dialog med
 foresatte. Godt samarbeid med skolehelsetjenesten, barnevern og politi. Velfungerende
 elevråd, SMU og FAU.  
 
VI samarbeider med Nasjonalgalleriet og OsloMet om prosjektet "bruk et bilde" Hvert år
 låner vi en reproduksjon av et kjent kunstverk. Målet er at elevene skal bli kjent med dette
 og sette det inn i en sammenheng. 
 
Apalløkka skole ble bygd rundt 1970 og er forholdsvis gammel. Vi er opptatt av at trivsel
 også henger sammen med estetikk. Det skal være ryddig og hyggelig rundt elevene og
 man skal kunne se hva som foregår av læring i alle klasserom ved å se på veggene. Vi
 har brukt mye tid og penger på å organisere samt å fornye skolen.  
 
Våren 2017 lanserte vi skolens nye visjon: SAMMEN OM - SKAPERGLEDE, KUNNSKAP
 OG LIKEVERD. Det lever vi etter hver dag! Ordene "SAMMEN OM" skal vises gjennom
 handling hver dag. 
 
Mer om innsatsen på Apaløkka i lenkene:  
Artikkel av VG Helg:  
https://apallokka.osloskolen.no/nyhetsarkiv/reportasje-om-apallokka-skole-i-vg-helg/  
 
Video laget av Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI: https://www.youtube.com/watch?
v=NBveU6ZmvOQ

Positiv oppmerksomhet

Beskriv hvordan dere arbeider for å gi hver enkelt elev postiv oppmerksomhet

Vi hilser på, smiler til og snakker med alle elever hver dag, både ved inngangen og i
 klasserommet. Vi leter alltid etter talenter og egenskaper hos hver og en som vi kan
 snakke med dem om og gi dem ros for. Vi vil at alle skal kjennes seg stolte av skolen sin! 
 Elevene er våre og alle på skolen er et VI. Vi ønsker å bidra til å bygge et godt lag med og
 rundt eleven, og vi skal styrke eleven i være lederen i eget liv. 



 
Det er mange voksne som kjenner hver elev og vi kaller dem VÅRE elever; ikke mine. I
 samtaler med elevene er vi opptatt av at de alltid skal kjenne seg sett, tatt på alvor og
 komme løftet ut av samtalen uansett om den er alvorlig. Elevene skal oppleve at alle
 voksne på skolen liker dem. Det er en trygghet for elevene. 
 
I storefri har organiserte aktiviteter med stort hell. Ungdomsskolelever vil også leke og
 aktiviseres. Her brukes f.eks. hoppetau, baller, og badminton for at elevene kan være
 aktive både med og uten de voksne. Vakre Vesletjern er en del av vår skolegård og
 elevene tilbringer også mye tid der både ved vannet og i kano eller aktiviteter som
 fiskesprett. Vi har brukt kanoen også i midttimen. I midttimen er det også mulig å være
 inne i en idrettshall, på et bibliotek eller på musikkrommet; alltid med en voksen tilstede.
 Der er målet at man skal være sammen på en god måte. Vi lager også turneringer,
 overnattingsturer i skogen, skoleball, deler ut skolens egen filmpris "Den gylne apal"
 og har valgfagsdager der elevene skal få fordype seg og utvikle seg i en aktivitet de er
 opptatt av og liker godt. Våren 2016 laget vi vår egen facebookside og der framhever vi
 det som skjer på skolen og som er med på å skape et godt og trygt skolemiljø.

Trygghet og oppmerksomhet

Beskriv hvordan dere arbeider for at alle skal føle trygghet og tilhørighet

At alle skal oppleve trygghet og tilhørighet, krever en systeamtisk innsats. Vi hilser på
 elevene hver morgen, i gangene i løpet av dagen og i friminuttene. Vi har miljøtime i alle
 klasser hver uke. Team som samarbeider rundt hvert trinn  har møter hver uke. Ledelse
 og miljøteam har elevmøte hver uke der vi diskuterer enkeltelever og grupper hvor det er
 nødvendig å sette inn tiltak for at negative ting skal snu.  
 
Vi er nysgjerrige på og interesserte i elevene våre hver eneste dag! Vi jobber ut fra en
 forståelse om at alt blir til i en relasjon, og eleven blir den de er i møte med de voksne
 både faglig og sosialt. Ulike mennesker får frem ulike aspekter ved oss. Denne måten
 å tenke på gjør at det er vi som tar ansvar for relasjonen. Det er krevende, og vi kan
 jo ofte føle at vi er litt detektiver. Vi ønsker at elevene skal forstå at vi er oppriktig
 interessert i dem, og i å hjelpe dem til å bli den beste versjonen av seg selv og at vi viser
 de de positive forventningene vi har til dem. Det elevsynet danner grunnmuren i det
 sosialpedagogiske arbeidet som gjøres for å sikre elevene et godt og trygt skolemiljø.
 Dersom en konflikt oppstår, tar vi tak i den så raskt vi kan, snakker med, kartlegger og
 setter inn nødvendige tiltak. Vi gjennomfører elevundersøkelsen hvert år og skal fra og
 med i år også ha miniversjoner av denne flere ganger i året.  
 
Vi samarbeider tett med SALTO-koordinator, oppsøkende team, fritids- og idrettsklubber i
 nærmiljøet og i tillegg har vi god dialog med forebyggende tjeneste ved Stovner politi. 
Vi samarbeider med Læringsmiljøteamet i Utdanningsetaten om hvordan vi skal møte
 elevene på den gode måten og vi snakker mye om det å bygge den gode relasjonen.
 Hvordan og hvorfor gjør vi det.

Elevmedvirkning

Synliggjør hvordan dere ivaretar elevenes rettigheter for deltakelse og
medbestemmelse

Elevrådet planlegger aktiviteter som fremmer et godt skolemiljø. "Pop-up"- stand med frukt
 eller godteri og musikk om morgenen, fotballturneringer, skoleball mm. Det er samtidig lett
 for at det blir mye fokus på arrangementer i et elevråd. Elevenes stemmer er særdeles
 viktig i vårt arbeid med å øke elevenes læring faglig og sosialt. Kommende skoleår
 styrker vi dette ytterligere med at elevrådets arbeid deles i to.  Vi skal nå ha månedlige



 møter med elevrådet på hvert trinn, lærernes teamledere, nærmeste leder og rektor der
 fokus er på elevenes læring og deres rett til medvirkning. Her nevnes bla. vurdering og
 tilbakemelding og kvalitet i undervisningen. Vi er opptatt av at elevene skal jobbe med
 egenvurdering i fag og at de hele tida har en god dialog med lærerne om hvordan de
 opplever undervisningen. Dersom endringer må til, skal vi som voksne være åpne for
 dette. 
 
 
Elevrådet får innsyn i elevundersøkelsen og lagt til rette for å si sin mening om skolemiljøet
 og hva de mener vi trenger av forandring. Det sitter elevrepresentanter i driftsstyret og i
 tillegg ble et fungerende skolemiljøutvalg opprettet i fjor, med to representanter fra skolen.
 Elevrådsrepresentanter på hvert trinn inviteres til "rektorlunsj" der faglig og sosial læring
 er tema.  
 
Kontaktlærerne skal også ha minst tre elevsamtaler med alle kontaktelevene sine hvert år.
 Skolen med elevene og aktuelle voksne har et godt samarbeid med Grorud bydel, Grorud 
Ungdomsråd og elever, miljøteam og rektor deltar på den årlige ungdomskonferansen.
 Skolen med elever og aktuelle voksne deltar også på Elevkonferansen arrangert av UDE i
 Oslo.

Samarbeid med hjemmene

Synliggjør hvordan dere legger til rette for et godt samarbeid mellom skolen og
hjemmene

Skolen er veldig opptatt av at det skal være god kvalitet på skole-hjem-samarbeid. I
 tillegg til foreldremøter to ganger pr år har lærerne på 8.trinn en "bli-kjent-samtale"
 med alle elever og foresatte ved oppstart. Vi har jobbet for å inkludere flere foresatte til
 foreldremøter. Hvordan? Vinter 2018 inviterte elevene og skolen foresatte til elevdrevne
 foreldremøter. Hva fikk de se? De fikk innblikk i hva elevene jobber med i skoletiden og
 de ble utfordret til bl.a. å løse matematiske oppgaver, svare på engelsk og danse. Alle
 elevene var fordelt på grupper på samme måte som de foresatte som vandret fra gruppe
 til gruppe. De foresatte kunne også stille spørsmål underveis. På questback i etterkant av
 møte var responsen utelukkende positiv og oppmøtet var mye bedre enn under "vanlige"
 foreldremøter. Vi har foreldremøter om vinteren med de foresatte som har barn som
 skal begynne i 8.klasse og vi har i tillegg besøk på barneskolene vi mottar skoler fra der
 ledelse og miljøteam møter elevene. I juni har vi "bli-kjent-dag" for alle elever som skal
 begynne i 8.klasse om høsten.  
 
Dersom foresatte tar kontakt med skolen og ber om hjelp eller er bekymret eller
 misfornøyde med noe, skal de oppleve av de blir møtt raskt og med respekt. Vi har stor
 respekt for at det kan være vanskelig å komme i møter på skolen når deres barn har
 utfordringer og da må de møtes med varme, forståelse og respekt.  
 
Skolens FAU er aktivt og vi samarbeider godt med dem. De er med på å arrangere
 skoleball og vitnemålsutdeling. I tillegg arrangerer de yrkesmesse for elevene på
 10.trinn (der forteller de om sine yrker og muligheter for jobb). De arrangerer de også
 en "Motivasjonskveld" for elever, foresatte og lærere på 9.trinn. Der møter de en "kjent"
 person fra nærmiljøet som kan gi elevene motivasjon til å stå på videre for å nå sine 
mål. Her har Dagfinn Enerly, Øystein Pettersen, "Chris" fra "Skam"/ Ina Svenningdal og
 Khamshajiny Gunaratnam (varaordfører i Oslo) vært foredragsholdere de siste årene. Vi
 tar Foreldreundersøkelsen på alvor og denne blir diskutert i ledelsen, med personalet og
 i FAU; alltid med det formål å utvikle samarbeidet. Før den nåværende ledelse begynte
 var det ikke et Skolemiljøutvalg på Apalløkka, noe det er nå. Her sitter elever, foresatte,
 politikere, sosiallærer og ass.rektor.  



 
Vi skal selvsagt ha god informasjonsflyt med en levende hjemmeside, en inspirerende
 facebookside, ukeplaner og annen viktig info sendt hjem digitalt og som ranselpost.

Likeverd og inkludering

Synliggjør hvordan dere har en langsiktig og helhetlig plan for å realisere
likeverd og inkludering

Vi er en mangfoldig skole med elever med opprinnelse fra nesten hele verden. Vi ligger
 geografisk slik til at vi har elever som kommer fra svært ressurssterke hjem og som
 økonomisk sett kan få "alt", til elever som lever på eller under fattigdomsgrensa og som
 ofte i tillegg også har med seg en flukthistorie og har forlatt en konflikt eller krig i sitt
 hjemland. Vi som skole er ekstremt viktig som brobygger mellom alle elever; uansett 
bakgrunn. Elevene må få kunnskap om verden, ulike kulturer og livssyn for å kunne klare
 å møte hverandre med respekt og toleranse. Dette jobber vi for og med hver dag. Skolens
 visjon understreker dette: SAMMEN OM - SKAPERGLEDE, KUNNSKAP OG LIKEVERD 
 
 
Vi lever i en del av Norge og Oslo som veldig lett kan oppleves som en miniatyrversjon av
 verden. Det kan skape konflikter og holdninger som vi må løse og vise at vi ikke står for.
 Gjennom å være ærlige og tydelige på dette i møte med elever og foresatte og samtidig
 knytte oss til organisasjoner og trossamfunn i nærmiljøet, er vi på vei. Det er en jobb
 som aldri tar slutt, men vi er på rett vei og gjennom å bli bevisst på at vi må fortsette å
 arbeide hardt og aldri tro at vi klarer det alene, men som en del av og sammen med alle
 rundt oss, kan vi klare det. Å bygge det "riktige" laget er viktig for oss. De ansatte blir
 stadig påminnet om vårt elevsyn og vårt oppdrag i arbeidet med elevenes læring faglig og
 sosialt. Vi skal se det hele mennesket!  
 
Vi ser det som viktig at elever har ulike rollemodeller å se opp til på vår skole. Miljølæreren
 er en av flere gode rollemodeller som er veldig sentral i arbeidet med å skape opplevelse
 av likeverd og inkludering. Miljølæreren kom til Norge som 14-åring og har sin bakgrunn
 fra Marokko. Han har også jobbet i mange år som profesjonell fotballspiller. Bakgrunnen
 hans matcher mange elever som trenger gode rollemodeller i likhet med flere andre
 voksne. Det "riktige" laget er en forutsetning for å lykkes i vårt arbeid med likeverd og
 inkludering.

Involvering

Synliggjør hvordan dere har en langsiktig og helhetlig plan for å realisere
likeverd og inkludering

Vi ønsker å gi elevene mange arenaer å lykkes på. Og vi ønsker å være en skole der
 elevene opplever inkludering, mestring og tilhørighet. Nettopp dette med å føle at man
 hører til et sted har enorm betydning, og vi vet at utenforskap er skummelt.  
 
Vi kjenner oss godt igjen og har flere ganger snakket om det Leo Ajkic forteller i tv-
programmet "Datoen" der han sier at grunnen til at det hadde gått bra med han var at
 han hadde noen han ikke ville skuffe. Og det understreker hvor viktig det er voksne rundt
 elevene som bryr seg, og som viser mye omsorg, men også tydelige forventninger – vi
 ønsker jo at elevene skal bli den beste versjonen av seg selv. Målet er at alle elever,
 foresatte og hele personalet skal kjenne seg igjen i og leve etter dette.  
 
Vi ønsker å bidra til å bygge et godt lag rundt eleven, og at vi skal styrke eleven i være
 lederen i eget liv, men det er viktig å spille på de ressursene man har rundt seg. Vi har
 tett dialog med foreldre og har veldig lav terskel på å ha samarbeidsmøter hvor vi kan



 diskutere hvordan vi kan tilrettelegge best mulig for eleven. På disse møtene er også
 eleven selv med som regel, og vi mener at det igjen handler om å snakke med elevene og
 anerkjenne at de kjenner sin egen situasjon best selv. Og det ligger også mye læring i å få
 øve seg på å snakke sin egen sak.  
 
Når vi har besøk av organisasjoner som fremmer likeverd og inkludering eller som skal
 jobbe med elevenes læringsmiljø, er alltid alle i personalet med på det; uansett hvilken
 rolle de har på skolen. Det har vært kurs i regi av Brusetkollen der temaet var hvordan vi
 møter elever med traumer, utdeling av pris i regi av OXLO, besøk av Læringsmiljøteamet
 der temaet har vært at alle ansatte er med på å bygge gode relasjoner i alle ledd og våre
 egne fellesaktiviteter der målet er å utvikle et godt og trygt skolemiljø.  
 
Vi skal fortsette å samarbeide med elevrådet, ungdomsrådet i bydelen, FAU,
 Skolemiljøutvalget (SMU) og driftstyret i tillegg til alle andre samarbeidspartnere vi
 har rundt oss; forebyggende politi, skolehelsetjeneste, BUP, barnevern, PPT, ulike
 trossamfunn, bydelsmødrene (minoritetsspråklige kvinner i Grorud bydel), bydelens
 forebyggende tjenester for barn og unge og med alle de foresatte. Målet er at alle som
 har vært elever her ved Apalløkka skole skal oppleve at de har blitt sett og hørt! Rektor
 inviterte med seg skolens ledelse og miljøteam til å se teaterstykket "Utafor". Vi drømmer
 om at dette teaterstykket kan bli vist til alle elever og hele personalet! 
 
Hvert år lager lærerne på 10. trinn en videohilsen til avgangselevene, med premiere på
 vitnemålsutdelingen. I lenken er hilsenen som ble laget i år, som avsluttes med vår visjon
 og verdier: Sammen om, skaperglede, kunnskap og likeverd! Filmen kan sees med denne
 linken:  
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RuRqXrFeK9o


