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Strategisk plan 2019

Nydalen vgs har i samarbeid med    
personalet, lederteamet, elevrådet, MBU og 
Driftsstyret ferdigstilt strategisk plan for 
skoleåret 2019.
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Strategisk plan 2019 - Nydalen vgs

• Nydalen vgs består av fem ulike avdelinger: Studiespesialiserende avdeling med ca. 560 elever 
og yrkesfag (service -og samferdsel og helse- og oppvekstfag) med ca. 300 elever. I tillegg har 
skolen to spesialavdelinger, en for døve elever (knutepunktskole for hørselshemmede elever) 
med ca. 40 elever og en avdeling for elever med ekstra behov for tilrettelegging (TL service og 
samferdsel) med ca. 40 elever.

• I arbeidet med strategisk plan arbeider alle avdelingene med satsingsområder som har 
betydning for elevene på sin avdeling. I samarbeid med alle lærerne, avdelingsledere, 
elevrådet, skolens MBU og til slutt med godkjenning i Driftsstyret, settes de ulike 
satsingsområdene opp. Samlet sett formes skolens hovedsatsingsområder og for 2019 er 
disse:
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Fullføre og bestå 
• Samlet har Nydalen vgs et todelt mål når det gjelder fullført og bestått. Vi har satt som mål at minst 99 % 

av elevene våre skal fullføre skoleåret. I tillegg har vi som mål at 97 % av alle våre elever som har 
forutsetning for å bestå i alle fag, skal lykkes med dette. "Alle skal nå så langt de kan" er vår visjon på vegne 
av alle våre elever.

PLF - profesjonsutvikling
• For at alle elever skal ha størst mulig læringsutbytte har skolen satset på et 2-årig prosjekt som vi kaller 

PLF, og som betyr at vi ønsker å utvikle alle lærerne til å ta et felles faglig og sosialt ansvar for våre elever. 
Dette kaller vi profesjonelt læringsfellesskap. I dette fellesskapet organiserer vi oss i team 
som samarbeider, reflekterer, planlegger, vurderer og tar felles ansvar for og med våre elever. " Vi arbeider 
sammen for å gi elevene våre det beste utgangspunktet for tiden etter skolen".

Trivsel og psykisk helse
• Nydalen vgs har alltid har stort fokus på miljø som en avgjørende faktor for læring. Alle våre undersøkelser 

viser meget gode resultater med tanke på hvordan elevene våre har det, at de har noen å være med på 
skolen, svært liten grad av mobbing, og høy trivsel. "Vær den du er" er vårt kjennetegn på vårt elevmiljø. 
Det å være raus mot hverandre, dele, inkludere hverandre og skape trygge gode rammer for trivsel og 
læring arbeider vi som skole med hver dag. Laget rundt hver enkelt elev dreier seg både om god struktur og 
gode systemer, men like mye om personene elevene opplever er rundt dem og relasjonen de opplever fra 
oss voksne.

• I tillegg til skolens hovedsatsingsområder har alle avdelingene utarbeidet egne lokale planer som trekker 
frem særegne utfordringer og fokusområder. Vi deler gjerne våre lokale mål med deg som nå leser vår 
oppsummering av strategisk plan, og oppfordrer deg derfor til å ta kontakt med Nydalen vgs for mer 
informasjon og inspirasjon.


