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Oslo VO Skullerud

Alle deltagere i Oslo VO skal ha grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i opplæringsløpet

Lærere og ledere har ikke oversikt over deltakernes progresjon innen begrepslæring og 
lesing
Deltakere får ikke tilpasset begreps- og leseopplæring
Senteret mangler adekvate tiltak for deltakere som ikke følger forventet progresjon i sin 
leseutvikling
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Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2022 Mål 2025

Lærere og ledere har ikke oversikt over 
deltakernes progresjon innen begrepslæring og 
lesing

-Lærerne og ledergruppa bruker 
lesekartleggingsresultatene til å følge opp hver enkelt 
deltakernes progresjon 

-STO-avdelingene bruker begrepskartleggingen til å 
følge opp hver enkelt deltakers progresjon

Deltakere får ikke tilpasset begreps- og 
leseopplæring

-De spesialpedagogiske avdelingene prøver ut og 
ferdigstiller begrepskartleggingsmateriellet

-Profesjonsfellesskapet på de spesialpedagogiske 
avdelingene setter seg inn i, vurderer og velger ut digitale 
verktøy som fremmer deltakernes begrepsinnlæring

-Lærerne bruker vår felles pedagogiske verktøykasse for 
å gi tilpasset leseopplæring 

-Avdelingene drøfter lesekartleggingsresultatene, deler 
erfaringer og videreutvikler leseopplæringen 

Senteret mangler adekvate tiltak for deltakere 
som ikke følger forventet progresjon i sin 
leseutvikling

-Logoped og tidlig-innsats-pedagogene følger opp 
deltakere med behov for opplæring i bruk av 
kompensatoriske lesehjelpemidler

-Tidlig-innsats-pedagogene støtter klasselærerne med 
tilrettelegging i klasserommet

-Oslo VO Skullerud prioriterer å videreføre lesepedagog-
ressursen i 2022
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Oslo VO Skullerud

Opplæingsløpene i Oslo VO videreutvikles slik at deltagerne i voksenopplæringen får en varig og stabil 
tilknytning til arbeidslivet

Deltakerne møter digitale barrierer i opplæringen og mangler digitale verktøy som bidrar til 
læring
Senterets arbeid med generiske ferdigheter og fagfornyelsen er utilstrekkelig og gir ikke 
deltakerne nødvendig kompetanse 
Deltakeres matematikkvansker blir ikke identifisert
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Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2022 Mål 2025

Deltakerne møter digitale barrierer i opplæringen 
og mangler digitale verktøy som bidrar til læring

-Lærerne i team/på avdeling samarbeider og sikrer at 
deltakerne møter kjente strukturer og digitale verktøy når 
de endrer nivå/fag/klasse i sin opplæring

-Profesjonsfellesskapet på avdelingene vurderer, velger 
ut og bruker digitale verktøy som sikrer god opplæring i 
fag og grunnleggende ferdigheter

-Deltakere med behov er sikret tilgang på 
kompensatoriske digitale verktøy for å bestå prøver og 
eksamen

-Oslo VO Skullerud prioriterer å videreføre 
digitalpedagog-ressursen i 2022

Senterets arbeid med generiske ferdigheter og 
fagfornyelsen er utilstrekkelig og gir ikke 
deltakerne nødvendig kompetanse 

-Det opprettes en arbeidsgruppe på tvers av avdelingene 
som får i oppdrag å utarbeide en "verktøykasse" for 
opplæring i og videreutvikling av sosiale og generiske 
ferdigheter

-Avdelingene arbeider systematisk med implementering 
av nye læreplaner og med å bygge 
vurderingskompetanse

-Profesjonsfellesskapet får opplæring på plandagene, tar 
i bruk verktøykassen og arbeider avdelingsvis med 
overordnet del og mål i læreplanene for å sikre 
videreutvikling av generiske ferdigheter og sosial 
kompetanse

Deltakeres matematikkvansker blir ikke identifisert -Ressurs til kartlegging av matematikkvansker vurderes 
fortløpende

-Samordning av, og videreutvikling av kompetanse på 
regning som grunnleggende ferdighet vurderes 
fortløpende

-Kompetanse på tilrettelegging for personer med 
matematikkvansker bygges på tvers av avdelingene
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Oslo VO Skullerud

Deltagere i Oslo VO får karriereveiledning som bidrar til økt deltagelse i samfunns- og arbeidsliv

Deltakerne mangler innsikt i egne muligheter og forutsetninger for videre utdanning og 
arbeid
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Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2022 Mål 2025

Deltakerne mangler innsikt i egne muligheter og 
forutsetninger for videre utdanning og arbeid

-Ledergruppa og rådgiverforum samarbeider om en 
handlingsplan som bidrar til et godt samarbeid med NAV, 
arbeidsgivere og frivillige organisasjoner om deltakernes 
karrierekompetanse

-Senterets rådgiverforum bygger i fellesskap 
kompetanse og utvikler rådgivningstilbudet innen 
arbeidsretting og karrierelæring

-Rådgiverforum samarbeider med arbeidsgruppen for 
utvikling av verktøykasse for generiske ferdigheter og 
sosial kompetanse

-Alle ansatte deltar i felles og seksjonsvis 
kompetanseheving innen karrierelæring

-Rådgiverforum samarbeider med de ulike avdelingene 
og utarbeider årshjul for karrierelæring

-Årshjulene for karrierelæring prøves ut og videreutvikles 
på avdelingene
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