
 

 

Læringsplakat 

 

 
Ved Oslo Voksenopplæring Nydalen kan du som elev forvente: 

 
  

Du skal bli tatt imot på en god måte 
 Lære navn på elevene og bruke dem 

 Møte elevene med en personlig hilsen på en god og 
profesjonell måte 

 Være vennlig, imøtekommende og forutsigbar 

 Være oppmerksom, særlig ved de som har ekstra behov 

 Sørge for at alle elever blir ivaretatt på en god måte 

 Skape en trygg og trivelig atmosfære 

 

Du skal få hjelp til å lage tydelige læringsmål 
 Lærer og elev snakker sammen om målene i den individuelle 

opplæringsplanen (IOP) 

 Elevmedvirkning 
 Diskutere med eleven – «hva må til for at du skal bli            

bedre på …..» 
 Hva er viktig for deg? 

 

 

Du skal ha en kontaktlærer som kjenner deg 
 Innhente relevant informasjon ved å lese 

bakgrunnsdokumentasjon, gjennomføre elevsamtaler og 
uformelle samtaler 

 Bruke tolk ved behov 

 Oppfølging av elevens nettverk, som ansvarsgrupper, familie 
og pårørende 

 Gjennomføre formell og/eller uformell kartlegging 

 Ha samarbeidsmøter mellom de ulike faglærerne 

 Skape et godt læringsmiljø i klassen, slik at eleven blir trygg 
og tør å åpne seg 

 Se «hele» eleven, vise interesse for bakgrunn og kultur og 
respektere ulikheter 

 

Du skal få gode tilbakemeldinger på hvordan det går 
 Gi jevnlige og konkrete tilbakemeldinger i forhold til timens målsetting 

 Ta utgangspunkt i gitte kriterier 

 Elevene bør lære å reflektere over eget arbeid (MI) 

 Skape en god relasjon til eleven 

 Ha fokus på det positive 

 

Du skal ha en plan for timen 
 Digital 

 På tavla 

 Muntlig 
Planen skal være tuftet på samarbeid mellom elev og  
evt. andre lærere i gruppen 

 

Du og læreren skal oppsummere hva du har lært i timen 
 Snakk om hvor langt dere har kommet 

 Hva skal vi gjøre i neste time? Lekse? 

 Sett av tid på slutten av timen til å sjekke arbeidsplan, ta en runde hvor 
alle elevene får sagt noe om timen og undervisningsopplegget. Er målene 
nådd? Hva har du lært i dag? 

 
 
 


