ÅRSPLAN 2022-2023
Dalgård skole og ressurssenter

3. trinn
Årsplan består av:
● En generell del
● En årsoversikt
● Læringsplanene gjennom hele året

”Læring i fellesskapet:
faglige utfordringer, daglige gleder”

Generell del
Voksne på trinnet
Kontaktlærer

Klasse

Jørgen Grande Lund

3A

Kontaktinfo
jorgen-grande.lund@ou.trondheim.kommune.no

Linda Cecilie R.
Aalberg
Siri Jonetta Bugten
Gunn-Elin Burchard

3B

linda-cecilie.aalberg@ou.trondheim.kommune.no
siri.bugten@ou.trondheim.kommune.no

3C

gunn-elin.burchard@ou.trondheim.kommune.no

Andre voksne

Funksjon

Kontaktinfo

Rebekka Falck
May Kristin Fremstad
Marita Sandbæk
Berit Braathen
Inger Helene Totsås

Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Miljøpersonal/
Baseansvarlig
3-4.tr. SFO
Vernepleier
Miljøpersonal
Miljøpersonal
Miljøpersonal
Miljøpersonal

rebekka.falck@ou.trondheim.kommune.no
may-kristin.fremstad@ou.trondheim.kommune.no
marita.berg.sandbak@ou.trondheim.kommune.no
berit-holmen.braathen@ou.trondheim.kommune.no
inger.helene.totsas@ou.trondheim.kommune.no

Anette Kastnes
Renate Østhus
Marlene Gjervan
Christian Skagemo
Fatma Kücükgöncü

anette-andrea.kastnes@ou.trondheim.kommune.no

Avdelingsleder
Elin Gjønnes

elin.gjonnes@ou.trondheim.kommune.no

Areal - organisering
Trinnet / gruppa bruker areal D2 (3B og 3C) og E (3A) og organiseres til enhver tid på den
måten som er hensiktsmessig for å skape et godt læringsmiljø.

Kunnskapsløftet 2020 - årsplan (lokal læreplan) - læringsplan
Kunnskapsløftet https://www.udir.no er fundamentet og rammen for opplæringen.
Kunnskapsløftet 2020 sin overordnet del, fag- og timefordeling og læreplanene for de
enkelte fag legger grunnlaget for trinnets / gruppas arbeid.
Læreplanverket definerer fem grunnleggende ferdigheter:
- lesing
- skriving
- regning
- muntlige ferdigheter
- digitale ferdigheter

Disse ferdighetene er en del av den faglige kompetansen og nødvendige redskaper for læring
og faglig forståelse.
Elevene skal få innsikt i utfordringer og dilemmaer innenfor de tverrfaglige temaene:
- folkehelse og livsmestring
- demokrati og medborgerskap
- bærekraftig utvikling
Elevene utvikler kompetanse knyttet til de tverrfaglige temaene gjennom arbeid med
problemstillinger fra ulike fag.

Undervisning og tilpasset opplæring
Tilpasset opplæring gjelder alle elever, og skal i størst mulig grad skje gjennom variasjon og
tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesskapet. Elever som har behov for
tilrettelegging utover det ordinære tilbudet, kan ha krav på spesialundervisning.

Samarbeid mellom hjem og skole
Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet, og samarbeidet skal bidra til
å styrke elevenes læring og utvikling.
-

-

-

Foreldremøte – to per år. Innholdet i møtene planlegges i samarbeid med
foreldrekontaktene.
Utviklingssamtale – minimum to per år. Kontaktlærer gjennomfører i forkant en
elevsamtale, som sammen med løpende vurdering for læring danner grunnlaget for
utviklingssamtalen. Normalordningen er at eleven deltar i utviklingssamtalen.
Vigilo er en kommunikasjonskanal mellom skole og hjem. Den benyttes til korte
beskjeder og generell informasjon (https://vigilo.no ). Oppstår situasjoner som enten
skole eller hjem ønsker å ta opp kan en benytte telefon eller e-post. Nærmere avtale
gjøres med den enkelte kontaktlærer.
Felles sosiale arrangement på trinnet avtales med foreldrekontaktene.

Kompetansemål og vurdering:
Kompetansemål og vurdering etter de ulike trinn er beskrevet i Kunnskapsløftet 2020. Det
daglige læringsarbeidet synliggjøres på læringsplanen. For elever med vedtak om
spesialundervisning er en IOP (individuell opplæringsplan) sentral.
På Dalgård skole og ressurssenter vektlegges underveisvurdering og elevens delaktighet i
eget læringsarbeid. Et sentralt formål med all vurdering er å fremme læring og utvikling.

Kultur
Skolens kulturkalender er et årshjul som synliggjør aktiviteter som angår hele
skolefellesskapet.

Elevmedvirkning
Skolens elevråd på trinn og i ressurssenteret representerer alle elevene på skolen overfor

rektor og Brukerråd. Hver klasse/gruppe har sin elevrådsrepresentanter som møter i elevråd.
Klasseråd og elevråd gjennomføres etter en fastlagt plan. Elevrådet driver
antimobbekontoret, der trivsel på skolen er viktig. Trivselsledere (elever med ansvar for
aktivitet i friminutt) er en del av elevmedvirkningen ved vår skole.

Dalgård skole og ressurssenter
Dalgård skole og ressurssenter har sin egen hjemmeside og Facebookside. Her finnes nyttig
informasjon som omhandler hele organisasjonen, samt bilder og dokumentasjon av
hverdagen. Bruk disse sidene aktivt for å finne planer og annen nyttig informasjon.
http://www.trondheim.kommune.no/dalgard-skole/
http://www.facebook.com/dalgardskole
e-post til skolen: dalgard-skole.postmottak@trondheim.kommune.no

Periode

Tema

Kulturkalenderen/
lokale
ekskursjoner

Mål

Aktivitet

Fag

Aug/Sept

God start/
Respekt

Samlingsstund:
God start

Bygge sosiale
relasjoner og ha
fokus på
læringsmiljø

Lage klasseregler
Samarbeidsoppgav
er
Regler og rutiner

Høst

Forsøk

K&H
Norsk
KRØ
Samf.fag
KRLE
Musikk
Naturfag

Værobservasjon
- De grønne
forskerspirene
- Hvordan
forbereder naturen
seg på vinteren?

Elevsamtaler
Oktober

TV-aksjonen

Samlingsstund:
TV-aksjonen
24.oktober
Joggedag
20.oktober

Lære om barns
rettigheter og
muligheter i
ulike land.

Utviklingssamtaler
Samspill

Samf.fag
Naturfag
Engelsk
Norsk
Musikk
IKT

18/10: DKS:

Løve
November

Forfatter/ bokuke:
Alf Prøysen
Bjørn F. Rørvik

Bokuke

Teksttyper: fortelling
og skuespill
Skriveverksted

Norsk
K&H
Musikk

Lære om ulike
tradisjoner

Juleverksted

K&H
Musikk
Norsk
Matematikk
Engelsk
Krle
Samfunnsfag
Naturfag

Vennskapsuker
Samlingsstund

Bygge sosiale
relasjoner og ha
fokus på
læringsmiljø

Hemmelig/åpenbar
venn

Samf.fag
Musikk
K&H

Dalgård ishall

Lære om
samisk liv før
og nå

Skøyter

KRØ
Naturfag
Norsk
Samfunnsfag
Matematikk
Engelsk
Musikk

Utforske og
bruke digitale
ressurser

Foreldremøte

Samf.fag
Naturfag
Norsk
Matematikk
Engelsk
KRØ
Musikk

15-16. november:
DKS: Spor i jord

Lære om
forfatterskap og
illustrasjon
Lære om Alf
Prøysens
musikk

Desember

Advent og jul

Adventsstund
Julesanger
Julegudstjeneste/
alternativt
opplegg
Juletregang
.

Januar

Vennskapsuker
Helsedager
Norge
Samisk kultur

Februar
Samenes
nasjonaldag

Mars

Digitale
ferdigheter og
nettvett
Vinteraktivitetsuke
Skidag i Nilsbyen

April

Bruke
dømmekraft i
digital
sammenheng.

Kulturuke

Besøke
kulturminner i
nærmiljøet

Elevene velger
emne selv

Særemne

Digital presentasjon
Mai

Insekter

17.mai
Friidrettsdag

Naturglede:
respekt for
naturen og
klima- og

Forske
-Humler og blomster
-Ta vare på jorda
Tabeller/figurer/

Musikk
K&H
Norsk
IKT
Norsk
Naturfag
Matematikk

miljøbevissthet.

sammenligninger
Øving til
friidrettsdag.
Løp, hopp og kast.

Juni

Dalgårddag

Lære om Redd
Barnas innsats
for andre

Naturfag
Norsk
K&H
Samf.fag

