ÅRSPLAN 2022/2023
Dalgård skole og ressurssenter

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

”Læring i fellesskapet:
faglige utfordringer, daglige gleder”
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Generell del
Voksne på trinnet / i grupper
Kontaktlærer
Ole-Christian Sætre Torheim
Tor Inge Johansen
Ida Marie Sæter
Bente Lena Røv
Andre voksne
Kristin Danielsen Aunan
Elisabeth Eriksen
Lise Thorvaldsen
Øystein Trøan
Ole Christian Lillejord

Avdelingsleder
Torunn Singstad

Klasse
6A
6B
6C
6D

Kontaktinfo
ole-christian.satre.torheim@ou.trondheim.kommune.no
tor-inge.1.johansen@ou.trondheim.kommune.no
ida-marie.sether@ou.trondheim.kommune.no
bente-lena1.rov@ou.trondheim.kommune.no

Funksjon
Spes.ped
Spes.ped
Miljø
Miljø
Miljø

Kontaktinfo
kristin.danielsen.aunan@ou.trondheim.kommune.no
Elisabeth.eriksen@ou.trondheim.kommune.no

Torunn.Singstad@ou.trondheim.kommune.no

Areal - organisering
Trinnet bruker dobbelareal i C-bygget. I tillegg holder to av klassene til i G-bygget. Trinnet organiseres til
enhver tid på den måten som er hensiktsmessig for å skape et godt læringsmiljø.

Kunnskapsløftet - 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.
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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 med hjemmet, og dermed bidra til å styrke elevenes læring og utvikling.
-

-

Foreldremøte – to per år. Innholdet i møtene planlegges sammen 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.
Meldeboka er en kommunikasjonskanal mellom skole og hjem. Den benyttes til korte beskjeder,
fravær og generell informasjon (https://trondheim.skolepro.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 / i gruppa 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
Tlf skolen: 72545000
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Periode

Tema

Kulturkalenderen/lokale
ekskursjoner

Mål

Aktivitet

Fag

Aug/Sept

God
start/Respekt

Turdager

Bygge sosiale relasjoner
og ha fokus på
læringsmiljø

Lage klasseregler.
Dekorere
klasserom.
Foreldremøte

KRLE
Samf.
K&H
Norsk
Gym

Oktober

Miljøvern

Fabrikk-besøk:
besøke Nidar

Kjenne til menneskeretter
og arbeidet til Leger Uten
Grenser.

Joggedag

Naturfag
Samf
Norsk

Bygge sosiale relasjoner

Samtaler
Stasjon og
samarbeidsøvelse
r

Musikk,
norsk,
engelsk,
K&H

Juleverksted
Ballspill

KRLE
Engelsk
Norsk
Musikk

Kunne snakke om
vennskap. Vite hva en
god venn er.
Kunne si hvordan man
håndterer en konflikt.
Vite kjennetegn på digital
mobbing.

Nettvett
Ballspill.
Skøyter

KRLE
Norsk
Samfunnsf
ag
Gym

Kjenne til viktige
vitenskapelige
oppdagelser.
Lage nattehimmel og
solsystem.

Vitenskapshistorie
, vitensenteret

Naturfag
K&H
Samfunnsf
ag

Aktivisere kroppen
gjennom aktiviteter
forbundet med vinter.

Ski
Aking
Skøyter
Friluftsliv
Gå-gjennom-isen

Bygge relasjoner på tvers
av trinn, delta på ulike
aktivitetstilbud.

Ulike sosiale
aktiviteter, info
kommer.

Lære om urfolk, spesielt
samisk tro og kultur.

Samtaler
Foreldremøte

Folkehelse og
livsmestring
Bærekraftig utvikling

November

Trinnavis

Samlingsstund:
TV-aksjonen
23.oktober/
Joggedag
Avis i skolen
DKS (Bandomeon)
(14.11)

Desember

Advent

Januar

Vennskapsuker

Adventsstund
Julegudstjeneste/
alternativt opplegg
Juletregang

Demokrati og
medborgerskap

Verdensrommet
Februar
Uke 6

Vinteraktiviteter
Mars

Folkehelse og
livsmestring

April

Kulturuke
Demokrati og
medborgerskap

Samisk kultur
Folkehelse og
livsmestring
Demokrati og
medborgerskap
Bærekraftig utvikling
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4. DKS: Det samiske
trøndelag (17.04)

WeVideo
Prosjekt i K&H

Gym
M&H

Mai

Demokrati og
historie
Demokrati og
medborgerskap

Juni

Dalgårddag
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9. DKS: Pilegrimene i
Nidaros
Grunnlovsfeiring

Lære om frigjøringen og
grunnloven

2. Dalgårddag

Lære om Redd Barnas
innsats for andre

Lage pynt til
klasserommet.
Orientering

Norsk
K&H
Samfunnsf
ag

