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Skolens profil

Skolens profil 
 
Persbråten videregående skole tilbyr utdanningsprogrammene studiespesialisering, 
studiespesialisering med toppidrett og idrettsfag. Skolen har også en tilrettelagt avdeling med grupper 
innen både hverdagsliv- og arbeidslivstrening. 
 
Skolen har en idrettslig profil. Halvparten av våre 500 elever har enten toppidrett eller breddeidrett. Vi 
samarbeider tett med lokale idrettsklubber – bl. a Heming Alpint, Heming Tennis, Røa Langrenn og 
Ullern Fotball. Skolen tilbyr et profesjonelt fagmiljø med høyt sportslig nivå og motiverte utøvere. Vi 
har som mål å lage en skolehverdag hvor elever på et høyt nivå skal kunne kombinere skole- og 
idrettssatsing. 
 
På studiespesialisering har Persbråten et bredt programfagstilbud. Vi tilbyr realfag som kreves for å få 
både generell og spesiell studiekompetanse. Elevmiljøet ved Persbråten er inkluderende, og resultat 
fra Elevundersøkelsen viser at elevene trives godt. Vi spesialiserer oss på å gi hver enkelt elev tett 
oppfølging og veiledning. 
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Oppsummering Strategisk plan
Skoleåret 16-17 fullførte og besto i overkant av 70 % av elevene. Tallene inkluderer elever som har vært oppe til ny og utsatt prøve (NUS) høsten 2017. Dette er en 
positiv utvikling sammenlignet med fjoråret. Til tross for at skolen nådde sitt mål om at 70 % av elevene skulle fullføre og bestå, er det for mange elever som ikke 
gjør det. 

Vi har en sammensatt elevgruppe på Persbråten når det gjelder skolemotivasjon. Den sammensatte elevgruppen bidrar til en godt og inkluderende skolemiljø for de 
fleste elevene. Tilbakemeldinger fra elevrådet er at skolen er kjent i ungdomsmiljøet som en skole med høy trivsel elevene imellom - på tvers av trinn. I 2017 
utarbeidet og gjennomførte vi tiltak i skolens plan for psykososialt læringsmiljø. I 2018 vil vi videreføre innsatsen rettet mot skolemiljøet. Sentralt i dette arbeidet er 
skolens miljøarbeider, elevrådet og noen utvalgte lærere som har interesse for elevrådsarbeid.

Elevene blir fulgt tett opp på Persbråten vgs. Trinnleder sammen med kontaktlærer og rådgiver danner et operativt team rundt klassen og den enkelte elev. På Vg1-
trinnet har vi de siste to årene arbeidet spesielt med å implementere felles læringsmiljøstandard i klasserommet. Elevene sier at de trenger tydelige kontakt- og 
faglærere som er i stand til skape arbeidsro og et godt læringsmiljø. Noen læringsmiljø er mer krevende enn andre. I 2018 vil vi videreføre arbeidet med felles 
standarder til også å omfatte Vg2- og Vg3-trinnet. Vi vil fortsette å styrke og å profesjonalisere lærerfellesskapet gjennom kollegaveiledning og samarbeid i fagteam. 
Læringsspesialistene vil også i fortsettelsen ha en viktig rolle i arbeidet både med standardarbeid og fagsamarbeid. Tall fra Elevundersøkelsen viser at skolen har 
omtrent de samme scorene på "Læringskultur" og "Felles regler" de siste årene. Vi forventer at vårt arbeid med utviklingen av god undervisningsledelse vil gi  
positive uttelling i årene framover.

Enkelte læringsmiljø krever at voksentettheten i perioder økes. Dette tar vi høyde for i budsjettet ved at vi viderefører tiltak som læringsassistent, ekstra 
støtteressurser i matematikk Vg1 og norsk Vg1. Rådgiverressursene videreføres. Skolen erfarer at mange elever har behov for støtte og hjelp av ulike grunner, og vi  
bruker betydelige ressurser på rådgivning i forhold til normen for vår skolestørrelsen. 

Våren 2017 gjennomførte vi skoleutviklingsprosjektet "Persbråten 2020". prosjektet hadde som målsetting å sikre en tydelig skoleprofil. Høsten 2017 har vi arbeidet 
ut et profileringsprogram i samarbeid med et identitetsbyrå. Persbråten vgs vil i det framtidige profilere seg som en idrettsskole. Utdanningsprogrammet idrettsfag 
har en solid forankring. Skoleåret 17/18 fikk vi studiespesialisering med toppidrett som et eget søkbart tilbud. Dette har bidratt til økt interesse for toppidrettsfaget.  
Det gis ingen tildeling til faget toppidrett på Vg1, og dette må tas av rammetildelingen.

Våren 2018 igangsettes det fireårige prosjektet Utviklingsløyper i regi av UDA. Prosjektet starter med en gjennomgang av skolens kunnskapsstatus innenfor skole- 
og læringsmiljø, ledelse og styring og undervisning. Dette blir et spennende utviklings-prosjekt som vi ser fram til å komme i gang med.

I dette prosjektet vil det bli utviklet fireårige utviklingsplaner konkretisert gjennom tre måneders tiltaksplaner. Strategisk plan vil være identiske med disse 
utviklingsplanene når de foreligger.
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Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt 
til høyere utdanning og arbeidsliv
Kommentarer til risiko og tiltak
Tydelig klasseledelse, tilstrekkelig arbeidsro og et godt og inkluderende læringsmiljø i klasser og grupper er en forutsetning for god undervisning. Arbeidsro med 
fravær av støy og avbrytelser er viktig for at både elever og lærere skal ha et godt lærings-/arbeidsmiljø. Et godt læringsmiljø i grupper og klasser er preget av 
tydelige forventninger til elevene og felles standarder og regler for skoleatferd som lærerne håndhever. Et godt læringsmiljø forebygger mobbing og trakassering og 
bidrar til at elever lærer mer. Persbråtens tall fra Elevundersøkelsen de siste årene viser at vi ligger uendret på et nivå under Oslo-skoler vi kan sammenligne oss 
med når det gjelder indikatorer som "Felles regler" og "Læringskultur". Inneværende skoleår har ledelsen videreutviklet både fagteam- og klasseteamarbeidet. Det 
er viktig at elevene forstår hensikten med arbeidsro i timene og at de blir invitert til å bidra til å skape et godt læringsmiljø. Vi erfarer at elever er fornuftige og 
konstruktive når de blir tatt på alvor og får være med å bestemme. Skolen har de siste årene arbeidet med klasseledelse og felles retningslinjer. Vi har i 2017 
arbeidet systematisk med å lage en felles skolekultur hvor alle har et eieforhold til felles standard for det gode læringsmiljø. Spesielt på Vg1 er det lagt ned mye 
arbeid i å få i implementert felles regelverk og rutiner og å få de til å fungere. Læringsmiljøet i klasser og grupper varierer. I 2018 vil vi ha økt fokus på klasser og 
grupper som har utfordringer med å skape god læringsledelse. Vi vil styrke samarbeidet mellom klassens lærere og internt/eksternt støtteapparatet om enkeltelever 
og innhente ekstern kompetanse der det trengs. 

I tilbakemeldinger vi har fått fra elever bl. a gjennom Elevundersøkelsen, sier oss at variasjon i undervisningen er viktig. Elevene snakker om hvor viktig det er å bli  
sett og hørt og at de får positiv tilbakemeldinger fra læreren. Vi vil videreføre den systematiske kompetansehevingen og - delingen vi har startet i personalgruppen i 
forhold til metoder for oppstart av timen og ulike metoder som bidrar til å øke læringen for den enkelte elev.

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2018 Mål 2021

Enkelte klasser har et utfordrende læringsmiljø. -Å sikre at felles retningslinjer for god undervisningsledelse 
blir fulgt i alle klasser og grupper. 

Elevfravær videregående skole 6,0% 5,0% 

Mestring (Elevundersøkelsen)

Motivasjon (Elevundersøkelsen)

Fremmedspråk fellesfag - Eksamen - 
Gjennomsnitt

Andel elever fullført og bestått videregående 
opplæring vgs, dvs gjenværende elever med 
bestått i alle fag ved skoleårets slutt, målt i 
prosent av elevtall pr 01.10 året før.

70,0% 73,0% 

Oslo kommune Side 5 av 7



Strategisk Plan - Persbråten vgs - 2018

Skolen møter ikke elevenes behov for individuell 
tilrettelegging, variasjon, vurdering for læring, å bli sett og 
fulgt opp.

-Å bruke lærernes fellestid (felles møtetid og fagteamtid) 
systematisk og planmessig til å utvikle og forbedre 
undervisningskvaliteten.
-Å videreutvikle kollegaveiledningsordning og bruk av 
lærerspesialister for å øke undervisningskvaliteten og for å 
gi hverandre tips, innspill og støtte. 
-Å gjennomføre til plan for karriereveiledning som 
forbereder elevene til høyere utdanning og arbeidsliv.
-Å igangsette og gjennomføre prosjektet Utviklingssløyfer. 

Matematikk 1P - Standpunkt - Gjennomsnitt 2,6 2,9 

Matematikk 1P - Skriftlig eksamen - 
Gjennomsnitt

2,2 2,5 

Matematikk 2P - Standpunkt - Gjennomsnitt 2,5 2,8 

Matematikk 2P - Skriftlig eksamen - 
Gjennomsnitt

2,5 2,8 

Norsk Vg3 studieforberedende - Skriftlig 
eksamen - Gjennomsnitt

2,8 3,0 
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Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing
Kommentarer til risiko og tiltak
Elevundersøkelsen viser år etter år at elevmiljøet på skolen er inkluderende og godt for de fleste elever. Vi har inneværende skoleår hatt god effekt av iverksatte 
tiltak i skolens plan for elevenes psykososiale læringsmiljø. Elevengasjementet er på vei opp - godt hjulpet og støttet av voksenpersoner i sosialkomitè og Right to 
play-komitè. Dette arbeidet videreføres i 2018. Elevenes stemme i arbeidet med læringsmiljøet er viktig for oss. Vi skal jobbe med å få til gode arenaer for elevenes 
tilbakemeldinger. Nye regler i §9A bidrar til at elevers opplevelse i læringsmiljøsaker skal tas på alvor. Reglene medfører også at vi raskere enn tidligere må sette 
inn tiltak. Gjennomføringen av tiltakene i skolens plan for det psykososiale miljøet blir sentrale.

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2018 Mål 2021

Enkelte klasser har et utfordrende læringsmiljø. -Gjennomføre vedtatte tiltak i skolens plan for elevenes 
psykososiale læringsmiljø.
-Sikre at elevens stemme blir hørt gjennom elevråd, 
rundebordskonferanser, i klasser med mye uro.

Trivsel (Elevundersøkelsen) 87,0% 90,0% 

Læringskultur (Elevundersøkelsen) 50,0% 70,0% 
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