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Framtidas ungdomsskole - et likeverdig 
opplæringstilbud…

… alle barn skal bli vinnere i eget liv ut fra egne 
forutsetninger

… alle barn skal oppleve helhet og sammenheng i 
opplæringsløpet

… alle barn skal være 
inkludert, oppleve 
trygghet og mestring i 
sitt læringsmiljø

… alle barn skal møte høyt 
kvalifiserte og profesjonelle 
voksne gjennom  hele 
opplæringsløpet



• Digital kompetanse

• Fagenes byggesteiner –

metode og tenkemåte

• Synliggjøring og styrking av 

matematikk i alle fag

• Styrking av 

språkfagene

• Mestre ulike former for 

kommunikasjon

• Samhandling og deltakelse 

som i alle fag og ulike på 

samfunnsarenaer

• Demokratisk deltakelse og 

sosial ansvarlighet

• Reflektere og utvikle et bevisst 

forhold til egen læring

• Bruke strategier for å planlegge, 

gjennomføre og vurdere egen 

læring

• Kritisk tenking og 

problemløsing

• Kreativitet - utforske, se 

muligheter og finne nye 

løsninger

• Innovasjon – å kunne skape 

noe

Framtidas ungdomsskole – læring i det 21. århundre



Menneskerettighetene som målestokk
• Å skape et trygt psykososialt miljø handler om å realisere 

menneskerettighetene
• Vi har ansvar for å ta avgjørelser som er til barns beste, og barn 

har rett til å bli hørt

Nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og 
diskriminering
• Alle barn og elever har en individuell rett til et trygt psykososialt miljø
• Barnehager og skoler i Bamble aksepterer ikke at barn og elever blir 

krenket, mobbet, trakassert eller diskriminert

Anerkjennelse av at faglig læring og sosial læring hører sammen
• Faglig og sosial læring utfyller hverandre og er avhengig av hverandre
• Tilpassede faglige utfordringer og relevante og forståelige 

tilbakemeldinger påvirker elevenes trivsel og motivasjon positivt

Inkludering av alle barn og elever
• Alle har rett til å oppleve sosial tilhørighet
• Alle barn har en grunnleggende rett til utdannelse og skal ha mulighet 

for at oppnå og opprettholde et akseptabelt læringsnivå
• Ethvert barn har unike egenskaper, interesser, evner og læringsbehov

Framtidas ungdomsskole – blir framtidas samfunn?


