
 

 

STRATEGI NATUR VIDEREGÅENDE SKOLE 

Strategiplan 2021-2026 

Visjon Vi skaper naturbasert læring for fremtiden 

 
Verdigrunnlag 

Vi gir en helhetstenkende, utviklings- og praksisorientert opplæring der alle blir sett 
Å se elevene betyr å se den enkeltes potensiale – både personlig og faglig – og bidra til å utvikle dette. Vi har blikk for 

elevenes læring og utvikling samt mulighetene i naturen og naturens behov, og setter opplæringen inn i en helhet. 

 

 
Posisjon 

Natur videregående skal være den ledende skolen for naturbruk i Oslo. 
I tillegg til å gi solid faglig opplæring, skal skolen delta i utviklingen av det grønne skiftet i Oslo. 

 

Studietilbud 
 
 

 Å være «den naturlige veien» til 
studiekompetanse og 
yrkesutdanning 

 Opprettholde og utvikle 
studietilbud innen naturbruk 

 Opprettholde realfagstilbudet 
for de som ønsker spesiell 
studiekompetanse (1T+R1 og 
Kjemi 1+2)  
 

Opplæring 
 

 Praktisk og prosjektorientert 
skole med fokus på tverrfaglig 
samarbeid 

 Tett samarbeid med næringer 
knyttet til utdanningsløpene ved 
skolen 

 Jobbe gjennomgående med 
bærekraft i alle fag 

 Vinkle undervisningen mot 
urban næring innen naturbruk 

 Alle elever skal ha utfordringer 
og utvikling tilpasset sitt nivå 

 Flest mulig fullfører og består og 
er godt forberedt på yrkesliv og 
høyere utdanning 

Skolemiljø 
 

 Godt fysisk og psykososialt 
skolemiljø for elever og ansatte 
som tilrettelegger for trivsel og 
størst mulig tilstedeværelse 

 En arena for faglig og sosial 
utvikling  

 Trygt og inkluderende 
læringsmiljø, som fremmer 
helse, trivsel og læring, og som 
er fritt for mobbing, vold og 
overgrep 

 Tett oppfølging av elever 

 Godt samarbeid mellom skole 
og hjem   

Rekruttering 

 

 Bli en del av VIGO-systemet  

 Styrke vår posisjon som en 
anerkjent videregående skole i 
Oslo – naturbruk, yrkesskole og 
veien til generell/spesiell 
studiekompetanse 

 Synliggjøre vår rolle som den 
ledende skolen i bærekraftig 
utvikling  

 Fast markedsføringsfunksjon  
 

Drift og økonomi 
 

 Bli en miljøfyrtårnbedrift 

 Sikre en økonomisk forsvarlig 
drift  

 Være aktive i digitalisering av 
skolen 

 Avklare lokalisering 
 



 


