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Sammendrag                                              
 
Ås-skolenes felles visjon, vedtatt på rektormøtet 4.6.20: 

 
 

Ås-skolen: Gode sammen 

Sammen lærer vi for fremtiden. Vi deler kompetanse, inspirerer hverandre og finner 

felles løsninger. Vi er nysgjerrige, samhandlende og løsningsorienterte.  

I Ås-skolen er det trygt å møte utfordringer og ta sjanser. Vi bruker ressursene i 

lokalsamfunnet aktivt. 

 Vi fremmer menneskeverd, demokrati og medbestemmelse 

 Vi utvikler vår identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap. 

 Vi benytter metoder og aktiviteter som inspirerer til kritisk tenkning og etisk 

bevissthet 

 Vi legger til rette for skaperglede, engasjement og utforskertrang 

 Vi har respekt for naturen og er miljøbevisste 

Ås-skolen bidrar til at den enkelte blir den beste utgaven av seg selv. 

 

 

2020 har vært et spesielt år for alle i Norge – også for elever og ansatte i Ås-
skolen. Siden mars har skolehverdagen vært preget av strenge smitteverntiltak 

som følge av koronapandemien. Barnehager og skoler i Norge var helt eller 
delvis stengt fra 13. mars til 11. mai 2020.  

I de 6 ukene våren 2020 da skolene var fysisk stengt, sørget skolene for et tilbud 

til elever med foreldre i samfunnskritiske jobber. Skolene hadde dessuten et 
tilbud til elever med særlige omsorgs- eller opplæringsbehov. 

 
De fleste lærere og elever måtte på kort tid omstille seg til digital 
undervisning. Lærerne i Ås hadde brukt digitale læringsplattformer og digitale 

læremidler før stengingen, men å planlegge og utføre hele skoledagen på nett 
var helt nytt. I Ås hadde alle elevene allerede enten læringsbrett eller PC, så 

infrastrukturen lå godt til rette for denne uforutsette situasjonen. 
 
Lærerne har siden mars strukket seg langt for å gi elevene god opplæring og 

oppfølging både på skolen og via digitale løsninger. Stadig nye retningslinjer for 
smittevern har satt sitt preg på skoledagene og krevd store ressurser.  

 
Utdanningsdirektoratet skriver: Vi vet lite om hvilke langtidseffekter perioden 

med nedstenging vil kunne ha for elevenes læring. Elevene har hatt en betydelig 
forbedring av standpunktkarakterer denne våren i både grunnskolen og 
videregående skole, men elevene og lærerne opplevde ikke nødvendigvis økt 

læring og faglig utvikling. ….. Kunnskapsgrunnlaget viser at nedstengingen fikk 
store sosiale, pedagogiske og praktiske konsekvenser. (Utdanningsspeilet 2020) 

 
I denne krevende situasjonen har rektorgruppas arbeid sammen, under ledelse 

av virksomhetsleder, hatt stor betydning. Rektorene har hjulpet hverandre, stått 

sammen med alle ansatte og sørget for at Ås-skolen har kommet godt gjennom 

korona-perioden så langt. 
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Til tross for at korona-situasjonen har krevd fokus gjennom nesten hele 2020, og 

møter og samlinger i perioder har vært gjennomført digitalt, har skolene 

sammen og hver for seg likevel arbeidet kontinuerlig med faglig utvikling. 

Lederutviklingsprogrammet for rektorene og virksomhetsleder, som ble igangsatt 

høsten 2019, avsluttes i juni 2021. 

Elevenes læringsmiljø, mobbing og krenkelser sees i sammenheng med det 

totale skolemiljøet – og voksnes fellesskap rundt barna. Elevenes læringsmiljø er  

gjennomgående tema i skoleledermøter og -samlinger.  

Gode overganger mellom barnehage og skole, mellom barneskole og 

ungdomsskole og ved skifter innad på den enkelte skoler har kontinuerlig fokus, i 

samarbeid med barnehagene, mellom skoler og innad på den enkelte skole. 

Å bli en god leser er viktig i dagens og fremtidens samfunn. I Ås arbeides det 

systematisk mot at alle skolene skal bli sertifisert som dysleksivennlige av 

Dysleksi Norge. Dette gir gode systemer for leseopplæring i skolene, noe som 

kommer alle elever til gode, ikke bare elever med dysleksi. 

Bærekraftig utvikling og Det grønne skiftet gir muligheter og engasjement blant 

elevene.  Ås er heldig som har Vitenparken og NMBU i kommunen. Samarbeidet 

med dem gir inspirasjon og læring til elever og lærere. Bærekraft kan også 

handle om utvikling av demokratiforståelse hos barn og unge. Dette jobbes det 

systematisk med ved noen av skolene i Ås i samarbeid med DEMBRA  

(Demokratisk beredskap mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske 

holdninger) og UNICEF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nytt nasjonalt læreplanverk LK20 er gjort gjeldende fra 1.-9. trinn fra 1.8.20, og 

for 10.trinn fra 1.8.21.  Ås-skolen har videreført og utviklet ordningen med felles 

lærende nettverk for alle skoler, der sentrale temaer fra læreplanfornyelsen har 

vært tatt opp. Samlingene bidrar til at lærere og ledere får støtte i 

implementeringen av nytt læreplanverk og bidrar til felles praksis i Ås-skolen.   

Siden mars har nettverkssamlingene vært gjennomført digitalt, grunnet korona-

situasjonen. 

Det er iverksatt et nytt prosjekt – Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)- en 

samhandlingsmodell for å sikre samarbeidet mellom skolen, PPS og andre 

hjelpeinstanser på alle skoler.  

Utviklingsområdene beskrives i siste del av fellesdokumentet Utviklingsmelding for 

2021. 

Helt til slutt i dokumentet kommer det en presentasjon fra hver enkelt rektor av 

egen skole. 
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Innledning  

Tilstandsrapporten for 2020 med utviklingsmelding for 2021 beskriver Ås-skolens 

felles arbeid og resultater. 

Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet, ved å sammenstille 

informasjon og data som grunnlag for å vurdere og videreutvikle kvaliteten på 
opplæringen internt på en skole og i kommunen, og for å drøfte kvaliteten i 

skolene i kommunen.  

Ut fra felles planer og strategier gjøres det et arbeid på den enkelte skole, med 

lokale tilpasninger ut fra behov. 

Tilstandsrapport for skolene i Ås skrives også i år i sammenheng med 

utviklingsmelding for kommende år – i ett og samme dokument. Denne 

strukturen er å finne igjen i skolenes rapporter helt til slutt i dokumentet.  

 

1.Tilstandsrapport 2020 

1.1 Om tilstandsrapporten 

Tilstandsrapporten baserer seg på tall skolene har rapportert i 2020, samt 

skolenes egne kartlegginger og vurderinger.   
 

 

1.2 Arbeidet i Ås-skolen under korona-pandemien 

Den 13. mars stengte alle skoler fysisk og gikk over til digital undervisning for de 

fleste elevene. Både lærere og elever var hjemme, og skolene gikk fra fysisk til 
digital undervisning i løpet av ett døgn. 

Læringskurven var bratt, både for lærere, skoleledere og elever (og foreldre). 
Ås-skolene var godt skodd, da alle elever hadde eget læringsbrett eller egen PC. 

Ås kommune har egen pedagogisk rådgiver for IKT, som fulgte tett opp, både 
teknisk og digitalt. Det ble klart at det var og er forskjeller mellom skoler når det 
gjelder den digitale kompetanse hos de ansatte. Dette er grepet fatt i, og det 

arbeides for å øke kompetansen, blant annet gjennom videre arbeid med 
innføring av Strategisk plan for en digital skolehverdag i grunnskolen i Ås. (Se 

kapittel 2.2.4 Pedagogisk bruk av digitale verktøy). 

I de 6-8 ukene skolene var fysisk stengt, sørget skolene for et tilbud til elever 
med særlige omsorgsbehov. De sårbare elevene ble tett fulgt opp fra skolenes 

side, og tilbudet ble tilpasset elevens behov. 

Skolene hadde også ha et tilbud til elever med foreldre i samfunnskritiske jobber. 
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Skolene har måttet omorganisere seg på kort varsel, ifølge raskt skiftende 

smittevern-nivå, med derpå følgende endring i beredskapsplaner, retningslinjer 

og forskrifter. 

Satsing på samarbeid gjennom de siste årene kom godt til nytte, og viste at 

lederne for Ås-skolene har en felles plattform og felles støtte i hverandre. 

Til tross for fokus på organisering, oppfølging av beredskapsplaner og forskrifter, 

har skolene likevel gjennomført utviklingsarbeid, - blant annet arbeid med 

innføring av læreplanverket Kunnskapsløftet 2020. Det meste har vært 

gjennomført i noe mindre omfang enn opprinnelig planlagt. Det har ført til 

forsinkelser, og noe har måttet utsettes. (Se kapittel 1.5 Felles pedagogiske 

satsingsområder for Ås-skolen i 2020) 

 

1.3 Lovverk, forskrifter og styringsdokumenter 

Skole er i høy grad er lovregulert, både når det gjelder innhold og antall 

pedagoger pr elev på hovedtrinnene 1.-4., og 5.-10. (lærernormen).  

Under følger et utdrag av de viktigste lover, forskrifter og styringsdokumentene 

på nasjonalt nivå. I tillegg kommer lokale føringer.  

 FNs barnekonvensjon https://www.unicef.no/barnekonvensjonen  

 

 Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa 
(Opplæringslova) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61  

 

 Forskrift til opplæringslova 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724?q =forskrift til 

opplæringslova 
 

 Læreplanen for Kunnskapsløftet 2020 (LK20) 

Læreplanverket er en forskrift til opplæringsloven og skal styre 

innholdet i opplæringen.   
Nytt læreplanverk ble fra 1.8.20 innført for 1.-9.trinn, og innføres 
for 10.trinn fra 1.8.21. Utviklingsarbeidet i skolene i 2020 har i stor 

grad vært preget innføringen av LK20. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/ 

 

 Meld. St. 6 (2019–2020) 

Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, 

skole og SFO  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-

20192020/id2677025/?ch=1 

 

 St. 21 (2016–2017) 

https://www.unicef.no/barnekonvensjonen
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724?q
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20192020/id2677025/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20192020/id2677025/?ch=1
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Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-

20162017/id2544344/ 

 

 

 

1.4 Presentasjon av virksomhet grunnskole Ås kommune 

 

Skoler i Ås kommune: 

 7 barneskoler (1.-7. trinn) med skolefritidsordning (for 1.-4. trinn og for 
funksjonshemmede elever på 5.- 7. trinn  

 2 ungdomsskoler 
 Rustadtunet – alternativt skoletilbud for elever med store, sammensatte 

lærevansker.  
 Medeierskap i Follo barne- og ungdomsskole.  

 

1.4.1 Elever og undervisningspersonale 

 

Antall elever og årsverk til undervisning Ås kommune pr. 1.10.2020 

Antall elever Antall årsverk 
til under-
visning 

Antall årsverk 
til spesial-
undervisning 

og særskilt 
språkopplæring 

Antall årsverk 
til assistenter 

Antall årsverk 
andre 

faggrupper 

2493 187 32 25 3 

Tabell 1 Tallene er hentet fra Utdanningsdirektoratet og baserer seg på skolenes GSI-rapportering 
pr.1.10.2020. For tall for den enkelte skole: Se skolenes rapporter.  

1.4.2 Kompetansekrav for tilsetting og undervisning 

Tabellen viser antall lærere som oppfyller kompetansekrav for tilsetting1, jf. 

opplæringsloven § 10-1, pr. 1.10.2019.  

Lærerne er underlagt de kompetansekravene som gjaldt da de var ferdig 
utdannet. Det vil si at alle som var kvalifisert for ansettelse i stillingen da de 
fullførte utdannelsen sin, er ført på undervisningspersonale som oppfyller 

kompetansekravene for tilsetting. 

Indikator og nøkkeltall  1.-7. 

årstrinn 

8.-10. 

årstrinn 

Sum 1.-10. 

årstrinn 

Antall årsverk, lærere som oppfyller 

kompetansekravene for tilsetting  
122 53 175 

Antall årsverk lærere som ikke oppfyller 

kompetansekravene for tilsetting  
11 1 12 

Tabell 2 Tallene er hentet fra Utdanningsdirektoratet og baserer seg på skolenes GSI-rapportering pr.1.10.20 

                                       
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20162017/id2544344/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20162017/id2544344/
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Skoleeiers egenvurdering 

Innen 2025 skal lærere på barneskolen ha minst 30 studiepoeng for å kunne 
undervise i basisfagene norsk, engelsk og matematikk. På ungdomskolen må 

lærere ha minst 60 studiepoeng i disse fagene. Lærere som ikke har fullverdig 
utdanning ifølge statlige kompetansekrav, tilbys videreutdanning ifølge den 
enkelte skoles behov. I Ås var det i 2020 17 lærere som fullførte 

videreutdanning og 12 nye som startet videreutdanning. Lærerne melder om 
studier med høyt læringstrykk og godt læringsutbytte. 

 
Ås kommune deltar i den statlige satsingen Kompetanse for kvalitet – 

videreutdanning for lærere. Antallet lærere som kan delta, begrenses både av 
kommunens økonomi - da ut-vikariering i forbindelse med studiet bare delvis 
dekkes av statlige overføringer – og skolenes tålegrense for fravær /ut- 

vikariering.  
 

Veien videre 
Det er utført en kompetansekartlegging og på bakgrunn av denne utviklet en 
plan for videreutdanning for Ås kommunes lærere fram til 2025. Ifølge budsjett 

for 2021 kan Ås kommune fortsatt ha ca 15 lærere på videreutdanning.   
 

 

1.4.3 Tilpasset opplæring og spesialundervisning 

Ifølge opplæringsloven skal all undervisning være tilpasset elevenes evner og 

forutsetninger. Dette prinsippet gjelder alle elever. 

Elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, har rett på 
spesialundervisning. Rett til spesialundervisning er et enkeltvedtak basert på 

sakkyndig vurdering som gjennomføres av PPT, og betyr i praksis at elever som 
får spesialundervisning ikke undervises etter ordinær læreplan, men etter en 

individuell og tilrettelagt læreplan i ett eller flere fag.  

KOSTRA-tall viser at andel elever med vedtak om spesialunderving for Ås-
kommune var på 6,1% for skoleåret 2019/2020, og har gått ned til 5,6% for 

skoleåret 2020/21. 
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Skoleeiers egenvurdering 
Det arbeides kontinuerlig med mål om at færre elever skal ha behov for 

spesialundervisning. Ved å gi elevene bedre tilpasset opplæring på tidlig 
tidspunkt, kan flere elever få et forsvarlig opplæringstilbud og dermed 

reduseres behovet for spesialundervisning. Vi ser at andelen elever med behov 
for spesialundervisning er synkende. Det er ikke et mål at andelen elever med 
spesialundervisning skal være 0. I enhetsskolen vil det alltid være elever som 

har behov for en egen læreplan.  
 

Veien videre 
Skolene og PPS fortsetter gjennomføringen av Strategi for likeverdig opplæring 
for alle elever i Ås-skolen 2019-2022. Samhandlingsmodellen BTI (Bedre 

tverrfaglig innsats) er under innføring for kommunalområdet oppvekst og 
opplæring, med mål om tidlig og koordinert innsats for elever som av ulike 

årsaker strever.  
Det søkes dessuten om midler gjennom den nasjonale ordningen 
Kompetanseløftet til arbeid med bedre tilpasset opplæring for å få ned andelen 

spesialundervisning. 

 

1.4.4 Særskilt språkopplæring 

Særskilt norskopplæring følger enten LK20s læreplan i norsk eller Læreplan for 

grunnleggende norsk for språklige minoriteter.   

Velkomstklassene er det opplæringstilbudet Ås kommune gir til nyankomne 
elever med mangelfulle norskkunnskaper for å kunne følge ordinær undervisning, 

med og uten skolegang fra hjemlandet. Målgruppen er elever på 1. – 7.trinn på 

barneskolen og 8. – 10.trinn på ungdomsskolen.  

Elevene har vanligvis inntil 10 måneders opplæring i velkomstklassen. I 2020 

deltok 14 elever på barnetrinnet og 8 elever på ungdomstrinnet. 

Skoleeiers egenvurdering 

Det har hittil vist seg vanskelig å finne egnede kartleggingsverktøy for denne 
elevgruppen. Det er behov for gode kartleggingsrutiner og verktøy for å sikre 
disse elevenes læringsutbytte.  

Veien videre 
I januar 2021 blir et nytt kartleggingsverktøy for grunnleggende norsk, utviklet 

av Utdanningsdirektoratet, gjort tilgjengelig for alle skoler. Vi forventer at det 
vil lette arbeidet med kartlegging av elevene, samt sikre riktig tilbud og nivå 
på opplæringen.  

 

1.4.5 Læringsmiljø 

Alle elever har rett til et trygt og godt psykososialt og fysisk skolemiljø. Kapittel 
9A i Opplæringsloven beskriver denne retten.  
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Ås kommune har en rekke systemiske forebyggende tiltak for å sikre et trygt og 
godt skolemiljø for alle, og dermed forebygge mobbing. Etter tidligere politisk 

vedtak, jobber alle skolene i Ås enten med oppleggene «Mitt valg» eller PALS.   

Ås-skolene har en felles, kommunal Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i 

skolene og på SFO. Den kommunale planen er godt innarbeidet ved kommunens 
grunnskoler, og brukes aktivt, både av skolens ledelse og alle ansatte. I tillegg til 

den kommunale planen, har hver skole en lokal tiltaksplan for å sikre alle elever 
en trygg og god skolehverdag. Det siste årets arbeid har avdekket at det er et 
behov for en felles plan for hele løpet fra barnehagestart til grunnskoleslutt. 

Arbeidet med en slik plan startet høsten 2020. Planen forventes ferdigstilt våren 

2021.  

Klassetrivsel.no og Elevundersøkelsen brukes systematisk for å avdekke forhold 

knyttet til blant annet mobbing.  

Klassetrivsel.no er et digitalt, pedagogisk trivselsverktøy utviklet for å kunne 

gjennomføre målrettede trivselsundersøkelser og digitale intervju på 
grunnskoler, videregående skoler og i barnehager. Klassetrivsel har til hensikt å 
gi læreren overblikk over og innsikt i elevenes/barnas eget syn på den aktuelle 

trivselen og relasjonene. Denne kunnskapen brukes i arbeidet med å sikre alle i 

klassen eller gruppen et trygt og godt psykososialt miljø. 

I Ås kommune brukes Klassetrivsel.no på alle trinn. 

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elevene får si sin mening om 
læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å 

gjøre skolen bedre. 

I Ås kommune gjennomfører alle elever fra 5.-10. trinn Elevundersøkelsen hver 

høst. Dette gir oss data til å kunne følge enkelte kull og grupper over tid. Det gir 
oss dessuten et bredt datagrunnlag som gir et helhetlig bilde av Ås-skolen. 
Datagrunnlaget som er lagt frem i denne rapporten, er de offentlige tallene som 

ligger åpent på www.skoleporten.no.. (Når denne rapporten skrives, er tallene 

foreløpig ikke tilgjengelige i Skoleporten, men er hentet fra udir.no) 

Elevene på både 7.trinn og 10.trinn rapporterer at de trives godt på skolen.  

På spørsmålene som omhandler «vurdering for læring» skårer elevene i Ås noe 
under landsnittet. Elevene melder i tillegg om at de opplever noe mindre 
elevdemokrati enn landssnittet. Går vi bak tallene, ser vi at i begge tilfeller 

handler det om opplevelsen av medvirkning. 

Resultater fra Elevundersøkelsen for 7. og 10. trinn 

Indikator og nøkkeltall 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Mobbing på skolen 7.trinn 

(prosent) 

9,9 6,0 5,3 8,3 

Tabell 3 Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet. Tabellen viser resultater fra 2017/18-
2019/20, fra gjennomføring av Elevundersøkelsen for 7. trinn. 

Indikator og nøkkeltall 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Mobbing på skolen 10.trinn 

(prosent) 

11,4 5,8 8,6 7,1 

Tabell 4 Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet. Tabellen viser resultater fra 2017/18-
2020/21, fra gjennomføring av Elevundersøkelsen for 7. og 10. trinn. 

http://www.skoleporten.no/
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 Skoleeiers egenvurdering 

De offentlige «mobbetallene» viser kun tall for 7. og 10. trinn det aktuelle skoleåret, 

og gjenspeiler derfor ikke situasjonen for hele barneskolen og hele ungdomsskolen. 

Tallene varierer fra skole til skole og fra år til år.  

Noen skoler har trinn med ekstra utfordringer med klassemiljøet generelt, eller med 

jente- eller guttemiljøet spesielt. Det settes inn ekstra ressurser i de tilfeller der 

skolene selv ikke klarer å snu situasjonen. Pedagogisk innstasteam (PIT) kan for 

eksempel settes inn for en periode. Den enkelte skoles mobbetall følges særlig opp i 

samarbeid med virksomhetsleder. 

  

Arbeidet for et godt skolemiljø krever kontinuerlig innsats.. Dette er et område skolene 

til enhver tid prioriterer. Se Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø i 

kapittel 1.5 Felles pedagogiske satsingsområder for Ås-skolen i 2020. 

 

Veien videre: Fortsatt fokus på implementering av den nye Handlingsplan for godt 

psykososialt miljø for barnehage, skole og SFO på alle skoler. 

I forbindelse med utvikling av god vurderingspraksis gjennomføres det et forsøk med 

nedtoning av karakterbruk i ungdomsskolen. Dette er også et tiltak for å redusere 

psykisk stress blant elever i ungdomsskolen.  

 

Medvirkning er et viktig område å se nærmere på i sammenheng med elevenes 

psykososiale miljø.  

Arbeid for et godt skolemiljø krever kontinuerlig innsats. Det er et område skolene til 

enhver tid må prioritere høyt.  

 
 

1.4.6 Revisjoner av virksomhet grunnskole 

Det er i 2020 gjennomført to revisjoner av virksomhet grunnskole. Rapportene er 

bestilt av kontrollutvalget i Ås kommune. Rapportene tok for seg henholdsvis 

elevenes psykososiale skolemiljø og de ansattes arbeidsmiljø.  

Revisjon på Psykososialt skolemiljø, Ås kommune, utført av Viken 

distriktsrevisjon: 

Kontrollutvalget i Ås kommune vedtok i møte den 28. januar 2020 at Viken 

kommunerevisjon (VKR) skulle gjennomføre en forvaltningsrevisjon av elevenes 

psykososiale skolemiljø på tre skoler i kommunen; Sjøskogen skole Rustad skole 

og Ås ungdomsskole. 

Prosjektets formål var å kartlegge og vurdere kommunens/de utvalgte skolenes 
etterlevelse av regelverket på området psykososialt skolemiljø, samt belyse om 
kommunen har tilfredsstillende rutiner og praksis for å ivareta elevenes 

psykososiale arbeidsmiljø. og oppfølging av meldte avvik. 
 

Viken kommunerevisjons overordnede vurdering er at Ås kommune og de tre 
skolene arbeider kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet og 
tryggheten til elevene. Det var imidlertid ulikheter mellom skolene. Viken 

kommunerevisjon kom med anbefalinger som det arbeides med i etterkant av 
revisjonen. 
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Revisjon på Arbeidsmiljø for ansatte grunnskolen Ås kommune, utført av Follo 
distriktsrevisjon: 

Kontrollutvalget i Ås kommune bestilte en revisjon av ansattes arbeidsmiljø i 

grunnskolen.  Revisjonen fastslår at grunnskolen i Ås, representert ved Åsgård 

skole, Rustad skole, Solberg skole og Ås ungdomsskole, har utarbeidet rutiner og 

retningslinjer som kan bidra til et kontinuerlig og systematisk arbeid for de 

ansattes helse, miljø og sikkerhet, samt sikre og opprettholde kompetanse. 

Kommunen og skolene har jobbet med problemstillinger knyttet til vold og 

trusler fra elever, og utarbeidet handlingsplaner i forbindelse med risiko og 

sårbarhets analyser. 

Basert på spørreundersøkelse som revisjonen sendte ut til alle ansatte, 

konkluderer revisjonen med at de ansatte stort sett er fornøyde med det fysiske 

og psykososiale arbeidsmiljøet, men at det er rom for forbedring på fire punkter i 

det systematiske HMS-arbeidet. Disse punktene er tatt til etterretning, og 

arbeidet med å sikre etterlevelse er i gang. 

 

 

1.4.7 Sykefravær 

Det jobbes med å holde sykefraværet i skolene på et lavt nivå. Dette gjøres ved 
å ha fokus på at de voksne skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Rektorene har 

tett oppfølging av de sykemeldte. Fokuset rettes spesielt mot de ansatte som har 
mye korttidsfravær. Ås kommune er IA-bedrift og følger retningslinjene for 

sykefraværsoppfølging i IA-avtalen.  

Ås kommunes mål er at sykefraværet totalt ikke skal være over 7 %.   

 
På bakgrunn av den pågående korona-pandemien har korttidsfraværet ved 
enkelte av skolene økt som en følge av at terskel for å være hjemme har vært 

lavere, samt at det har vært gjennomført systematisk testing av ansatte ved 
behov.  

 
Det har av tekniske årsaker ikke vært mulig å få ut samlet sykefravær for 

grunnskolen i Ås kommune for 2020. 
 

 

 

1.4.8 Kvalitetssystem i Ås-skolen 

Kvalitetssikring handler om å ha et overordnet system – et system som ivaretar 
lovverk, forskrifter og samtidig bygger den profesjonskulturen som bidrar til å 

oppnå dette. Grunnskoleeier og alle som arbeider i skolen, skal sammen bidra til 
å oppfylle målene og kravene i lovverket. Et internkontrollsystem retter seg både 

mot skolens produksjon av tjenester, samt kontroll av lovligheten av de 

handlinger som er foretatt. 
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Systemoppfølging i Ås-skolen 

Møtestruktur og nettverk er en viktig del av systemoppfølgingen. Kommunen 
som skoleeier har god erfaring med å bruke møter og nettverk som verktøy for å 

utvikle tjenesten i henhold til nasjonale og lokale føringer.  
Virksomhet grunnskole gjennomførte i 2020 følgende: 

 
Rektormøter:  
Formålet med disse møtene er oppfølging, deling av erfaring, fordeling av 

oppgaver, informasjon og refleksjon og gjennom dette danne et 
profesjonsfellesskap. Temaer kan være regelverk, regelverkets etterlevelse, 

faglige drøftinger og samkjøring av retning innenfor bl.a pedagogisk 
utviklingsarbeid. Dette har vært spesielt nyttig og viktig i forbindelse med 
smitteverntiltak i skolene. Møtene har vært gjennomført ukentlig eller oftere i 

hele 2020, i lange perioder digitalt. 
  

Skoleledermøter: 
Formålet med disse møtene er pedagogisk utvikling. Temaene hentes fra Ås 
kommunes pedagogiske utviklingsplan. De har vært gjennomført 1 gang/måned. 

Grunnet korona-situasjonen har flere av samlingene i 2020 vært gjennomført 
digitalt. Alle skoleledere i Ås kommune deltar på disse møtene, inkludert SFO-

lederne. 
 
Dialogsamtaler, ledersamtaler og medarbeidersamtaler 

Virksomhetsleder innkaller hver enkelt rektor til jevnlige dialogmøter. Pedagogisk 
ledelse, økonomi og resultater blir drøftet. I tillegg gjennomføres det 

ledersamtaler og medarbeidersamtaler med hver enkelt leder årlig. 
 
 

Dialogbesøk 
Skolene følges vanligvis opp med årlige dialogbesøk fra virksomhetsleder 

grunnskole. Disse har ikke vært gjennomført i 2020, grunnet korona-situasjonen. 
 

Lærende nettverk: 
Fra skoleåret 2019/20 er det arrangert tre lærende nettverk for alle ledere og 
pedagoger i Ås kommune pr skoleår. Temaene har vært hentet fra 

læreplanfornyelsen. Samlingene har vært en blanding av forelesning og 
drøftinger på tvers av skolene og er et bidrag til profesjonsutvikling og 

samkjøring av Ås-skolen.  
 
Nettverksmøter: 

Det gjennomføres nettverksmøter for SFO-ledere, skolekonsulenter, 
nyutdannede pedagoger, samt ulike fagnettverk. 

 
Kommunal kartleggingsplan:  
Ås-skolen følger alle nasjonale kartlegginger, både de frivillige og de pålagte, 

som Elevundersøkelsen og ulike typer kartleggingsprøver på ulike trinn. I tillegg 
til dette er det i Ås kommune utviklet en lokal kartleggingsplan som alle skolene i 

Ås er pålagt å følge. Denne planen er en del av kvalitetssikringssystemet til Ås-
skolen. Målet med planen er kartlegging av den faglige- og sosiale utviklingen til 
elevene. Tiltakene i kartleggingsplanen er lagt inn som sjekkpunkter i 

kvalitetssystemet 1310.no slik at skolene krysser av når det er gjennomført.  
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Elevenes arbeidsmiljø 

For å sikre alle elever en trygg og god skolehverdag ble opplæringslovens kap 9A 

endret fra 1.8.2017. Denne endringen gir alle som arbeider i skolen en plikt til å 

følge med, gripe inn, varsle, undersøke og iverksette tiltak når skolen får 

kunnskap om at en elev ikke opplever en trygg og god skolehverdag, på 

bakgrunn av alvorlige hendelser eller prosesser mellom elever som skjer over 

tid. I praksis betyr dette at det opprettes en aktivitetsplan. Aktivitetsplanen 
beskriver hvilke undersøkelser skolen gjør i saken, hvilke tiltak som settes inn og 

når tiltakene skal evalueres. Skolen plikter å sette inn tiltak fram til eleven 
opplever en trygg og god skolehverdag. Dersom eleven eller foresatte mener at 
skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkingen eller tiltakene ikke fører til 

endring i elevens opplevelse av egen skolehverdag, kan de melde saken til 
fylkesmannen. Skolene melder til virksomhetsleder hver gang det opprettes en 

aktivitetsplan, en aktivitetsplan avsluttes eller en sak sendes til Fylkesmannen. 

Dette følges opp i dialogsamtaler mellom rektor og virksomhetsleder. 

9A-saker i Ås-skolene 2020: 

 

 

Digitale kvalitetssikringssystemer 

Ås kommune har et felles kvalitetssystem (KSS) hvor prosessbeskrivelser og 
retningslinjer er nedfelt. Kvalitetssystemet - KSS er et digitalt verktøy som skal 

sikre at organisasjonen oppnår en helhetlig og god praksis, og er en viktig del av 
kommunens internkontrollsystem. KSS skal blant annet bidra til god 
informasjonsflyt og skal være et verktøy for forbedring. Rektorene i Ås har 

ansvar for at alle medarbeidere kjenner til, forstår og bruker kvalitetssystemet, 
avviks- og forbedringssystemet.  

 
Alle avvik registreres og behandles i KSS. Avvik defineres som manglende 
etterlevelse av krav i lov, forskrift, og kommunale vedtak. 

 
Det har i norsk skole vært lite tradisjon for å melde avvik. I Ås arbeides det 

systematisk for å få øke forståelsen av viktigheten av å melde avvik. Det er 
fokusert på avvik som omhandler vold og trusler mot ansatte. Dette har ført til 

en markant økning i avviksmeldinger.  

Indikator 2018 2019 2020 

Meldte avvik i KSS/KSX 38 69 89 
Tabell 5-hentet fra KSS/KSX 

Tilstandsrapporten omfatter ikke bygningsmasse, men feil/mangler på 

bygningsmasse meldes i Plania der meldingene om avvikene går til 

eiendomsavdelingen. 
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Ås kommune grunnskole bruker 1310.no (www.1310.no) for å sikre etterlevelse 
av lover og forskrifter.  

1310.no er et digitalt verktøy som hjelper skoleeier å oppfylle kravene til et 
forsvarlig system. Det er lagt inn et lokalt tilpasset årshjul med gjøremål som er 
lenket opp mot aktuelle paragrafer i opplæringsloven og fungerer som et 

rapporteringssystem for lovlighetskontroll.  
 

Planstruktur  

Grunnskole er en virksomhet som i stor grad er styrt av formelle nasjonale 

lovkrav. I tillegg, som en del av et kvalitetssikringssystem, har virksomheten en 
rekke lokale planer. Disse planene skal gi grunnlag for forutsigbarhet, 
langsiktighet og systematikk i det pedagogiske arbeidet. De viktigste planene pr 

desember 2020 er: 

 Skolebehovsplanen tar for seg behovet for skolekapasitet i Ås kommune 

med utgangspunkt i befolkningsframskrivninger. 

 Pedagogisk utviklingsplan for barnehager og skoler i Ås kommune 

2020-23 beskriver pedagogisk utviklingsområder for barnehage og skoler. 

 Beredskapsplan: Grunnskolen abonnerer på Kriseportalen.no som er et 

omfattende system for skolens krisehåndtering og HMS-arbeid. 

 Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i skolene og SFO er et 

overordnet dokument som skal sikre det systemiske arbeidet med det 

psykososiale miljøet på skoleeier- og skolenivå. 

 Plan for overgang fra barnehage til skole og SFO og fra barneskole 

til ungdomsskole er en felles plan med barnehage og skole som 

beskriver samarbeidsrutiner ved overganger. 

 Kommunal kartleggingsplan for barne- og ungdomstrinnet definerer 

kartlegginger som skal gjennomføres når og hvor de skal rapporteres. 

 Forebygging og oppfølging av skolefravær – en praktisk og faglig 

veileder definerer hvem som har ansvaret for hva og når ved oppfølging 

av elevers skolefravær 

 Elever med tunge tanker skal sikre at ansatte i skolene vet hvordan de 

skal hjelpe elever med ulike psykiske utfordringer 

 Handlingsplan rusforebyggende ungdomsskole beskriver hvordan 
skolene skal jobbe forebyggende  

 Strategisk plan for en digital skolehverdag i grunnskolen i Ås skal 

bidra til å sikre en systematisk, trygg og målrettet bruk av digitale 

hjelpemidler i skolen 

 Kompetansebehovsplanen skal sikre at elevene i grunnskolen i størst 

mulig grad møter voksne med kompetanse. Planen definerer når vi har 

behov for hvilken videreutdanning for lærere, fordelt på skoler. 

I tillegg til disse planene finnes en rekke felles rutiner og retningslinjer. 

 

http://www.1310.no/
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1.4.9 Karakterfri vurdering på ungdomstrinnet 

På bakgrunn av at man så at mange elever på ungdomstrinnet i økende grad 
opplever vurdering med karakter som en psykisk belastning gjorde HOK 

06.03.19 et vedtak om en prøveordning for karakterfri vurdering for året 
8.trinns elever i to fag, norsk og naturfag. Vedtaket sier at det skal legges 

fram en vurderingsrapport på tiltaket våren 2020.  
 

Konklusjonen av denne vurderingen var at ansatte og ledere ved 
ungdomsskolene opplevde at ett år er for kort tid for å se effekt og til å 

trekke endelig konklusjon av forsøksprosjektet. Skolene ønsket å videreføre 
prøveprosjektet med karakterfri vurdering i norsk og naturfag på 9.trinn, og 

utvide til også å gjelde 8.trinn fra høsten 2020. 
 

Tiltaket vil evalueres våren 2021. 
 
 Skoleeiers egenvurdering: 
Kvalitetssikring handler om å ha et overordnet system – et system som ivaretar 

lovverk, forskrifter og samtidig bygger den profesjonskulturen som bidrar til å oppnå 

dette. Alle som arbeider i skolen, har et kontinuerlig fokus på dette, og det jobbes for 

at man sammen bidra til å oppfylle målene og kravene i lovverket.  

Veien videre: 

Vi ser at det systematiske fokuset og kompetansehevingen i rektor- og 

skoleledergruppa gjør skolene bedre i stand til å etterleve lovkravene, samt å 

videreutvikle gode systemer og strukturer. Det kan aldri gjøres nok for å sikre at barn 

og unge har et godt fysisk og psykososialt miljø på skolene. I 2021 skal arbeidet med 

revidering av Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i skolene og på SFO 

ferdigstilles, og  

 

Systematisk fokus og kompetanseheving på kvalitetssystemer og bruken av disse fører 

til bedre etterlevelse av lovkravene, samt videreutvikling av gode systemer og 

strukturer. Dette fokuset vil videreføres og videreutvikles i 2021.  

 

Prøveordningen med karakterfri vurdering videreføres og evalueres vår 2021. 

 

 

1.5 Felles pedagogiske satsningsområder for Ås-skolen i 

2020 

 

Lesing 

Mål: Alle elever er gode og funksjonelle lesere. Alle skoler i Ås godkjennes som 

dysleksivennlige innen 2021. 

Begrunnelse: Lesing er en grunnleggende ferdighet og nødvendig for å mestre 

utdanning, arbeidsliv og deltakelse i samfunnet. 

Evaluering:  
Arbeidet mot at alle skoler skal bli dysleksivennlige, er blitt noe forsinket, som 

følge av koronasituasjonen. Målet er derfor nå at alle skoler skal være 
dysleksivennlige innen utgangen av 2022. Ledelsen på den enkelte skole følger 
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tett opp og har godt grep om arbeidet fram mot sertifisering. En dysleksivennlig 
skole gir god leseopplæring til alle elever og sikrer tilpasset opplæring på 

systemnivå. 

Solberg skole har blitt sertifisert som dysleksi-vennlig skole i 2020, i tillegg til 

Åsgård og Rustad skole som har blitt sertifisert tidligere.  

Det felles arbeidet som er gjort i ledergruppa, styrker og understøtter arbeidet 
som gjøres på den enkelte skole. Resultatene på nasjonale prøver i lesing 2020 

bekrefter dette. Se kap.1.5.1 Nasjonale prøver 

Arbeidet videreføres i 2021. Se Utviklingsmelding 2021. 

 

Dybdelæring / læreplanfornyelsen 

Mål: Alle elever utvikler gradvis sin forståelse av begreper og sammenhenger og 

relaterer ny kunnskap til tidligere læring på tvers av fagene. 

Begrunnelse: Barn og unge skal ha kompetanse som styrker dem i møtet med 

fremtidens utfordringer. Dybdelæring er et sentralt begrep i det nye 

læreplanverket LK20.  

Evaluering:  
Digitalisering fikk økt aktualitet som kompetanseområde i perioder med 

hjemmeundervisning våren 2020. Mange lærere, elever og ledere hadde en bratt 
læringskurve. Det ble imidlertid også klart at det er forskjeller i lærernes og 

skolenes kompetanse, og at det er behov for fortsatt satsing på god pedagogisk 
bruk av digitale verktøy. Se Utviklingsmelding 2021. 
Det har vært arbeidet systematisk med forståelse av begrepet dybdelæring, både 

i ledergruppa og i nettverkssamlinger. 
 

Felles arbeid i ledergruppa understøtter arbeidet som gjøres på den enkelte skole 
og koordinerer arbeidet mellom skolene. 
 

Strategisk plan for en digital skolehverdag i grunnskolen i Ås er utarbeidet, og 
arbeidet med innføring av tiltakene i planen er påbegynt og fortsetter i 2021.  

Ordningen med digital-pedagoger (tidligere kalt IKT-veiledere) på den enkelte 
skole videreutvikles med hovedformål å støtte skolens ledelse i utvikling av god 

pedagogisk bruk av digitale verktøy i opplæringen. Det er opprettet et nettverk 
for digitalpedagogene for samordning og felles læring. Nettverket ledes av 
pedagogisk rådgiver for grunnskolen. 

 

Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø 

Mål: Alle elever og ansatte i Ås-skolene har et godt og utviklende læringsmiljø 
preget av VI- kultur. Elevene har et trygt og utfordrende miljø der de får støtte i 
å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres 

følelser 

Begrunnelse: Ås skal være en inkluderende kommune for alle. Barn og unge 
skal oppleve trygghet i hverdagen. Et godt og utviklende læringsmiljø fremmer 
god fysisk og psykisk helse. 
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Evaluering: 
Elevens læringsmiljø, mobbing og krenkelser har vært tema på ledermøter 

gjennom året, med fokus på deling av god praksis. Vi ser en økt samhandling 
mellom skolene på ledernivå.  
  

En felles plan for barnehage, skole og SFO er under utarbeiding. 
 

Arbeidet videreføres og styrkes i 2021 med mål om ytterligere redusere 
mobbetall og å videreutvikle trivsel og et godt læringsmiljø for både elever og 
ansatte på alle skoler. Se Utviklingsmelding 2021.  

 
 

Bærekraftig utvikling 

Mål: Barn og unge har kompetanse som styrker dem i møtet med fremtidens 

utfordringer. 

Begrunnelse: Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på seg selv, hverandre 

og naturressursene i et globalt perspektiv.  Bærekraftig utvikling er ett av tre 

tverrfaglige temaer i ny overordnet del av læreplanverket 

 
Evaluering:  

Ås-skolene har hatt et vellykket samarbeid med Vitenparken gjennom flere år. 
Omfanget av dette samarbeidet ble av økonomiske årsaker redusert for skoleåret 
2020-21. Arbeidet videreføres for 2021-22, men blir til tilbud for 

ungdomsskolene. 
Samarbeidet med NMBU innen ordningen Desentralisert kompetanseutvikling på 

området Skolehage har for 2020 vært videreført fra 2019, og fortsetter i 2021. 
 
Elevbesøk ved Vitenparken og ved NMBU skolehage har i 2020 av 

smittevernhensyn   vært begrenset og til dels vært gjennomført digitalt. 
Undervisningsoppleggene i regi av Vitenparken og NMBU er trygt forankret i 

læreplanverket.  
 

Enkeltskolers har gjennomført prosjekter med utgangspunkt i FNs bærekraftmål. 
Se skolenes rapporter. 
 

Gode overganger 

Mål: Alle barn og unge opplever helhet og sammenheng i opplæringsløpet 

 
Begrunnelse: Gode overganger er viktig for utvikling av et godt læringsmiljø, 
og kan forebygge mobbing og krenkelser. Virksomhetene tar utgangspunkt i, og 

bygger videre på barnas tidligere erfaringer. Barn og elever møter tverrfaglige 
arbeidsmåter og progresjon i læringsarbeidet. Virksomhetene utveksler kunnskap 

og informasjon om hverandre som utgangspunkt for videre samarbeid. 

Evaluering: 

Det har i skolene vært arbeidet kontinuerlig for å skape gode overganger mellom 

barnehage og skole, innad på den enkelte skole og mellom barneskole og 

ungdomsskole. Korona-situasjonen har også her satt noen fysiske begrensninger. 
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Gode overganger har jevnlige temaer på skoleledermøter og –samlinger. 

Dialogmøter har tidligere år vært gjennomført med gode tilbakemeldinger både 
fra barnehage og skole, men har siden mars 2020 måttet utgå, grunnet korona-

situasjonen. Dialogmøtene tas opp igjen fra høst 2021.   

Det er utarbeidet nye retningslinjer og rutiner for innsøking av elever til Follo 

barne- og ungdomsskole. 

Vi ser et behov for å revidere plan for inntak og for gode overganger for elever 

som skal starte på Rustadtunet. Planen forventes ferdigstilt i løpet av 2021. 

 

 

Likeverdig opplæringstilbud for alle elever 

 

Mål: Få ned behovet for spesialundervisning, og dermed frigjøre ressurser til 

bedre tilpasset opplæring for alle. Dette for å sikre et godt likeverdig 

opplæringstilbud for alle elever i Ås-skolen. 

Begrunnelse:  

 Ås kommune skal bygge et godt system for å sikre alle elever et likeverdig 

og godt opplæringstilbud innenfor gitte rammer. 

 Ås kommune skal bygge en felles kultur og praksis knyttet til prinsippet 

om tidlig innsats. 

 Ås kommune skal følge med i den teknologiske utviklingen og vi skal 

nyttiggjøre oss av mulighetene som styrker opplæringstilbudet. 

Evaluering: 

Implementeringsarbeidet for Strategi for likeverdig opplæring for alle elever i Ås 

skolen 2019-2022 var forutsatt gjennomført i 2020. Arbeid ble gjennomført, men 

i begrenset omfang, grunnet koronasituasjonen. Arbeidet videreføres. 

Helhetlig plan for barn og unge i Ås kommune innføres på kommunalområdet 

oppvekst og opplæring 

Arbeid med å implementere samhandlingsmodellen BTI (Bedre Tverrfaglig 

Innsats) ble startet opp høsten 2020  

Strategi for likeverdig opplæring vil bli evaluert i forbindelse med tilstandsrapport 

2021. 

 

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) 

Mål: Barnehager og skoler implementerer en felles samhandlingsmodell for tidlig 

og samhandlet innsats  
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Begrunnelse: Gjennom ulike omstillingsprosjekter ser man at kommunen 

mangler en helhetlig samhandlingsmodell for å identifisere utsatte barn og unge, 

samt tidlig innsats og oppfølging av barn, unge og deres familier på 

alle nivå, uavhengig av alder og utfordringer. I tillegg er det et behov for å dreie 

fokus til mer forebyggende og allmennpedagogisk innsats. 

 

Evaluering: Arbeidet med innføringen av BTI har startet, men har blitt noe 

forsinket grunnet koronasituasjonen. BTI-koordinator er ansatt for 2 år, og en BTI-

arbeidsgruppe er nedsatt, for å konkretisere Ås kommunes BTI-arbeid. Gruppa 

startet sitt arbeid høsten 2020.  

Arbeidet med å utarbeide en oversikt over skole og barnehagers tverrfaglige 

samhandling ble startet opp.  

Arbeidet med å utarbeide handlingsplaner (samarbeidsavtaler) for tverrfaglig 

samarbeid ble forsinket, grunnet korona-situasjonen. 

Arbeidet fortsetter i 2021 med månedlige møter med fokus på gode felles 

strukturer og verktøy. 

Evalueres i tilstandsrapporten 2021. 

 

1.6 Elevenes utbytte av opplæringen – resultater 

Elevenes læringsresultater måles for at eleven selv, foreldrene, skolen og lokale 

og nasjonale myndigheter skal vite i hvilken grad elevene oppnår ønsket 

progresjon og kompetanse.  

Foreldrenes utdanningsbakgrunn har stor betydning for elevenes resultater (se 
f.eks. Bakken 2014). Foreldrenes utdanningsnivå i Ås kommune har ligget og 

ligger fortsatt høyt i forhold til fylkesgjennomsnitt og nasjonalt. Det er 
variasjoner i utdanningsnivå mellom skolekretsene og innad på den enkelte 

skole.  

1.6.1 Nasjonale prøver  

Formålet med nasjonale prøver er å vurdere- og utvikle elevenes grunnleggende 

ferdigheter i lesing og regning og engelsk. De nasjonale prøvene er obligatoriske 
og gjennomføres om høsten på 5., 8. og 9. trinn.  

 

Nasjonale prøver 5. trinn 

Nasjonale prøver på 5. trinn måler den kompetansen eleven har tilegnet seg på 

1.-4. trinn.  

Utvikling i snitt-poeng for Ås kommune (tabell hentet fra Skoleporten.no): 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/Ulike-perspektiver/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/Ulike-perspektiver/
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Tallene for engelsk viser at skolene i Ås samlet ligger over nasjonalt nivå, og på 

samme nivå som Akershus. 

I lesing er Ås-skolen over både nasjonalt nivå og Akershus-nivå. Dette kan tyde 

på at Ås-skolenes fokus på leseopplæringen gjennom flere år, har gitt gode 

resultater. Dette vises også ved en stigende tendens for Ås-skolen. 

Også i regning ligger Ås-skolen over nasjonalt nivå og Akershus-nivå. 

 

Nasjonale prøver ungdomstrinn 

På 8. trinn gjennomføres nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Nasjonale 

prøver på 8. trinn måler kompetansen eleven har med seg samlet sett fra 
barneskolen. Dette gir en indikasjon på hvordan elevenes grunnleggende 

ferdigheter er når de begynner i ungdomsskolen.  

På 9. trinn gjennomføres nasjonale prøver i lesing og regning. Disse prøvene er 

de samme som for 8. trinn, slik at skoler kan sammenligne resultater for 8. trinn 

med resultater fra 9. trinn.  

Nasjonale prøver 8. trinn 

Utvikling snittpoeng for Ås kommune (tabell hentet fra Skoleporten.no): 
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Ås kommune ligger over nasjon og fylke i engelsk og lesing, under i regning. Det 

er en stigende tendens i engelsk og lesing. Det er en synkende tendens i 

regning, som vil bli undersøkt nærmere. 

 

 Nasjonale prøver 9. trinn 

Utvikling snittpoeng for Ås kommune (tabell hentet fra sSkoleporten.no):  

 

Ås kommune ligger på nivå med nasjon og fylke i alle tre grunnleggende 

ferdigheter. Vi ser her at nivået i regning igjen er stabilt. 

  

1.6.2 Karakterer og grunnskolepoeng 10. trinn 

Sluttvurderingen skal gi informasjon om nivået til eleven ved avslutningen av 

opplæringen i faget. Både standpunkt- og eksamenskarakteren i et fag blir 

fastsatt på bakgrunn av de samlede kompetansemålene i læreplanen. 

Normalt skal avgangselever i grunnskolen opp til én skriftlig og én muntlig 
eksamen. På grunn av koronasituasjonen våren 2020 ble skolene stengt og 

eksamen avlyst. Dermed inneholder årets statistikk kun standpunktkarakter, og 

grunnskolepoengene er basert på disse.  
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Karakterer – norsk, matematikk og engelsk  

Standpunktkarakterer - Ås kommune 

Fag/skoleår 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Norsk hovedmål 

skriftlig 

eksamen 

3,6 3,4 3,5 

 

3,8 

 

Avlyst 

Norsk hovedmål 

skriftlig 

standpunkt 

3,8 4,2 4,0 

 

3,8 

 

4,2 

Matematikk 

eksamen 
3,7 3,6 3,8 4,0 Avlyst 

Matematikk 

standpunkt 
3,7 3,7 3,7 4,1 4,0 

Engelsk skriftlig 

eksamen 
3,8 4,1 3,8 4,0 Avlyst 

Engelsk skriftlig 

standpunkt 
4,0 4,3 4,1 4,3 4,4 

Tabell 3 Tabellen viser standpunkt- og eksamenskarakter for 10. trinn i Ås-skolen fra skoleåret 2015/16-
2019/20. Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet 

 

 

Standpunktkarakterer 2019/20 – Nasjon  

Fag/skoleår 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Norsk hovedmål 

skriftlig eksamen 
3,5 3,4 3,5 3,4 Avlyst 

Norsk hovedmål 

standpunkt 
3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 

Matematikk 

eksamen 
3,3 3,4 3,6 3,6 Avlyst 

Matematikk 

standpunkt 
3,5 3,6 3,7 3,7 3,8 

Engelsk skriftlig 

eksamen 
3,6 3,8 3,7 3,7 Avlyst 

Engelsk 

standpunkt 
3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 

Tabell 7 Tabellen viser standpunkt- og eksamenskarakter for 10. trinn for nasjon fra skoleåret 2015/16 – 
2019/20. Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet.  

Ås kommune har et jevnt godt nivå, og ligger over nasjonalt nivå i alle tre fag. 

 

Grunnskolepoeng 

Grunnskolepoeng beregnes ved å legge sammen alle avsluttende karakterer på 

vitnemålet – for 2020 bare standpunkt – og dele på antall karakterer. Deretter 
multipliseres gjennomsnittet med 10. Elever som mangler karakter i mer enn 

halvparten av fagene, er ikke med i beregningene. 
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Indikator og nøkkeltall 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Ås kommune  41,5 42,9 42,7 43,5 45,1 

Akershus/Viken fylke(19/20) 42,1 42,3 42,6 42,6 43,3 

Nasjonalt  41,2 41,4 41,8 41,9 43,1 

Tabell 8Tabellen viser grunnskolepoengsum for 10. trinn for Ås kommune, Akershus fylke og nasjon fra 
skoleåret 2015/16-2019/20. Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet 

Vurdering 

Vurdering har stor innvirkning på elevenes læring. En god vurderingspraksis 

motiverer og har læring som mål (Utdanningsdirektoratet).  

De aller fleste elevene på barnetrinnet opplever at de har lærere som forklarer 
dem målene, forteller hva som er bra med arbeidet og hva de kan gjøre for å bli 

bedre i fagene. Noen færre opplever å få være med å vurdere skolearbeidet.  

På ungdomstrinnet indikerer tallene at det er for mange elever som ikke opplever 

egeninvolvering i stor nok grad.  

Indikator og nøkkeltall 7. trinn 10. trinn 

Vurdering for læring  3,8 3,2 
Tabell 9 Tallene er hentet fra Utdanningsdirektoratet. Tabellen viser resultater fra gjennomføring av 
elevundersøkelsen høsten 2020.  

 

 

Skoleeiers egenvurdering 

Skolene bruker resultatene fra kartleggingsprøver og nasjonale prøver, 
sammen med annen informasjon om elevens læring i oppfølgingen av elevene, 

i arbeidet med underveisvurdering og for å kunne gi elevene tilpasset 
opplæring. Skoleledere og skoleeiere bruker resultatene som grunnlag for 
kvalitetsutvikling i opplæringen på egen skole. Dette er et kontinuerlig arbeid. 

Skolene har ulik analysekompetanse på dette området, og følges opp av 
virksomhetsleder grunnskole avhengig av behov.  

 
Resultatene på nasjonale prøver er omtrent som foregående skoleår.  
Ås kommunes skoler følger – i tillegg til Nasjonale prøver – egen kommunal 

kartleggingsplan, for sikring av elevenes progresjon over tid. 
 

Satsing på lesing har vært og er et felles kommunalt satsningsområde som 
omfatter alle fag og alle lærere. Den viktigste delen av arbeidet gjøres på den 

enkelte skole. Det ser ut til at det systematiske arbeidet med lesing gir 
resultater.  
 

Det er behov for fortsatt arbeid med vurderingspraksis, vurdering for læring, i 
ungdomsskolen. Dette kommer spesielt til uttrykk i Elevundersøkelsen for 

ungdomstrinnet og er sammenfallende med kommunens egen kartlegging som 
er gjennomført våren 2020.  
 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/
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1.7 SFO 

 

Ny nasjonal rammeplan for SFO er nå sendt ut på høring med høringsfrist 

16.3.21. Planen skal gjøres gjeldende fra august 2021. 
https://www.udir.no/utdanningslopet/sfoaks/hoering-nasjonal-rammeplan-

for-sfo/  

Rammeplan for skolefritidsordningen i Ås trådte i kraft august 2017. Ut fra 

den utarbeider hver SFO sin lokale årsplan. Når nasjonal rammeplan 
foreligger, vil den kommunale rammeplanen revideres for å tilpasses den 

nasjonale. 

SFO-lederne i Ås har sammen utarbeidet en trivselsundersøkelse som tar 

utgangspunkt i rammeplanens tre målområder Sosial kompetanse, Lek, 

undring og utforskning og Fysisk aktivitet, Mat og helse. På bakgrunn av 

resultater fra trivselsundersøkelsen har den enkelte SFO satt nye 
utviklingstiltak i samarbeid med personalet og barna. Mer utdypende 

informasjon er å finne i den enkelte skoles rapport om SFO.   

2. Utviklingsmelding 2021 

2.1.Oppsummering   

Satsingsområdene fra 2020 videreføres med fortsatt vekt på arbeidet med 

innføring av nytt læreplanverk, LK20: https://www.udir.no/laring-og-

trivsel/lareplanverket/. 

2.2 Om satsningsområdene  

2.2.1 Læreplanfornyelsen 
 

Mål: Nytt læreplanverk LK20 innføres ifølge forskrift 

Begrunnelse: Barn og unge skal ha kompetanse som styrker dem i møtet med 

fremtidens utfordringer. 

Om læreplanfornyelsen og LK20: 

Læreplanverket LK20 omfatter en ny Overordnet del, samt læreplaner for fag i 

grunnskolen og videregående opplæring. Læreplanene skal legge til rette for 

dybdelæring og tverrfaglige temaer. Utviklingen av sterke profesjonsfelleskap er 

en viktig forutsetning for å lykkes med denne innføringen.  

Ås-skolen har gjennom de siste årene systematisk arbeidet med forberedelse og 

innføring av LK20. Denne satsingen videreføres, både med tanke på 

kompetanseheving av ledere og ansatte, videreutvikling av 

profesjonsfellesskapet på den enkelte skole, mellom skoler og i ledergruppa, - og 

organiseringsmessig, - for å kunne oppfylle kravene og intensjonene i 

læreplanverket. 

https://www.udir.no/utdanningslopet/sfoaks/hoering-nasjonal-rammeplan-for-sfo/
https://www.udir.no/utdanningslopet/sfoaks/hoering-nasjonal-rammeplan-for-sfo/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
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Tiltak 2021:  
 Alle skoler bruker verktøy fra Utdanningsdirektoratet for planlegging av 

undervisning som legger til rette for dybdelæring 

 Temabasert undervisning prøves ut på alle skoler 
 Alle skoler bruker nærmiljøet som læringsarena 

 
Evaluering:  

 Evalueres i forbindelse med tilstandsrapportering 2021 

  

2.2.2 Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø 
Mål: Alle elever og ansatte i Ås-skolene har et godt og utviklende læringsmiljø 
preget av VI- kultur. Elevene har et trygt og utfordrende miljø der de får støtte i 

å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres 

følelser 

Begrunnelse: Ås skal være en inkluderende kommune for alle. Barn og unge 
skal oppleve trygghet i hverdagen. Et godt og utviklende læringsmiljø fremmer 

god fysisk og psykisk helse. 
 

Tiltak 2021:  
Elevenes psykososiale miljø: 

 Skolene arbeider etter enten PALS eller Mitt Valg 

 Kompetanseheving på klasseledelse fortsetter 
 Alle skoler har en lokal tiltaksplan basert på den kommunale 

handlingsplanen for å sikre alle barn en trygg og god  
 

Profesjonsfellesskap:  

 Lærende nettverk videreføres med FIKS ved UIO som ekstern ressurs 
https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/   

 Ledernettverk videreutvikles – fokus på utvikling i ledergruppene på den 
enkelte skole 

 Elevenes læringsmiljø, mobbing og krenkelser er gjennomgående temaer i 

skoleledermøter og -samlinger, for felles kunnskapsgrunnlag, forståelse og 
deling av god praksis.  

 Implementering av Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i 
barnehagene, skolene og SFO. 

 Ledersamlinger med fokus på lederrollen 
 Nettverkssamlinger for alle lærere og ledere på alle skoler gjennomføres 4 

ganger årlig, med tema fra læreplanfornyelsen som elevenes psykososiale 

miljø 
 

 
Evaluering: Evalueres i forbindelse med tilstandsrapportering 2021  
 

2.2.3 Lesing 
Mål: Alle elever er gode og funksjonelle lesere. Alle skoler i Ås godkjennes som 

dysleksivennlige innen 2022. 

https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/
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Begrunnelse: Lesing er en grunnleggende ferdighet og nødvendig for å mestre 

utdanning, arbeidsliv og deltakelse i samfunnet. 

Tiltak 2021:   
 Skolene utarbeider lokale planer fram mot godkjenning som 

dysleksivennlige 
 Allerede sertifiserte skoler utarbeider plan for videreutvikling som 

Dysleksivennlig skole 
 1-2 nye skoler søker om å bli sertifisert som dysleksivennlige skoler 
 Kompetanseutvikling for lærere og ledere i digitale hjelpemidler knyttet til 

leseopplæring for alle elever, og for elever med lese- og skrivevansker 
spesielt.  

 Plan for begynneropplæring i lesing følges 
 
 

2.2.4 Pedagogisk bruk av digitale verktøy 
Mål: Sikre kreativ/skapende, trygg og målrettet bruk av digitale hjelpemidler for 

å styrke elevenes læringsutbytte 

Begrunnelse: Barn og unge skal ha kompetanse som styrker dem i møte med 

fremtidens digitale muligheter og utfordringer 

Tiltak 2021:  

 Strategisk plan for en digital skolehverdag følges 
 Utviklingsarbeid organiseres ved hjelp av digitalpedagoger som bistår 

kolleger i deres læring og utprøving 

 Jevnlige nettverkssamlinger for digitalpedagogene 

 Kompetanseheving i god pedagogisk bruk av digitale verktøy 

 

2.2.5 Bærekraftig utvikling 

Mål: Barn og unge har kompetanse som styrker dem i møtet med fremtidens 

utfordringer. 

Begrunnelse: Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på seg selv, hverandre 
og naturressursene i et globalt perspektiv.  Bærekraftig utvikling er ett av tre 

tverrfaglige temaer i ny overordnet del av læreplanverket 

Tiltak 2021:  

 Samarbeidet med Vitenparken fortsetter, men må av økonomisk årsaker 

reduseres. Konsentreres i 2021 til ungdomsskolene 
 Enkeltskolers prosjekter med utgangspunkt i FNs bærekraftmål – se den 

enkelte skoles utviklingsmelding 

 Samarbeid med NMBU innenfor ordningen Desentralisert 

Kompetanseutvikling: Skolehage som læringsarena. Rustad og Solberg har 

deltatt siden skoleåret 2018-19. Åsgård, Brønnerud, Nordby kom med 

skoleåret 2019-20 og Sjøskogen og Nordbytun ungdomsskole starter mai 

2020. Alle nevnte skoler fortsetter skoleåret 2020-21  
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Fortsatt skolehage-tilbud fra NMBU er ennå ikke avklart når dette skrives, 

søknad er sendt Statsforvalteren. Svar ventes ca april 2021. 

Evaluering:  

 Evalueres i forbindelse med tilstandsrapportering 2021 

 
 

2.2.6 Gode overganger 

Mål: Alle barn og unge opplever helhet og sammenheng i opplæringsløpet 

 
Begrunnelse: Gode overganger er viktig for utvikling av et godt læringsmiljø, 

og kan forebygge mobbing og krenkelser.   

Tiltak 2021: 

 Det arbeides i skolene kontinuerlig for å skape gode overganger mellom 
barnehage-skole, innad på den enkelte skole og mellom barneskole og 

ungdomsskole.  
 Gode overganger er jevnlige temaer på skoleledermøter og -samlinger.  
 Ledere i barnehage og skole møtes, minimum 1 gang pr år, i 

dialogsamling for deling og felles profesjonsutvikling der overganger er 

tema 

Evaluering: 

 Evalueres i forbindelse med tilstandsrapportering 2021 
 

2.2.7 Likeverdig opplæringstilbud for alle elever 
Mål: Få ned behovet for spesialundervisning, og dermed frigjøre ressurser til 
bedre tilpasset opplæring for alle. Dette for å sikre et godt likeverdig 

opplæringstilbud for alle elever i Ås-skolen.  

Begrunnelse:  

 Ås kommune skal bygge et godt system for å sikre alle elever et likeverdig 

og godt opplæringstilbud innenfor gitte rammer. 
 Ås kommune skal bygge en felles kultur og praksis knyttet til prinsippet 

om tidlig innsats 
 Ås kommune skal følge med i den teknologiske utviklingen og vi skal 

nyttiggjøre oss av muligheter som styrker opplæringstilbudet. 

 Ressursbruken dreies fra vedtaksbasert spesialpedagogisk innsats til 

forebyggende innsats 

 

Tiltak 2021: 

 Implementeringsarbeidet for Strategi for likeverdig opplæring for alle 
elever i Ås skolen 2019-2022 fortsetter 
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 Helhetlig plan for barn og unge i Ås kommune innføres på 
kommunalområdet oppvekst og opplæring 

 Arbeidet med å implementere samhandlingsmodellen BTI fortsetter, 
med fokus på gode felles verktøy og handlingsveiledere.  

 Handlingsplan for godt psykososialt miljø i skolene og SFO revideres 

 

Evaluering: 

Evalueres i forbindelse med tilstandsrapporten 2021. 

 

2.3. Bedre tverrfaglig innsats 

Mål: Barnehager og skoler implementerer en felles samhandlingsmodell for tidlig 

og samhandlet innsats  

 

Begrunnelse: Gjennom ulike omstillingsprosjekter ser man at kommunen 

mangler en helhetlig samhandlingsmodell for å identifisere utsatte barn og unge, 

samt tidlig innsats og oppfølging av barn, unge og deres familier på 

alle nivå, uavhengig av alder og utfordringer. I tillegg er det et behov for å dreie 

fokus til mer forebyggende og allmennpedagogisk innsats. 

 

Tiltak 2021:  

 Tverrfaglig arbeidsgruppe for BTI videreføres. 

 Handlingsveiledere og verktøy utarbeides  

 Kompetanseheving gjennomføres ved fagdager 

 

Evaluering: 

Evalueres i tilstandsrapporten 2021. 

 

3. Skolenes tilstandsrapporter 2020 

med utviklingsmelding 2021  
 

3.1 Brønnerud skole og SFO 

Faktaopplysninger om skolen: 

Antall elever: 141  Elevtallsnorm  
Ansatte: 27   1.-4.klasse: 15,3   
Antall barn i SFO: 58  5.-7.klasse: 14,2  
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Mål for Brønnerud skoles satsingsområder  

med evaluering 2020: 

Satsingsområde 1, Gode overganger: 
Mål: Alle barn og unge opplever helhet og sammenheng i opplæringsløpet  

Evaluering: Vi er på vei til å nå målet. Kontaktlærerne til skolestarterne var i barnehagene på 
våren og møtte de nye elevene og snakket med de pedagogiske lederne i den forbindelse. 
De hadde også møter med foreldre som hadde behov for det. Det var møter mellom 
barnehage, skole og PPS om barn med enkeltvedtak fra barnehagen. Skolen hadde 
overføringsmøter med ungdomsskolen på teams om elever med enkeltvedtak. I tillegg fikk vi 
til et besøk på ungdomsskolen til tross for koronaen.  

Satsingsområde 2, Bærekraftig utvikling: 
Mål: Barn og unge har kompetanse som styrker dem i møtet med fremtidens utfordringer.  

Evaluering: Vi er på vei til å nå målet. Vi har jobbet godt med skolehagen til tross for 
koronasituasjonen. I arbeidet i skolehagen setter vi fokus på både det miljømessige, 
økonomiske og sosiale rundt bærekraftig utvikling. Årsplanen for skolehagen er tverrfaglig. Vi 
klarte å gjennomføre et nettbasert høstmarked til tross for koronaen og mellomtrinnet har 
hatt prosjektuker med fokus på klær og bærekraftig produksjon. Småtrinnet bruker 
nærmiljøet mye i uteskole og vi har hatt fokus på sporløs ferdsel i naturen på felles turer. 
Dette arbeidet vil videreføres, se utviklingsplan for 2021.  

Satsingsområde 3, Lesing  
Mål: Alle elever er gode og funksjonelle lesere  

Evaluering: De nasjonale prøver viser at elevene har hatt framgang over tid. Det samme gjør 
kartleggingsprøvene fra den kommunale kartleggingsplanen. Vi har stort fokus på lesing og 
lesing i alle fag, der alle lærere er bevisste på at lesing er alles ansvar uansett fag. 
Leseveileder veileder lærerne i å tilrettelegge den daglige lesehalvtimen, slik at elevene får 
økt leseforståelse, begrepsforståelse og lesehastighet/avkoding. Tiltaket videreføres. 

Satsingsområde 4: Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø 
Mål: Alle elever og ansatte i Ås-skolene har et godt og utviklende læringsmiljø preget av VI- 
kultur. Elevene har et trygt og utfordrende miljø der de får støtte i å mestre motgang, 
håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser  

Evaluering: Det er noen elever som opplever at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden eller 
oftere. Det ble avdekket før elevundersøkelsen og er blitt tatt tak i.  Et av trinnene har vi 
jobbet med over tid. Vi har observert at elever jobber med seg selv og har framgang i sosiale 
ferdigheter. Likevel får vi dårligere resultater på dette trinnet enn i fjor. Dette tolker vi som et 
tegn på at elevene rundt er blitt tryggere på å si ifra. Dette stemmer med våre observasjoner 
og er en positiv utvikling som gjør det lettere å jobbe med arbeidsmiljøet til elevene.   
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Vi innførte PALS (Positiv atferd, 
støttende læringsmiljø og samhandling) 
høsten 2019. Vi har brukt 2020 på å ta i 
bruk Pals som det gode redskapet det er 
for å skape gode relasjoner og sikre at vi 
har felles regler på hele skolen. Dette 
skaper trygghet i miljøet for både barn og 
voksne.  

Satsingsområde 5: Dybdelæring 
Mål: Alle elever utvikler gradvis sin forståelse av begreper og sammenhenger og relaterer ny 
kunnskap til tidligere læring på tvers av fagene.  

Evaluering: Vi er godt i gang med arbeidet mot dette målet. Skolen har deltatt på kommunale 
nettverkssamlinger om dybdelæring. I tillegg har vi i forbindelse med et skolehageprosjektet, 
fått kursing i utforskende arbeidsmetoder av Challenging Learning og Storyline-metoden av 
Høgskolen i Østfold. Lærerne jobber med å tilrettelegge undervisningen slik at det er god 
sammenheng mellom fagene, både imellom årsplaner og i periodeplaner. Lærerne jobber 
med å ta i bruk metoder der elvene får være aktive i læringen sin, blant annet utforskende 
arbeidsmetoder og Storyline.  

Nasjonale prøver 2020 ved Brønnerud skole 

Resultatene fra Nasjonale prøver er unntatt offentlighet i Skoleporten. Derfor vises det ingen 
illustrasjoner her.  

Lesing: Resultatene er på nivå med resultatene i Ås kommune, med noen færre på nivå 3. 
Det er positivt at de som lå på nivå 1, lå helt på grensa til nivå 2. Det skal altså ikke mye til 
før vi har alle på nivå 2 og 3. Vi vil jobbe videre med å heve elevene fra nivå 2 til 3. Se for 
øvrig Satsingsområde 3: Lesing.  

Regning: Resultatene er også på nivå med resultatene i Ås kommune, men med flere på 
nivå 2 og færre på både nivå 1 og 3 enn i gjennomsnittet for kommunen. Prøvene viser at 
elevene må få jobbe mer med tallforståelse. Vi vil også fokusere på matematiske begreper 
og leseforståelse knyttet til tall. 

Engelsk: Engelsk har vært et satsingsområde for Brønnerud skole på grunn av variable 
resultater over tid. Da er det positivt at resultatene ligger på nivå med resultatene i Ås 
kommune, igjen med flest på nivå 2 og færre på nivå 1 og 3. Vi vil fortsette å satse på 
engelskundervisningen, men kompetanseheving for lærerne, holdningen til faget hos elevene 
og valg av metoder og læremateriell.  

Brønnerud skoles SFO  

Vi finner positive sammenhenger mellom barns generelle trivsel i SFO, og at de er trygge og 
har gode relasjoner til de andre barna og de voksne på SFO. Personalet ved SFO bidrar til et 
godt sosialt og et fysisk trygt miljø for barna. Lek som styrker mestring, glede og utelek med 
fokus på å være fysisk aktive er et satsningsområde. Det tilbys varierte aktiviteter som er 
tilpasset barnas ønsker og behov. Aktivitetene skal også inspirere barna til å prøve nye ting, 
utfordre seg selv og utvide horisonten. Mange barn er svært opptatt av både lek og være i 

Elevenes 
arbeidsmiljø  

7.trinn 
Brønnerud 

7.trinn totalt 
nasjonalt 

Trivsel 4,1 4,22 

Trygt miljø 3,71 4,16 

Mobbing blant elever 4,47 4,68 

Digital mobbing 5 4,82 

Mobbing fra voksne 4,94 4,94 

(Tall fra UDIR/elevundersøkelsen 2020 - 7. trinn) 
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naturen. Når barn leker ute i SFO og i nærmiljøet, kan de utforske en verden av temaer 
knyttet til naturen og undersøker alt som skjer i naturen. 

Brønnerud skoles utviklingsplan for 2021 

Satsingsområde 1, Læreplanfornyelsen 
Mål: Videreføre innføring av nye læreplaner og endring av undervisningspraksis i tråd med 
nye læreplaner.  

Tiltak: Utarbeide gode temaplaner for samarbeidende trinn, gi tydelige forventninger til 
utprøving av ny praksis, skape rom for utprøving av nye undervisningsmetoder og 
erfaringsdeling mellom lærerne, bruke kompetanseutvikling i lærende nettverk til å holde 
fokus på overordnede begreper fra læreplanen.  

Satsingsområde 2, Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø  
Mål: Alle elever og ansatte i Ås-skolene har et godt og utviklende læringsmiljø preget av VI- 
kultur. Elevene har et trygt og utfordrende miljø der de får støtte i å mestre motgang, 
håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser  

Tiltak: Arbeide videre med Pals med blant annet hvordan vi jobber med elever som viser en 
utfordrende atferd. Jobbe med fortsatt tydelige forventninger, gode relasjoner og god 
kommunikasjon mellom de voksne.  

Satsingsområde 3, Lesing  
Mål: Alle elever er gode og funksjonelle lesere  

Tiltak: Fortsatt fokus på lesning i alle fag og utnytte arbeidet med lesehalvtimen. Bli sertifisert 
som dysleksivennlig skole.  

Satsingsområde 4: Pedagogisk bruk av digitale verktøy 
Mål: Sikre systematisk, trygg og målrettet bruk av digitale hjelpemidler.  

Tiltak: Arbeide i tråd med strategisk plan for en digital skolehverdag i Ås. Sikre god bruk av 
de digitale pedagogene, ha tydelige forventninger om bruk av digitale verktøy og 
vedlikeholde kulturen for erfaringsutveksling.  

Satsingsområde 5: Bærekraftig utvikling 
Mål: Barn og unge har kompetanse som styrker dem i møtet med fremtidens utfordringer.  

Tiltak: Arbeide videre med å integrere årsplanen for skolehagen i årsplanene for fagene og 
temaplanene. Gjennomføre et større tverrfaglig prosjekt med fokus på bærekraftig utvikling i 
alle klasser.  

Satsingsområde 6: Gode overganger 
Mål: Alle barn og unge opplever helhet og sammenheng i opplæringsløpet  

Tiltak: Fortsette å prioritere at kontaktlærerne til skolestarterne reiser ut i barnehagene våren 
før skolestart. Opprettholde rutinene med Ås ungdomsskole som beskrives i plan for gode 
overganger. 
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Gleder og utfordringer ved Brønnerudskole
Gleder: Flotte folk (elever, foresatte, ansatte), nytt skolekjøkken, skolehagen, stort og variert
uteområde, kort avstand til gode skogsområder, godt arbeidsmiljø, positiv og aktiv
foreldregruppe og FAU

Utfordringer: Liten plass, dårlig lys og vedlikehold, almetrærne tar all næringen i
skolehagen, mangler noen spesialrom som musikkrom, lite bibliotek, stram økonomi –veldig
lite igjen til læremidler og arbeidsmateriell når lønn og lisenser er betalt.

3.2 Kroer skole og SFO

Faktaopplysninger om skolen:
Antall elever: 77
Ansatte: 15
Antall barn -SFO: 140

Elevtallsnorm:
1.-4. trinn: (11,2)
5.-7. trinn: (14,8)

1.og 2.trinn er slått sammen til en gruppe.

Mål for Kroer skoles satsingsområder med evaluering 2020:
Satsingsområde 1, Gode overganger:

Mål: Videreutvikle foreldremøtet for skolestarterne.

Evaluering: Vi følger den kommunale planen for gode overganger. Innholdet i høstens

foreldremøte var i henhold til målet. Hovedfokus var arbeidet i gruppa både sosialt og faglig,

samt forventninger til, og råd om hvordan de foresatte skal følge opp skolearbeidet hjemme.

Satsingsområde 2, Bærekraftig utvikling:

Mål: Bærekraftig utvikling er et av de tverrfaglige emnene i de nye fagplanene. Temaet skal

integreres der det er naturlig.

Evaluering: Emnet skal innlemmes og synliggjøres i skolens egne planer. Skolen og FAU

arbeider sammen for å blåse liv i skolehagen ved Kroer skole.

Satsingsområde 3, Lesing
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Mål: Elevene er gode og funksjonelle lesere i alle fag. 

Evaluering: Alle klasser har «lesekvart» på timeplanen hver dag. Ved matematikkdag og 

andre temadager er det fokus på lesing i alle fag. Se leseresultater Nasjonale prøver. 

Satsingsområde 4: Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø 

Mål: Ta i bruk de nye læreplanene 

Evaluering: Materiellet fra direktoratet benyttes. Fagplanene benyttes i skolens planarbeid.  

Besvarelsene på elevundersøkelsen er unntatt offentlighet, men resultatet viser at elevene 

på Kroer trives godt og at de opplever et trygt skolemiljø.  

Satsingsområde 5: Dybdelæring 

Mål: Elevene skal arbeide med emner/ temaer slik at de forstår sammenhenger og kan bruke 

det de har lært i nye situasjoner. 

Evaluering: Skolen har arbeidet temabasert i flere perioder, og man ser at både elever og 

personalet synes denne måten å arbeide på er både motiverende og effektfull. 

Nasjonale prøver 2020 - Kroer skole 

Unntatt offentlighet. Elevene ved Kroer skole har gode resultater som ligger over det 

nasjonale snittet i lesing og regning. I etterkant av nasjonale prøver har det vært arbeidet 

systematisk på trinnet, spesielt med engelsk og regning.  

Kroer skoles SFO  

Årets resultater på trivselsundersøkelsen viser at vi skårer høyt på trivsel, relasjoner mellom 

barn og voksne og matservering. Vi får gode tilbakemeldinger fra foresatte om barn som 

trives. Disse områdene er noen av SFO sine viktigste kjerneoppgaver, og det er derfor svært 

positivt med gode resultater her. Målet for SFO er å forsterke uteaktiviteter for at enda flere 

barn skal være fysisk aktive og ha det gøy. SFO jobber for økt elevmedvirkning og 

forutsigbarhet ved blant annet å sette opp en postkasse slik at barna har mulighet til å 

komme med forslag til aktiviteter, og ved å aktivt bruke dagstavle slik at elevene lett kan se 

hva som skal foregå i løpet av dagen. 

Kroer skoles utviklingsplan for 2021 

 
Satsingsområde 1, Læreplanfornyelsen 

Mål: Implementere planen 

Tiltak: Videreutvikle temabasert arbeid. 

Satsingsområde 2, Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø  
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Mål: Spille hverandre gode gjennom erfaringsdeling, samarbeid -fokus på trygghet og trivsel. 

Tiltak: Samarbeid på tvers av klasser, skole og SFO og elevmedvirkning. 

Satsingsområde 3, Lesing  

Mål: Elevene er gode og funksjonelle lesere i alle fag. 

Tiltak: Følge opp elevenes lesing. Benytte kommunal leseopplæringsplan. Legge 

lesekartlegginger til grunn for videre leseoppfølging. 

Satsingsområde 4: Pedagogisk bruk av digitale verktøy 

Mål: God balanse mellom bruk av digitale verktøy og andre arbeidsmetoder 

Tiltak: Kompetanseheving og videreutvikle praksis, fokus på hensiktsmessig bruk av 

læringsbrettet i undervisningen. 

Satsingsområde 5: Bærekraftig utvikling 

Mål: Bruke nærområdet aktivt med fokus på bærekraftig jordbruk. 

Tiltak: Integrere bærekraft i undervisningsopplegg, opparbeide skolehage. 

Satsingsområde 6: Gode overganger 

Mål: Helhetlig opplæringsløp for elevene 

Tiltak: Fortsette å følge etablerte rutiner for gode overganger. 

Gleder og utfordringer ved Kroer skole  

Elever og de ansatte er glad i skolen sin. Skolen har flotte uteområder hvor elevene kan 

boltre seg og være aktive. Vi opplever et godt samarbeid med skolens FAU, hvor vårt felles 

mål er en god skolehverdag for elevene. Vi ser at vi må se på hvordan skolen er organisert 

med tanke på hensiktsmessig utnyttelse av skolens ressurser. Dette for å bygge en mer 

robust Kroer skole. 

 

3.3 Nordby skole og SFO 
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Faktaopplysninger om skolen: 

Nordby skole er en barneskole med 324 elever fordelt på 7 trinn. Nordby skole ligger rett i 
overkant av anbefalt elevtallsnorm med 14,6 elever pr. voksen på 1.-4.-trinn og 21,3 elever 
pr. voksen på 5.-7.-trinn. På SFO er det 110 barn pr 1.12.20.  

Mål for Nordby skoles satsingsområder med evaluering 2020: 

Satsingsområde 1, Gode overganger: 

Mål: Alle barn og unge opplever helhet og sammenheng i opplæringsløpet. 

Evaluering: Nordby skole har fulgt den kommunale planen for gode overganger. Samarbeidet 
med barnehagene som har elever som skal starte ved Nordby skole fungerer godt. Det gjør 
også samarbeidet med Nordbytun ungdomsskole. 

Satsingsområde 2, Bærekraftig utvikling: 

Mål: Barn og unge har kompetanse som styrker dem i møte med fremtidens utfordringer. 

Evaluering: Etablering av skolehage i samarbeid med Økologisk Norge har vært et av de 
store satsningsområdene våre dette året. I skolehagearbeidet med elevene er det lagt vekt 
på bærekraftig utvikling gjennom forståelse av forutsetningene for livsprosesser, 
næringsstoffenes sykluser og betydningen av kompostering og vær- og klimaprosesser 
knyttet til matproduksjon. Les om skolehageprosjektet: 
https://www.renmat.no/artikler/2020/skolehagenes-renessanse 

Satsingsområde 3, Lesing 

Mål: Alle elever er gode og funksjonelle lesere. 

Evaluering: Skolen har fulgt den kommunale begynneropplæringsplanen, samt kartlagt 
elevenes leseferdigheter systematisk. Det er utarbeidet gode rutiner for å iverksette lesekurs 
og begrepskurs for de elevene som trenger det.  

Satsingsområde 4: Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø 

Mål: Alle elever og ansatte i Ås-skolene har et godt og utviklende læringsmiljø preget av VI- 
kultur.  

Evaluering: Nordby skole jobber systematisk for å videreutvikle et godt arbeidsmiljø og det 
psykososiale miljø for både barn og voksne ved skolen. 10-faktorundersøkelsen 
(gjennomført i mars 2020) viser stor trivsel og motivasjon blant de ansatte, både i skole og 
SFO. Samarbeid på tvers av trinn har vært utfordrende under Covid-19. Lærere har hatt tett 
kontakt med de de jobber på trinn med, men mindre på tvers av trinn.  

Planen «Nordby skoles plan for positivt skolemiljø» ligger til grunn for skolens kontinuerlige 
arbeid med læringsmiljøet for elevene. Skolens sosiallærer følger spesielt opp trivsel og 
læringsmiljøsaker (§9a) i samarbeid med ledelsen. Kartleggingsverktøyet «klassetrivsel.no» 
brukes i analyse og tiltaksarbeid, i tillegg til resultater fra Udirs elevundersøkelse.  

Årets elevundersøkelse på 7.-trinn viser at det generelt er høy trivsel og at arbeidsmiljøet for 
elevene er godt. Elevundersøkelsen viser en stabil positiv utvikling fra tid tidligere år.  

Elevenes arbeidsmiljø  7.trinn på Nordby skole 7.trinn totalt nasjonalt 

https://www.renmat.no/artikler/2020/skolehagenes-renessanse
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Trivsel 4,27 4,22 

Trygt miljø 4,26 4,16 

Mobbing blant elever 4,96 4,68 

Digital mobbing 4,96 4,82 

Mobbing fra voksne 5,00 4,94 

(Tall fra UDIR/elevundersøkelsen 2020 - 7. trinn) 

Satsingsområde 5: Dybdelæring 

Mål: Elevene skal oppleve at de får tilpasset opplæring både i normalundervisningen og 
spesialundervisningen. 

Evaluering: Det er lagt til rette for skapende og kreative læringsaktiviteter, samt jobbet med 
ulike arbeidsmetoder og tilnærming til læring. Skolehage, skaperverkstedet og P4C er gode 
arenaer for dette. Dybdelæring fremmes også ved pedagogisk riktig bruk av teknologi.  

Nasjonale prøver 2020 Nordby skole 

På nasjonale prøver i lesing skårer elevene på 5.-trinn i snitt 58 skalapoeng. Snitt på 
nasjonalt nivå og i Viken er 50 skalapoeng. På Nordby skole ligger kun 6% av elevene på 
mestringsnivå 1 og hele 58 % av elevene på mestringsnivå 3. I engelsk skårer elevene på 
Nordby skole i snitt 54 skalapoeng. Nasjonalt snitt i engelsk er 50, og Viken har et snitt på 
51. I regning skårer elevene i snitt 54 skalapoeng. Snitt på nasjonalt nivå og i Viken er 50 
skalapoeng. 

Det er gode resultatene på nasjonale prøver. Årets 5.-trinn har fulgt Ås kommunes 
begynneropplæringsplan (2017). Dette innebærer blant annet hensiktsmessig bruk av 
læringsbrett (1:1) hvor STL+ (skrive seg til lesing med lydstøtte) er viktige pedagogiske 
tilnærminger. På årets 5.-trinn har også varierte arbeidsmetoder, blant annet P4C 
(https://p4c.com/), blitt benyttet gjennom hele læringsløpet.  

Av 8.-trinnselevene som gikk ut fra Nordby skole sommeren 2020 skårer elevene 
tilfredsstillende på alle tre prøvene. De ligger på det kommunale og nasjonale nivået, hvorav 
lesing og engelsk er noe bedre enn regning.  

Nordby skoles SFO  

SFO er en viktig arena for utvikling av barns sosiale kompetanse - oppleve mestring og 
etablere vennskap. De siste 8 månedene har vært annerledes på SFO grunnet Covid-19. Det 
har eksempelvis ikke latt seg gjennomføre å ha samme type innendørsaktiviteter som ved 
normaldrift. Barna har i stor grad vært ute i sin kohort/trinn om ettermiddagen. Til tross for 
dette annerledesåret viser trivselsundersøkelsen høst 2020 at barna har stor trivsel på SFO. 

Nordby skoles utviklingsplan for 2021 

 
Satsingsområde 1, Læreplanfornyelsen 

https://p4c.com/
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Mål: Videreføre innføringen av læreplanfornyelsen. 

Tiltak:  

 Bli bedre kjent med digitale verktøy fra Udir (læreplanvisning, kompetansepakker). 
 Bruke ulike læringsarenaer og metoder i undervisningen (skolehage, skaperverksted, 

P4C og annet). 

Satsingsområde 2, Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø  

Mål: Alle elever og ansatte på Nordby skole har et godt og utviklende læringsmiljø preget av 
VI- kultur.  

Tiltak: 

 Videreutvikle ansattes faglige, pedagogiske og fagdidaktiske kompetanse. 

 Fortsette å følge - samt evaluere - planen for positivt skolemiljø.  
 
Satsingsområde 3, Lesing  

Mål: Alle elever er gode og funksjonelle lesere. 

Tiltak:  

 Kompetanseheving og kursing av lærere i metoder som inngår i 
begynneropplæringsplanen, derav STL+ og hensiktsmessig pedagogisk bruk av 
læringsbrettet. 

 Fortsette en strukturert kartlegging av elevenes leseferdighet, samt videreutvikle 
tiltakene og kursene som blir iverksatt. 

 Utarbeide en utvidet leseplan (3.-7.trinn). I denne planen skal tiltak og forslag til 
hjelpemidler for elever med dysleksi også inngå. 

 

Satsingsområde 4: Pedagogisk bruk av digitale verktøy 

Mål: Sikre systematisk, trygg og målrettet bruk av digitale hjelpemidler. 

Tiltak:  

 Strategisk plan for en digital skolehverdag i Ås skal følges.  
 Teknisk og pedagogisk veiledning og støtte i forbindelse med pedagogisk 

hensiktsmessig bruk av læringsbrettet videreføres. 

Satsingsområde 5: Bærekraftig utvikling 

Mål: Barn og unge har kompetanse som styrker dem i møtet med fremtidens utfordringer. 

Tiltak:  

 Videreutvikle arbeidet med skolehage som læringsarena, derav utarbeide en 
pedagogisk årsplan/årshjul for skolehageaktviteter på de ulike trinnene. 

 Fortsette samarbeid med NMBU hvor vi har flere lærere på etterutdanning/skolehage. 
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 Legge til rette for prosjekterende arbeidsmåter og dybdelæring. 

Satsingsområde 6: Gode overganger 

Mål: Alle barn og unge opplever helhet og sammenheng i opplæringsløpet. 

Tiltak:  

 Fortsette bruk av den kommunale planen, hvorav tett dialog med barnehage og 
ungdomsskolen inngår. 

 Sikre gode overganger internt 

Gleder og utfordringer ved Nordby skole 

I et annerledes skoleår ble etableringen av skolehagen viktig. De nye læreplanene har større 
fokus på bærekraftig utvikling, i tillegg vektlegges tverrfaglighet og erfaringsbasert læring. 
Våren 2020 endret vi planlagt aktiviteter grunnet Covid-19 og etablerte skolehagekohorter da 
skolen gjenåpnet. Slik fikk uteskole en annen og verdifull betydning. I desember 2020, 
mottok vi Miljøvernprisen, Eilifs Dals minnepris, for arbeidet. Det var en verdig overrekkelse 
av ordfører Nordal. Les mer om miljøvernprisen her: https://www.as.kommune.no/nordby-
skole-fikk-aarets-miljoevernpris-for-sitt-skolehage-prosjekt.6353473-125470.html 

Les mer om skolehageprosjektet her: https://www.renmat.no/artikler/2020/skolehagenes-
renessanse 

- Den største utfordringen dette året har vært tilrettelegging og smittevernsarbeid på grunn 
av Covid-19. En av de store konsekvensene er at man mister en del av “Vi-skolen”. Det er 
isolerte trinn og kohorter, og både elever og voksne ser mindre til hverandre enn det man 
kunne ønske. Det skal bli fint med normalitet igjen, hvor fellessamlinger med hele skolen og 
andre faglige og sosiale aktiviteter på tvers av trinn kan gjenopptas. 

 

3.4 Rustad skole og SFO 
 

 

https://www.as.kommune.no/nordby-skole-fikk-aarets-miljoevernpris-for-sitt-skolehage-prosjekt.6353473-125470.html
https://www.as.kommune.no/nordby-skole-fikk-aarets-miljoevernpris-for-sitt-skolehage-prosjekt.6353473-125470.html
https://www.renmat.no/artikler/2020/skolehagenes-renessanse
https://www.renmat.no/artikler/2020/skolehagenes-renessanse
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Faktaopplysninger om skolen: 

Pr 01.10.20: 407 elever totalt: 218 elever på 1.-4. trinn, 179 elever på 5.-7. trinn, 10 elever 

ved Rustadtunet. 158 elever fordelt på SFO på 1. – 7. trinn og Rustadtunet. 11 ansatte på 

Rustad SFO, 6,7 årsverk. Antall ansatte: 70. 

Mål for Rustad skoles satsingsområder med evaluering 2020: 

Satsingsområde 1, Gode overganger 

Mål: Gode overganger i alle ledd, ved skolebytte og overgang fra små- til mellomtrinn. 

Evaluering: Kommunens plan er godt implementert.  

Satsingsområde 2, Bærekraftig utvikling – skolehage 

Mål: Utvikle skolehagen og implementere arbeidet i klassene.  

Evaluering: Målene ble ikke nådd pga nedstenging 12. mars.  

Satsingsområde 3, Lesing 

Mål: På landssnitt i andel elever på nivå 3 og redusere andel elever på laveste nivå fra 

forrige år.  

Evaluering: Mål ikke nådd. En større andel elever på laveste nivå sammenlignet med Ås, 

Viken og landssnitt. Andel elever på høyeste nivå er høyere enn Viken og landssnitt.  

 

Satsinggsområde 4: Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø 

Mål: Utvikling av profesjonsfellesskapene med vekt på samarbeid, erfaringsdeling og 

lærende møter. Bedre resultat på Elevundersøkelsen. Ingen klagesaker til Fylkesmannen. 

Evaluering: På god vei i profesjonsfellesskapene. Lærerne er organisert trinnvis og 

samarbeider godt. Jobbe videre med møtestruktur og skille på utviklingsarbeid og driftssaker. 

Elevundersøkelsen: Jobbe systematisk med trivsel og mobbing. Det er noe fremgang på 

flere indikatorer på 6. og 7. tr, men fortsatt rødt på årets 7. tr, til høyre nedenfor. Resultat 

viser at skolens tiltak over tid har hatt noe effekt.   
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Satsingsområde 5: Dybdelæring 

Mål: Gi elevene dybdelæring gjennom utforskende aktivitet, at undervisningen 

bidrar til refleksjon, kreativitet, kritisk tenkning og engasjement.  
Evaluering: På god vei gjennom skolehage, ukentlig uteskole på alle trinn og 
arbeid med læreplanfornyelsen. 

 

Nasjonale prøver 2020  

 Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 

Lesing 31 % 39 % 29 % 

Regning 33 % 46 % 20 % 

Engelsk 33 % 30 % 37 % 

Vurdering: Vi er ikke fornøyd med at 1/3 av elevene på 5. trinn ligger på laveste nivå. 

Tiltak: Elever på nivå 1 tilbys GL-kurs i norsk og tettere oppfølging i regning. (GL er kurs for 

elever i lesing, skriving og Touch.) Tilpasse undervisningen til de ulike elevenes faglige nivå. 

Trinnets nye lærere jobber med klassekollektivet og har fokus på klasseledelse, regler og 

struktur. 

Rustad skoles SFO  

Trinnene har hver sine baser med fast bemanning, egne aktivitetsopplegg og adskilte 

lekeområder inne og ute. Morgen-SFO har foregått utendørs for å unngå at barn fra 

forskjellige trinn blandes. SFO-tilbudet er en blanding av frilek og organiserte uteleker, 

bygge- og formingsaktiviteter. Fokusområdene er sosial læring, trivsel, finmotorisk utvikling 

og kreativitet.  Vi bruker nærliggende turområder aktivt. 

Rustad skoles utviklingsplan for 2021 

Grunnleggende ferdigheter:  
Mål: Andel elever på laveste nivå på Nasjonale prøver er på samme nivå eller bedre enn Ås 
kommune. 
Tiltak: Videre implementering av kommunens plan for leseopplæring, kompetanseheving i 
personalet, bedre system for oppfølging av svake elever på kartlegginger. 
 
Satsingsområde 1, Læreplanfornyelsen, Folkehelse og livsmestring:   
Mål: Integrere Røre-arbeidet i hele organisasjonen og derigjennom øke kvaliteten på 
uteskolen.  
Tiltak: Bygge et uteklasserom med Røre-midlene, kursing av ansatte i Røre.  
https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-felles-i-viken/bli-en-rore-skole.21321.aspx   
 

https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-felles-i-viken/bli-en-rore-skole.21321.aspx
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Satsingsområde 2, Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø: 
Mål: Videreutvikle profesjonsfellesskapene. Erfaringsdeling, samarbeid og møtemetodikk. 
Elevundersøkelsen: Grønt nivå på alle indikatorer om trivsel og mobbing. Ingen klagesaker til 
Fylkesmannen. 
Tiltak: Jobbe videre med møtestruktur, erfaringsdeling og skille på utviklingsarbeid og 
driftssaker. Videre arbeid med læringsmiljø. Tydeliggjøring av rutiner rundt håndtering av 
krenkelser. Nulltoleranselapp til rektor. Involvere foresatte i større grad. Systematisk bruk av 
Mitt Valg. 
 
Satsingsområde 3, Lesing: 
Mål: Samme fordeling på nivå 1-3 på Nasjonale prøver i lesing som Ås kommune. Dvs at 
elevene er gode og funksjonelle lesere i alle fag 
Tiltak: Arbeid med leseopplæring og dysleksivennlig skole i personalet. Fortsette med GL. 
Videreutdanning av lærere. 
 
Satsingsområde 4: Pedagogisk bruk av digitale verktøy: 
Mål: Kartlegge skolens bruk av digitale verktøy og kompetansebehov. Kritisk bruk av 
læringsbrett og andre arbeidsmetoder. 
Tiltak: Kompetanseheving av ansatte, videreutvikle praksis, fokus på hensiktsmessig bruk 
av læringsbrett. 
 
Satsingsområde 5: Bærekraftig utvikling: 
Mål: Helhetlig opplegg for skolehagen som gir god undervisning til elevene og støtte til 
lærerne.  
Tiltak: Etablere hagen ute, bygge redskapsbod og etasje-bed. Gi elevene dybdelæring 
gjennom utforskende aktivitet. Skolehagen gir mulighet til arbeid med de tverrfaglige 
temaene i fagfornyelsen. Fokus på elevdeltakelse fordi ansvarliggjøring og involvering gir økt 
læringsutbytte, sterkere tilknytning til skolehagen og økt læringsglede. Sette av utviklingstid i 
personalet til arbeid med skolehagen. 
 
Satsingsområde 6: Gode overganger: 
Mål: Gode overganger i alle ledd. 
Tiltak: Fortsette å følge etablerte rutiner for gode overganger. 
 
 

Gleder og utfordringer ved Rustad skole  

Vi fikk tildelt kr 200 000 i Røre-midler i des-20. Det å bli en Røre-skole vil heve 
kvaliteten på uteskole samt friminutts. Ved fravær, er det store utfordringer med 
å skaffe vikarer, noe som i flere tilfeller kan knyttes til 9a-saker. Ved kommende 

tilsettinger vil vi skaffe lærere med 1.-7. lærerutdanning, som er gode 
klasseledere og med fordypning i engelsk. Vi er utvalgt som en av Økologisk 

Norges skolehageprosjektskoler for 2021. Dette innebærer kursing, kr 150 000 
til materiell til skolehagen, veiledning og deltakelse i nettverk med 10 andre 
prosjektskoler i 2021. 

 

3.5 Sjøskogen skole og SFO 

 

 



45 
 

 

 

 Faktaopplysninger om skolen: 

Antall elever: 245 

Ansatte: 28 (+ en lærling) 

Antall barn på SFO: 104 

Elevtallsnorm:  

1.-4. trinn: 14,8 

5.-7. trinn: 19,4 

 

Mål for Sjøskogen skoles satsingsområder med evaluering 2020: 

 

Satsingsområde 1, Gode overganger: 

Mål: Elevene opplever et helhetlig opplæringsløp som ivaretar deres behov 

Evaluering: Rutiner for samarbeid med barnehager og ungdomsskole i den kommunale 

planen for gode overganger har bidratt til å ivareta elevenes behov for trygghet i 

overgangene og tilpasse opplæringen for den enkelte elev.  

Satsingsområde 2, Bærekraftig utvikling: 

Mål: Satsingen på en bærekraftig skole i holdning og handling opprettholdes med vekt på 

demokratiforståelse, aktiv deltakelse og utforskende tilnærming  

Evaluering: Tverrfaglig undervisning har bidratt til å gi elevene teknologisk kompetanse og 

kunnskap om sammenheng mellom teknologi og de sosiale, økonomiske og miljømessige 

sidene ved bærekraft, og forståelse for at handlingene og valgene den enkelte tar har 

betydning.   

Satsingsområde 3: Lesing  

Mål: Elevene er gode og funksjonelle lesere i alle fag 

Evaluering: Med utgangspunkt i «Plan for begynneropplæring i lesing» har Sjøskogen sin 

egen leseplan som bestemmer innholdet i daglig, systematisk og tilpasset lesing i alle fag på 

alle trinn. Planen skal sikre at alle lærere er leselærere, tiltakene videreføres.  

Satsingsområde 4: Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø 

Mål: Elever og ansatte i Ås-skolene har et godt og utviklende læringsmiljø preget av VI- 

kultur  
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Evaluering: Systematisk jobbing med å utvikle faglig, pedagogisk, didaktisk og fagdidaktisk 

dømmekraft i personalet. Elevundersøkelse viser at elevene trives godt og at de har et trygt 

arbeidsmiljø. Elevene sier at mobbing forekommer sjelden, men en liten gruppe sier at de er 

blitt mobbet på skolen de siste månedene.  

Elevenes arbeidsmiljø  7.trinn på Sjøskogen 7.trinn totalt nasjonalt 

Trivsel 4,23 4,22 

Trygt miljø 4,36 4,16 

Mobbing blant elever 4,81 4,68 

Digital mobbing 4,88 4,82 

Mobbing fra voksne 4,92 4,94 

(Tall fra UDIR/elevundersøkelsen 2020 - 7. trinn) 

Satsingsområde 5: Dybdelæring 

Mål: Elevene skal lære noe så godt at de forstår sammenhenger, kan bruke det de har lært i 

nye situasjoner slik at de styrkes i møte med fremtidens utfordringer 

Evaluering: Tverrfaglige undervisningsopplegg bidrar til å skape en felleskultur, hvordan 

elevene er ressurser og hvordan vi blir gode sammen. Vi fortsetter med systematisk bruk av 

utforskende arbeidsmetoder for at elevene skal prøve, feile og kjenne på mestring og 

utvikling.  

Nasjonale prøver 2020 v Sjøskogen skole 

Indikator og nøkkeltall 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Engelsk 53 54 55 52 51 

Lesing 48 52 54 51 51 

Regning 52 52 52 48 48 

Sjøskogen skole, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Offentlig, Trinn 5, Begge 

kjønn           

I lesing skårer elevene i snitt 51 skalapoeng, litt i overkant av snittet på nasjonalt nivå og i 

Viken. I engelsk skårer elevene i snitt 51 skalapoeng, nasjonalt snitt er 50, og Viken 51. I 

regning skårer elevene i snitt 48 skalapoeng, litt i underkant av nasjonalt nivå og Viken. 

Avgangselevene skoleåret 2019-2020 ligger på kommunalt og nasjonale nivå.   

I etterkant av prøvene arbeider vi systematisk på trinnet lesekurs, lesestrategier og regning, 

med fokus på tekstoppgaver.  

Sjøskogen skoles SFO 

Høstens trivselsundersøkelse viser i stor grad at barna trives og at det er gode relasjoner 

mellom barn og voksne. Foreldre sier at barna trives. Vi vektlegger barnas trivsel og trygghet 

gjennom styrket tilsyn ved overgang SFO-skole og skole-SFO, og tilbyr aktivitetstilbud basert 

på barnas ønsker. Vi informerer foreldre om aktiviteter på Transponder, så de også kan 

informere og forberede barna. 
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Sjøskogen skoles utviklingsplan for 2021 

Satsingsområde 1, Læreplanfornyelsen 

Mål: Implementere nye læreplaner og endre undervisningspraksis i tråd med nye læreplaner 

Tiltak: Videreføre felles tverrfaglige temaer, benytte ulike læringsarenaer og 

undervisningsmetoder med fokus på utforskende undervisning, praktisk tilnærming og felles 

kompetanseutvikling.  

Satsingsområde 2, Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø  

Mål: Elever og ansatte har et godt og utviklende læringsmiljø preget av VI- kultur.  

Tiltak: Samarbeid på tvers av trinn, skole og SFO, elevmedvirkning og tett hjem-skole-

samarbeid. 

Satsingsområde 3, Lesing  

Mål: Eleven er gode og funksjonelle lesere i alle fag 

Tiltak: Lesing i alle fag, systematisk oppfølging på individ og systemnivå, systematisk bruk 

av stasjonsundervisning, sertifisering som dysleksivennlig skole   

Satsingsområde 4: Pedagogisk bruk av digitale verktøy 

Mål: Sikre systematisk, trygg og målrettet bruk av digitale hjelpemidler 

Tiltak: Følge strategisk plan for en digital skolehverdag i Ås, sette teknisk veiledning og 

støtte til lærere enda bedre i system, videreutvikle praksis.  

Satsingsområde 5: Bærekraftig utvikling 

Mål: Satsingen på en bærekraftig skole i holdning og handling opprettholdes med vekt på 

demokratiforståelse, aktiv deltakelse og utforskende tilnærming  

Tiltak: Fokus på bærekraftmålene, utvikle skolehage, etablere skaperverksted som metode, 

bruke ressurser i nærmiljø.   

Satsingsområde 6: Gode overganger 

Mål: Elevene opplever et helhetlig opplæringsløp som ivaretar deres behov 

Tiltak: Fortsette å følge etablerte rutiner for gode overganger. 

Gleder og utfordringer ved Sjøskogen skole 

Et uvanlig år har lært oss nye arbeidsmetoder, og stadige endringer har gitt oss utfordringer 

vi har måttet håndtere. Sammen har alle voksne og barn på Sjøskogen bidratt til at vi alle har 

vokst og lært hver dag. Vi har jobbet systematisk med å skape en enda mer inkluderende 

felleskultur gjennom felles tverrfaglige prosjekter på alle trinn. Vi er glade for at 

undersøkelser indikerer at tiltakene fungerer. Medarbeiderundersøkelsen viser at de ansatte 

trives og elevundersøkelsen viser at elevene trives. Samarbeid og dialog mellom skole og 

hjem er i god utvikling. 
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3.6 Solberg skole og SFO 

 

 

 Faktaopplysninger om skolen: 

218 elever, 33 ansatte med lærlinger, 86 barn som benytter SFO. 
Skolen oppfyller normen for lærertetthet på hovedtrinnene 1.-4.trinn og 5.-7.trinn.  

Mål for Solberg skoles satsingsområder med evaluering 2020: 

Satsingsområde 1, Gode overganger: 

Mål: Sikre elevene gode overgang fra barnehage til barneskole og til ungdomskolen. 

Evaluering: Denne høsten ble det gjennomført to foreldremøter på 1.trinn i tillegg til 
utviklingssamtaler med alle foresatt. Alle klassetrinn gjennomførte foreldremøter.  

Satsingsområde 2, Bærekraftig utvikling: 

Mål: Etablere kjøkkenhage. 

Evaluering: Skolen har et samarbeid med NMBU med kursing i forbindelse med å 
etablere den nye kjøkkenhagen. Det er etablert «grønt teppe» for å gi gode vekstforhold 
2021. Det utføres også kompostering av restemat for å gi god jord. Elevene har brukt 
avlingen fra 2020 i   
mat og helse. Elevene på 1.-4.trinn praktiserer uteskole. Videreføres. 

Satsingsområde 3, Lesing  

Mål: Solberg skole skal bli dysleksvenning innen 2021. 

Evaluering: Solberg skole ble i 2020 sertifisert som dysleksivennlig skole. Skolens 
ansatte har høyt fokus på elevenes lese- og skriveutvikling. Videreføres. 

Nasjonale prøver  

Barnetrinn 20/21 Ungdomstrinn 
Avgivertall 

Lesing 53 50 

Engelsk * 51 

Regning * 49 

Gjennomsnitt * 50 

Nasjonalt snitt 50 50 

Det er kun nasjonale prøver i lesing som er offentlig 20/21. 

Satsingsområde 4: Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø 
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Mål: De ansatte jobber i samme retning og sikrer elevenes rett til et godtog trygt
læringsmiljø.

Evaluering: Elevundersøkelsen for 7.trinn viser variasjoner mellom kjønn i elevens svar.
Tiltak for et godt læringsmiljø videreføres.

7.trinn på
Solberg

7.trinn totalt
nasjonalt

Kommentar

Trygt miljø 4,51 4,16 Elevene melder om trygt miljø.
Mobbing blant
elever

4,83 4,68 Det meldes om mobbing, men
elevsamtalene i etterkant har ikke
avdekket dette.

Digital mobbing 4,89 4,82 Elevene kan oppleve at det sendes
ting på ulike plattformer eks.
Snapshat o.l

Mobbing fra
voksne

5,00 4,94 Ingen barn opplever at voksne
mobber.

Arbeidsro 3,86 3,48 Elevene opplever bedre arbeidsro
enn nasjonalt og vil fokusere på
fremover.

I elevsamtaler etter elevundersøkelsen er det ingen elever som bekrefter ukentlig
mobbing, men resultatet vil følges tett opp og det gjennomføres ny undersøkelse våren
2021. Elevene melder om at voksne kan håndheve regler noe ulikt. Dette tas opp videre
med personalet.

Satsingsområde 5: Dybdelæring

Mål: Elevene skal kunne overføre kunnskap fra en situasjon til en annen.

Evaluering: Lærerne har vært kurset av FIKS i forbindelse med innføring av de nye
læreplanene med samarbeid på trinnene og kommunen.

SOLBERG SFO
Sosial kompetanse handler om å kunne kommunisere og samhandle godt med andre i
ulike situasjoner. Denne kompetansen er sentral for at man skal lykkes og trives, og for
at man skal blir verdsatt som venn og likeverdig deltaker i samspillet med andre.

I året som har gått har vi virkelig sett at samhold, tilhørighet og vennskap har betydd mer
enn noen gang. Det har vært en utfordrende hverdag, men barna har vist en unik
tilpasningsevne og justert ned krav og gledet seg over i små ting i hverdagen. Vi har
kunnet gjennomføre en ganske normal hverdag tross kohort-inndeling. Mat blir servert,
og aktiviteter blir gjennomført, kanskje bare på en litt annen måte.

Trivselsundersøkelsen vår viser at barna har høy grad av trivsel, det er gøy å være ute,
men best å leke inne. Maten er stort sett god, men liker man ikke så smaker man
allikevel. Tross en hverdag med mindre valgmuligheter, føler barna at de har
medbestemmelse og at de er
trygge på at en voksne er i
nærheten og at de får hjelp når de
trenger det.

«Ingen ville vel ønske å leve uten venner, selv om
han hadde alle andre goder.»

-Aristoteles
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Solberg skoles utviklingsplan for 2021 

 
Satsingsområde 1, Læreplanfornyelsen 

Mål: Alle ansatte bruker de nye læreplanene og overordnet del for å fremme elevens 
sosiale og faglige utvikling. 

Tiltak: Alle kurses videre av FIKS og samarbeider kollektivt om innføringen av 
fagplanene.  

 

Satsingsområde 2, Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø  

Mål: Solberg skoles ansatte jobber i fellesskap for å sikre elevenes rett til et godt 
læringsmiljø. 

Tiltak: Mitt valg, kartlegging, overganger, klasseledelse, elevråd, TL og inspeksjoner.  

 

Satsingsområde 3, Lesing  

Mål: Alle elever skal sikres god lese- og skriveopplæring. 

Tiltak: Det kurses to ansatte i Logos som sammen med tidlig innsats skal sikre tidlig 
avdekking. https://logometrica.no/logos  

Satsingsområde 4: Pedagogisk bruk av digitale verktøy 

Mål: Innføring av IPAD 1:1 

Tiltak: Bruke digitale ressurser for å oppmuntre elevene i utforsking og læring.  

 

Satsingsområde 5: Bærekraftig utvikling 

Mål: Etablere kjøkkenhage 

Tiltak: Sikre deltagelse fra alle trinn og SFO i etablering av kjøkkenhagen. 

 

Satsingsområde 6: Gode overganger 

Mål: Sikre elevenes helhetlige skoleløp. 

Tiltak: Foreldreskole og tett kontakt med barnehager og ungdomsskole. 

Gleder og utfordringer ved Solberg skole 

Vi gleder oss over det vi har fått til forrige skoleår. Det er bra resultater på nasjonale 
prøver og vi har klart å gjennomføre året med høy grad av stabilitet.  

https://logometrica.no/logos
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Elevtallsveksten har ikke blitt slik vi har sett for oss og det gir skolen en anstrengt
økonomi og svært lite handlingsrom. Det er vanskelig å drive små skoler, men det er
også tilfelle ved klassestørrelser på ca. 30 elever som må deles inn i to grupper. Vi har et
håp om at nybygging skal gi skolen nødvendig vekst i elevtallet frem mot høsten 2021.
Dersom ikke dette skjer må det reduseres ytterligere i personalet.

3.7 Åsgård skole og SFO

Faktaopplysninger om skolen:
Antall elever: 376
Ansatte: 46 (+ fire lærlinger)
Antall barn -SFO: 140

Elevtallsnorm:
1.-4. trinn: (14,5)
5.-7. trinn: (16,8)

Mål for Åsgård skoles satsingsområder med evaluering 2020:
Satsingsområde 1, Gode overganger:

Mål: Elevene opplever et helhetlig opplæringsløp som ivaretar deres behov

Evaluering: Vi følger den kommunale planen for gode overganger. Skolen har et konstruktivt

og godt samarbeid både med barnehagene og ungdomsskolene. Tilbakemeldinger fra

elever, foresatte og ansatte forteller at dette fungerer godt.

Satsingsområde 2, Bærekraftig utvikling:

Mål: Satsningen på en bærekraftig skole i holdning og handling opprettholdes med vektpå

demokratiforståelse og demokratiske handlemåte.

Evaluering: Vi arbeider videre som rettighetsskole med fokus på opplæring i

barnekonvensjonen og FNs bærekraftmål. Vi har en kunnskapsbasert tilnærming til hvilke

behov og utfordringer verden står over for, og elevene får opplæring hvilke rettigheter og

plikter de har.
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Satsingsområde 3, Lesing  

Mål: Elevene er gode og funksjonelle lesere i alle fag. 

Evaluering: Basert på «Plan for begynneropplæring i lesing» har Åsgård skole laget sin egen 

plan. Planen bestemmer innholdet i daglige «lesing i alle fag-økter» på alle trinn. Dette 

utformes og driftes av skolens spesialpedagoger, og sikrer at alle lærerne er leselærere. 

Satsingsområde 4: Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø 

Mål: Spiller hverandre gode gjennom erfaringsdeling, samarbeid, fokus på trygghet og trivsel. 

Evaluering: Skolens organisering har som mål å sikre samarbeid på alle arenaer. Skolens 

ressursteam arbeider inn mot, og sammen med, lærerne på trinn, både med tanke på 

veiledning, støtte og oppfølging rundt enkeltelever og grupper av elever. De holder kurs, 

deltar i møter med foresatte og andre instanser skolen samarbeider med. 

Elevundersøkelsen viser at elevene på Åsgård trives godt og at de opplever et trygt 

skolemiljø. Arbeidet med et trygt skolemiljø er beskrevet i «Plan for positivt skolemiljø». 

 

Tabell 1. Resultater fra elevundersøkelsen 2020 (7.trinn) 

Satsingsområde 5: Dybdelæring 

Mål: Elevene skal arbeide med emner/ temaer slik at de forstår sammenhenger og kan bruke 

det de har lært i nye situasjoner. 

Evaluering: Fra skoleåret 2020/21 er skoleåret delt inn i seks temaperioder. I disse periodene 

har vi en tverrfaglig tilnærming til læring, og vi prioriterer å arbeide lenge med utvalgte 

emner. Opplæringen skal være variert og tilpasset. 

Nasjonale prøver 2020 - Åsgård skole 

 Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 

Lesing 5% 52% 43% 

Regning 19% 40% 41% 

Engelsk 17% 43% 40% 
 

Tabell 2: Nasjonale prøver 2020 (5.trinn) 
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Elevene ved Åsgård skole har gode resultater som ligger over det nasjonale snittet. I 
etterkant av nasjonale prøver har vi arbeidet systematisk på trinnet, spesielt med engelsk og 
regning.  

Åsgård skoles SFO  

Lek med alt det leken innebærer av sosial samhandling, kreativitet, fysisk utfoldelse og 

læring, er det som vektlegges ved Åsgård SFO. Trivselsundersøkelsen viser høy grad av 

trivsel blant barna.  

Åsgård skoles utviklingsplan for 2021 

 
Satsingsområde 1, Læreplanfornyelsen 

Mål: Implementere planen 

Tiltak: Praktisk tilnærming -periodeplaner, felles arbeid med kompetanspakken. 

Satsingsområde 2, Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø  

Mål: Spille hverandre gode gjennom erfaringsdeling, samarbeid -fokus på trygghet og trivsel. 

Tiltak: Samarbeid på tvers av trinn, skole og SFO, elevmedvirkning og rettighetsråd. 

Satsingsområde 3, Lesing  

Mål: Elevene er gode og funksjonelle lesere i alle fag. 

Tiltak: Lesing i alle fag, systematisk oppfølging på individ og systemnivå, kompetansedeling 

og modellering. 

Satsingsområde 4: Pedagogisk bruk av digitale verktøy 

Mål: God balanse mellom bruk av digitale verktøy og andre arbeidsmetoder 

Tiltak: Kompetanseheving i personalet, videreutvikle praksis, fokus på hensiktsmessig bruk 

av læringsbrettet. 

Satsingsområde 5: Bærekraftig utvikling 

Mål: Fokus på aktiv deltagelse, utforskende tilnærming og elevmedvirkning 

Tiltak: Videreutvikle Åsgård som rettighetsskole, opparbeide skolehage. 

Satsingsområde 6: Gode overganger 

Mål: Helhetlig opplæringsløp for elevene 

Tiltak: Fortsette å følge etablerte rutiner for gode overganger. 
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Gleder og utfordringer ved Åsgård skole  

Målrettet arbeid over år ser vi gir gode resultater. Et stabilt og faglig dyktig personale med 

minimalt sykefravær, sammen med et konstruktivt og godt hjem -skole samarbeid, gir 

kontinuitet i arbeidet og forutsigbarhet for elevene. Åsgård skole preges av en god kultur 

med et personale som drar i samme retning. Vår utfordring er å opprettholde denne gode 

praksisen i midlertidige lokaler. Vi gleder oss til nye Åsgård står ferdig! 

 

3.8 Nordbytun ungdomsskole 
 

 

 

 

 

 

 Faktaopplysninger om skolen: 

Nordbytun har 315 elever og 40 ansatte. Skolen har 20,2 elever per voksen. 

Mål for Nordbytun ungdomsskoles satsingsområder med evaluering 

2020: 

 

Satsingsområde 1, Gode overganger: 

Mål: Bruke og evaluere den kommunale rutinen for gode overganger 

Evaluering: Rutinen og samarbeidet med barneskolene og videregående fungerer bra 

 

Satsingsområde 2, Bærekraftig utvikling: 

Mål: Gå inn i samarbeid med Vitenparken, sammen med barneskolene rundt oss, om 

Skaperskolen, og delta i Bærekraft Camp. Bærekraft som tema på alle trinn-  

Evaluering: To lærere er med på opplæringen i Skaperskolen. Vi har kjøpt inn utstyret vi 

trenger til oppstart. Lærerne har startet utprøving av oppleggene. Deltatt i Bærekraft Camp, 

bærekraft har vært tema på alle trinn i alle fag det er naturlig. 

 

Satsingsområde 3, Lesing  

Mål: Utvikle elevenes lesing i alle fag. Skoleutvikling knyttet til å ta i bruk de ti kriteriene for 

en dysleksivennlig skole.  

Evaluering: Har ikke fått jobbet med dette så mye som planlagt på grunn av situasjonen med 

hjemmeskole. Fortsetter arbeidet inn i 2021.  

v skolen 
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Resultatene på nasjonale prøver er unntatt offentligheten, lesing på 8.trinn kan beskrives 

som gjennomsnittlige. Resultatene på 9.trinn er noe lavere enn de har vært. Resultatene er 

analysert, og faglærerne tar med seg kunnskapen inn i sitt fag. 

 

 

Satsingsområde 4: Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø 

Mål: Videreutvikle kultur for deling, og ta i bruk prinsippene for lærende møter. 

Evaluering: Hjemmeskole er mer deling og læring fra hverandre. Prinsippene for lærende 

møter brukes i stor grad i felles møter på skolen. 

Mål: Grunnkurs i PALS for hele personalet 

Evaluering: Gjennomført et grunnkurs i personalet. Positivt for arbeidet med felles regler på 

skolen, gjennomført desember 2020. 

Elevundersøkelsen viser en liten forbedring på spørsmålet om felles regler. I fjor var 

resultatet 3,98, i år 4,02. Ingen stor økning, men vi håper utviklingen fortsetter. 

På spørsmålet om mobbing og trivsel er resultatene som i fjor. Det er få som opplever 

mobbing, men det er en del som opplever at det ikke er et trygt miljø. Det har vært jobbet 

mye med dette høsten 2020, både på skolen med oppfølging av enkeltelever, og i samarbeid 

med ungdomsklubben Rudolf og politiet. 

Mål: Øke graden av elevmedvirkning 

Evaluering: Spørsmål om elevmedvirkning og demokrati skårer det samme som i fjor. Og 

spørsmålene som går på vurdering og egenvurdering, er alle tre opp 0,1, det vil si som i fjor. 

Vi har stort fokus på disse temaene, og vi håper at det på sikt vil vise seg på resultatene på 

Elevundersøkelsen også. 

 

Satsingsområde 5: Dybdelæring 

Mål: Se på inndeling av skoledagen eller skoleåret for å kunne bruke mer tid på samme tema 

for å legge til rette for dybdelæring. 

Evaluering: Alle trinn har planlagt tre temaperioder i løpet av skoleåret. Innføringen av nye 

læreplaner fører til at det er færre tema og bedre tid per tema. 

P4C: vi har hatt demonstrasjonstimer med bruk å bruke elementer fra P4C i undervisningen. 

Dette er en måte å trene kritisk tenkning, kreativ tenkning, samarbeid og respekt for ulike 

meninger. Flere lærere har tatt dette i bruk. 
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Nordbytun ungdomsskoles utviklingsplan for 2021 

 

Satsingsområde 1, Læreplanfornyelsen 

Mål: Fortsette implementeringen av LK20, med fokus på kompetansebegrepet og elevrollen 

Tiltak: Delta i lærende nettverk og webinar i regi av FIKS og andre 

Tiltak: Prøve ut nye arbeidsmåter, og å utvikle opplæringen slik at den blir mer praktisk 

Tiltak: Elevmedvirkning og egenvurdering  

 

Satsingsområde 2, Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø  

Mål: Utvikle mer enhetlige fagplaner på trinn, videreutvikle kultur for deling 

Tiltak: Utvikle nye planer i samarbeid på fagseksjoner og tverrfaglig 

Tiltak: Utvikle og dele planer for temaperiodene. 

 

Satsingsområde 3, Lesing  

Mål: Sende søknad om sertifisering som dysleksivennlig skole 

Tiltak: Utarbeide leseplan 

Tiltak: Samle og utvikle planer og rutiner for god dysleksivennlig praksis. 

 

Satsingsområde 4: Pedagogisk bruk av digitale verktøy 

Mål: Alle elevene tar i bruk pc som digitalt læringsverktøy, videreutvikle den pedagogiske 

bruken av IKT i læringsarbeidet 

Tiltak: Bytte ut iPad med pc for hele skolen 

Tiltak: D-pedagog bidrar til opplæring og deling av digital kompetanse 

 

Satsingsområde 5: Bærekraftig utvikling 

Mål: Utvikle en identitet som bærekraftig skole, utvikle skolehage og Skaperverksted 

Tiltak: Ta i bruk mer av innholdet til FN-skole med fokus på bærekraftsmålene,  

Tiltak: Utvikle skolehage  

Tiltak: Etablere Skaperverksted som metode 

 

Satsingsområde 6: Gode overganger 

Mål: Elevene opplever god flyt i opplæringsløpet 

Tiltak: Fortsatt følge rutinene for gode overganger  
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Gleder og utfordringer ved Nordbytun ungdomsskole 

Vi gleder oss over økt elevtall, og at det er høy trivsel hos både ansatte og 

elever. Det er en utfordring at vi har hatt mye hærverk, og enkeltelever som har 

gjort at flere elever kjenner at det har vært mer utrygt miljø på skolen. 

 

3.9 Ås ungdomsskole 

 

 

Faktaopplysninger om skolen: 

Det er 386 elever pr. 01.10.2020 ved skolen og 49 ansatte. Skolen mangler 1, 5 pedagog for 
å nå elevtallsnormen.  

Mål for Ås ungdomsskoles satsingsområder med evaluering 2020: 

Satsingsområde 1, Bærekraftig utvikling: 

Mål: Satsingen på en bærekraftig skole i holdning og handling opprettholdes med vekt på 
demokratiforståelse og demokratisk handlemåte. 

Evaluering: Skolen har i stor grad innfridd målet. Gjennom flere prosjekter har elevene 
jobbet med holdninger og handlinger dette skoleåret. Lærere melder tilbake at bærekraft er 
en naturlig del av deres virke og en integrert del av undervisningen.  

Satsingsområde 2, Lesing  

Mål: skolen skal i løpet av 2020 sende inn søknad om å bli sertifisert som dysleksivennlig 
skole. 

Evaluering: På grunn av korona og ny læreplan har søknaden blitt noe forsinket. De 
forskjellige vedleggene til søknaden som f.eks. leseplanen er så å si ferdig utarbeidet, og 
søknaden sendes juni 2021. 

Satsingsområde 3: Utvikling av profesjonsfelleskapet og godt læringsmiljø 

Mål: Innføre nye læreplaner og utvikle en skole med en mestringsorientert (læringsorientert) 
målstruktur og virksomhetskultur 
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Evaluering: Vi er på god vei i innføringen av de nye læreplanene. 10-faktorundersøkelsen 
viser at lærerne i større grad opplever mestring i jobben. I undervisningen settes læring og 
mestring i større grad i fokus enn tidligere og resultat-/karakterfokus blir dempet. 

Satsingsområde 4: Dybdelæring 

Mål: Elevene skal oppleve at de får tilpasset opplæring både i normalundervisningen og 
spesialundervisningen. Videre skal elevundersøkelsen vise grønne verdier for området 
vurdering og motivasjon høsten 2020. 

Evaluering: Elevundersøkelsen viser høyere skår på de faktorene vi må anta sier noe om 
opplevelsen av å få tilpasset undervisning, enn tidligere (se tabellen fra elevundersøkelsen 
under). Det samme gjelder vurdering. Vi er allikevel ennå ikke på det nivået vi har som mål å 
være. 

Nasjonale prøver 2020, Ås ungdomsskole 

 

Lesing 8. og 9. trinn: 

Resultatene fra de nasjonale prøvene viser en 
framgang for fjorårets 8. trinn i lesing og 
regning. Det er færre elever på de laveste 
nivåene, samtidig som flere elever befinner seg 
på nivå 4 og 5. 

 

Regning 8. og 9. trinn:    Engelsk 8. trinn 

 

Elevundersøkelsen - områder 2020 2019 

Motivasjon 3,65 3,65 

Mestring 3,97 3,98 

Trivsel 4,22 4,23 

Trygt miljø 4,09 3,94 

Digital mobbing 4,91 4,88 

Elevdemokrati og medvirkning 3,70 3,41 

Vurdering for læring 3,68 3,56 

 

Ås ungdomsskoles utviklingsplan for 2021 

 
 

Satsingsområde 1: Læreplanfornyelsen 
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Mål: Elevene opplever at læreplanens tverrfaglige temaer er gjenkjennbare i undervisningen. 

Tiltak: 

- Temabaserte periodeundervisning med flere temaer i løpet av året, på alle trinn. 
- Alle temabaserte periodeplaner ligger synlig i skolens læringsplattform, It`s Learning. 

Satsingsområde 2: Utvikling av profesjonsfellesskapet og godt læringsmiljø  

Mål: Fortsatt utvikle en skole med en mestringsorientert (læringsorientert) målstruktur og 
virksomhetskultur. 

Tiltak:  

- Teamleder leder og utvikler aktivt lærerteamene med forankring i Eli Tronsmos 
forskning på produktive lærerfelleskap. 

- Ukentlige klasselærerråd for styrking av god klasseledelse og med systematisk 
arbeid om elevene. 

- Lærerne utarbeider undervisning i felleskap, gjennomfører og evaluerer 
undervisningen sammen. 

- Ledelsen driver skolevandring og veiledning av lærere i tillegg til at det legges til rette 
for kollegaveiledning. 
 
Satsingsområde 3: Lesing  

Mål: Innarbeide praksis som dysleksivennlig skole. (Søknad sendes til Dysleksi Norge juni 
2021.) Å heve hver enkelt elevs leseferdigheter i løpet av ungdomsskoleløpet. Framgangen 
skal kunne spores i de nasjonale prøvene for lesing.  

Tiltak:  

- Lesing som grunnleggende ferdighet prioriteres som en del av undervisningen i alle 
temaer og i alle fag. 

- Skolens leseplan etterleves. 
- Resultatene fra kartleggingsprøvene analyseres og tiltak utarbeides på klasse og på 

individnivå der dette er hensiktsmessig for å forbedre elevenes leseferdigheter. 
 

Satsingsområde 4: Pedagogisk bruk av digitale verktøy 

Mål: Skolen skal bruke digitale verktøy som en integrert del av undervisningen i tråd med 
samfunnsutviklingen og der verktøyene fremmer læring.  Alle lærere skal ha tilstrekkelig 
kompetanse knyttet til digitale hjelpemidler for dyslektikere.  

Tiltak:  

- ITL brukes som et felles planleggingsverktøy av lærerne og som fagplan/ukeplan for 
elevene og foresatte. 

- Skolens D-pedagog driver opplæring og veiledning av lærere og elever etter behov. 
- Vurdere og velge digitale verktøy som er relevante. 

Satsingsområde 5: Bærekraftig utvikling 



60 
 

Mål: Satsingen på en bærekraftig skole i holdning og handling opprettholdes med vekt på 
demokratiforståelse og demokratisk handlemåte. 

Tiltak:  

- ERASMUS – prosjektene «Migration on European Stages» og «Social inequality». 
- DEMBRA – Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme. Prosjektet 

gjennomføres på alle trinn og er i stor grad elevdrevet. 
- Opprettholde et aktivt elevråd ved skolen som fortsatt får reell påvirkningskraft på 

relevante områder og i relevante saker. 

Satsingsområde 6: Gode overganger 

Mål: Enkeltelevens behov er i sentrum, sikre god informasjonsflyt for å tilpasse opplæringen i 
normalundervisningen og spesialundervisningen. Skape en forutsigbar og trygg overgang til 
ungdomsskolen. 

Tiltak: 

- Overføringsmøter mellom skoleslagene. 
- Tilpasninger i undervisningen gjøres på bakgrunn av kartlegginger, samtaler og 

observasjoner. 
- Skolebesøk gruppevis og individuelt i vårterminen. 
- Rådgivere besøker barneskolene og informerer. 
- Skolens ledelse avholder informasjonsmøte for foresatte i juni. 
- Påtroppende elever velger valgfag og språkfag/arbeidslivsfag i juni. 
-  

Gleder og utfordringer ved Ås ungdomsskole  

Året som ligger bak oss, fikk en uventet vending i mars måned med Covid-pandemien, men 

førte samtidig til en voldsom utvikling av IKT-kompetansen blant lærere og elever, noe som 

er svært positivt. 

Kantinedriften var et positivt og effektfullt tiltak for et positivt læringsmiljø, men er nå 

dessverre lagt ned. Vi håper på å kunne opprette et tilsvarende tilbud i framtiden.  

Elevundersøkelsen viser at det er lite mobbing på skolen, og at elevene fortsatt trives svært 

godt på skolen. Elevene opplever å ha et trygt og godt læringsmiljø. Etter 

grunnskolepoengene å dømme er Ås ungdomsskole også fortsatt blant de beste skolene i 

landet faglig sett. 

Skolen har fortsatt et engasjert og dyktig elevråd som stadig iverksetter kreative tiltak for å gi 

sine medelever en følelse av samhold og tilhørighet. Elevrådet er demokrati i praksis.   

Skolens ansatte er gjennomgående løsningsorienterte og fleksible og samarbeider bedre 

enn tidligere. Et enda tettere samarbeid om undervisningen er et mål, og noe som antagelig 

vil gjøre skolen til en enda bedre bidragsyter i det store sosiale prosjektet skolen faktisk er.  
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