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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Tilstandsrapport 2021 med utviklingsmelding 2022 for grunnskolen i Ås viser 
nøkkeltall, resultater og utviklingsarbeid for 2021 og nye mål og tiltak for 2022.  

 
Tilstandsrapporten er skrevet i mal vedtatt i HOK-sak 33/21 den 03.11.21 

 
Tilstandsrapport for 2021 og utviklingsmelding for 2022 er skrevet i ett 
dokument for å synliggjøre sammenheng og helhet i utviklingsarbeidet i skolene i 

Ås, felles og på den enkelte skole. 
 

Korona-pandemien med ulike grader av smittevern har preget 2021, som 2020, 
både i skolene og i samfunnet ellers.  

 
I Ås-skolen har det over flere år vært systematisk arbeidet med 
profesjonsfellesskap på ledernivå. Dette har ført til en delingskultur som er 

preget av gjensidig støtte mellom skolene. Det har gitt en solid plattform, noe 
som har vært spesielt viktig under skiftende smittevern-nivåer gjennom de to 

siste årene. Resultater av kartlegginger viser at Ås-skolen har god oversikt over 
elevenes faglige og sosiale utvikling, samtidig som det avdekker områder 
virksomheten skal jobbe videre med. 

 
Fakta i saken: 

Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og 

rapporteringsarbeidet hos skoleeier og har forbedring og kvalitetsutvikling som 

siktemål. Rapporten inngår i skoleeiers internkontroll. 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås 2021 følges av Utviklingsmelding for 2022. 

Dette for å synliggjøre og sikre helhet og sammenheng i utviklingsarbeidet. 

Rapporten med utviklingsmelding beskriver Ås-skolens felles arbeid og 

resultater. Hver enkelt skole utarbeider egen rapport med utviklingsmelding, 

som legges fram for skolens samarbeidsutvalg (SU).  

Kommunen har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten, les om lovkravet her: § 

13-3e.Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å arbeide med kvalitetsutvikling 

(https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§13-3e) 

Alle tall i rapporten er hentet fra Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen: 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/  

Informasjon om grunnskole på nasjonalt nivå er også hentet fra Utdanningsdirektoratets 

nettsider www.udir.no , blant annet fra Utdanningsspeilet (Utdanningsdirektoratets årlige 

oppsummering av statistikk og forskning om barnehage og grunnopplæring i Norge) 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/publikasjoner/utdanningsspeilet/utdanningsspeilet-

2021/ . 

 

 

 
Vurdering: 

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A713-3e
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A713-3e
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A713-3e
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/
http://www.udir.no/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/publikasjoner/utdanningsspeilet/utdanningsspeilet-2021/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/publikasjoner/utdanningsspeilet/utdanningsspeilet-2021/
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Politiske vedtak som besvares i rapporten: 
 

1. HOK-sak 4/21 Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for 
grunnskolen i Ås 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 03.03.2021:  
1. Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås 

tas til etterretning.  
2. Det må utarbeides og innføres et felles rapporteringssystem for alle 
skolene i Ås med virkning fra «Tilstandsrapport 2021». Relevante mål skal 

kvantifiseres og være målbare, og være forankret i gjeldende 
undervisningsmål. Alle resultater skal rapporteres likt og i et felles 

rapporteringssystem.  
3. Skolene skal også rapportere status på bibliotek/skolebibliotek og 

svømme opplæring. 
 

2. HOK-sak 25/21 Tapt svømmeopplæring under koronapandemien  

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 29.09.2021:  

1. Kartlegging av elevenes svømmekompetanse (på den enkelte skole) 
gjennomføres umiddelbart etter gjennomført sikkerhets- og 
livredningskurs for lærerne (fullført 17.9.21). Basert på kartleggingen 

setter skolene inn tiltak for elever som har behov for det i tillegg til den 
ordinære opplæringen. Skolene rapporterer tilbake og resultatene legges 

frem for HOK høsten 2021.  
2. Tiltakene følges opp med ny kartlegging, for å sikre at tiltak har hatt 
ønsket effekt. Skolene rapporterer tilbake og resultatene legges frem for 

HOK før vinterferien 2022.  
3. Gratis svømmekurs for elever på 4. og 5. trinn, i regi av Ås kommune 

og svømmeklubben Ås IL gjennomføres vinterferien 2022 (uke 8) med150 
plasser. Dette skal skje i et samarbeid med skolene, slik at elever med 
mangelfull svømmekompetanse, avdekket i kartleggingen høsten 2021 og 

vinteren 2022 tilbys plass på kursene først.  
4. Kommunen rapporterer tilbake endelig status for dette prosjektet våren 

2022. 
 
 

3. HOK-sak 33/21 den 03.11.21: Ny mal for tilstandsrapport grunnskole 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 03.11.2021:  

Vedlagte mal for Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås benyttes av Ås 
kommune virksomhet grunnskole fra og med vedtak i Hovedutvalget for 
Oppvekst og kultur. 

 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 

 
Alternativer: 
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Konklusjon med begrunnelse: 

Tilstandsrapport 2021 med utviklingsmelding 2022 for grunnskolen i Ås inngår i 
kommunens kvalitetsvurderingssystem. Rapporten og utviklingsmeldingen 
belyser læringsresultater og læringsmiljø og beskriver videre satsingsområder for 

2022. 
 

Tilstandsrapport 2021 med utviklingsmelding 2022 for grunnskolen i Ås tas til 
etterretning. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
 


