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Innledning 
2021 har, som 2020, vært preget av stadig skiftende smitteverntiltak grunnet koronapandemien, og 
skolene har hatt perioder med stort fravær, både blant elever og ansatte. Lærere og skoleledere har 
også dette året strukket seg langt for å gi elevene god opplæring og oppfølging både på skolen og 
via digitale løsninger. De stadige nye retningslinjer for smittevern har satt sitt preg på skoledagene 
og krevd store ressurser.  Rektorgruppas arbeid sammen, under ledelse av virksomhetsleder, har 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.  

Til tross for at korona-situasjonen har krevd fokus gjennom hele 2021, og enkelte møter og 
samlinger i perioder har vært avlyst eller gjennomført digitalt, har skolene sammen og hver for seg 
likevel arbeidet kontinuerlig med faglig utvikling. 

Innføring av nytt læreplanverk LK20 har fortsatt gjennom 2021, med støtte fra Universitetet i Oslo, 
og Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Ås-skolen har videreført og utviklet ordningen 
med felles lærende nettverk for alle skoler, der sentrale elevaktive læringsformer og 
elevmedvirkning har vært hovedtema. Samlingene bidrar til at lærere og ledere får støtte i 
implementeringen av nytt læreplanverk, og dette bidrar til felles praksis i Ås-skolen.    

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. Dette arbeidet vil fra 2022 gå inn som en del av ordinær drift av skolene. 

Å bli en god leser er viktig i dagens og fremtidens samfunn. Lesing har vært et satsningsområde 
over tid som gir resultater ved at elevene våre scorer over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i 
lesing. 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.  
Samarbeidet med Vitenparken og Norges miljø- og naturvitenskaplige universitet (NMBU) 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.  

Pedagogisk bruk av digitale læremidler er eget satsingsområde. Det er utviklet en strategisk plan for 
organisering av digitaliseringen i skolen: Strategisk plan for en digital skolehverdag i Ås-skolen. 
Alle elever har enten eget læringsbrett (barnetrinnet) eller egen PC (ungdomstrinnet). Temaer rundt 
digitalisering og valg av digitale og analoge læremidler er temaer som drøftes både på den enkelte 
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skole og mellom skoler, både på lærer- og leder-nivå. Se beskrivelse av satsingsområdet Pedagogisk 
bruk av digitale verktøy i Utviklingsmelding for 2022 (siste del av dette dokumentet). 

Innføring av samhandlingsmodellen Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) har fortsatt gjennom 2021, med 
fokus på utvikling av og publisering av handlingsveiledere og med jevnlige samlinger for 
enhetslederne i kommunalområdet Oppvekst og opplæring.  https://www.as.kommune.no/bti-

bedre-tverrfaglig-innsats.545510.no.html  

Om tilstandsrapport 2021 for grunnskolen i Ås:  

Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og 
rapporteringsarbeidet hos skoleeier og har kvalitetsutvikling som siktemål. Rapporten inngår i 
skoleeiers internkontroll. 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås 2021 følges av Utviklingsmelding for 2022 i samme 
dokument. Dette for å synliggjøre og sikre helhet og sammenheng i utviklingsarbeidet over tid. Hver 
enkelt skole utarbeider egen rapport med utviklingsmelding, som legges fram i 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/ . 

 

Statlige kompetansestrategier der skolene i Ås deltar 

 Kompetanse for kvalitet (KfK): Nasjonal strategi for videreutdanning for lærere fram mot 
2025.  
Lærere som underviser i norsk, matematikk, engelsk, samisk og norsk tegnspråk, må ha tatt 
30 studiepoeng som er relevante for faget, for å kunne undervise på barnetrinnet, og 60 
studiepoeng som er relevante for faget, for å kunne undervise på ungdomstrinnet. Lærere 
som var ferdig utdannet før 1. januar 2014, har dispensasjon fra disse kravene frem til 1. 
august 2025. Regjeringen har nå foreslått at kompetansekravene ikke skal gjelde for lærere 
utdannet før 2014. Dette forslaget er ute på høring våren 2022, foreløpig gjelder 
kompetansekravene.  
Ås kommune har hvert år hatt 15-20 lærere på videreutdanning i denne ordningen. Skoleåret 
2021-22 deltar 17 Ås-lærere på videreutdanning innen norsk, engelsk, matematikk, naturfag, 
mat og helse, KRLE, grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring, psykososialt arbeid 
med barn og unge og profesjonsfaglig digital kompetanse. 

https://www.as.kommune.no/bti-bedre-tverrfaglig-innsats.545510.no.html
https://www.as.kommune.no/bti-bedre-tverrfaglig-innsats.545510.no.html
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/


 

6 
 

 Lokal kompetanseutvikling for barnehager og skoler – Desentralisert ordning for 
grunnskoler og videregående skoler: https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-
viken/barnehage-og-opplaring/lokal-kompetanseutvikling-i-barnehage-og-
grunnopplaring/desentralisert-ordning-for-grunnskoler-og-videregaende-skoler/  
Innenfor denne ordningen har Ås-skolene et treårig partnerskap (fra høst 2021) med 
Universitetet i Oslo avdeling Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen (FIKS) 
med tema Innføring av LK20 og Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) 
Universitetet for miljø og biovitenskap, Ås med tema pedagogisk/didaktisk utvikling av 
skolehagene i Ås. 

 Lokal kompetanseutvikling for barnehager og skoler – Kompetanseløftet: 
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/barnehage-og-opplaring/lokal-
kompetanseutvikling-i-barnehage-og-grunnopplaring/kompetanseloftet-for-
spesialpedagogikk-og-inkluderende-praksis/  
For å styrke videre arbeid med omstillingen valgte Ås kommune i 2020/2021 å søke om 
deltagelse og partnerskap med Universitet i Sørøst Norge (USN) gjennom den nye ordningen 
“Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis”. Denne ordningen skal 

bidra til at kommunen får nødvendig kompetanse og at tverrfaglig samarbeid i «laget rundt 
barnet» raskt skal gi et inkluderende læringsmiljø og dekke behovet for særskilt 
tilrettelegging hos barn og unge. 
 
 

Ås kommunes skoler Tall og fakta 
 

Ås-skolens felles visjon:   

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.  

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/barnehage-og-opplaring/lokal-kompetanseutvikling-i-barnehage-og-grunnopplaring/desentralisert-ordning-for-grunnskoler-og-videregaende-skoler/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/barnehage-og-opplaring/lokal-kompetanseutvikling-i-barnehage-og-grunnopplaring/desentralisert-ordning-for-grunnskoler-og-videregaende-skoler/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/barnehage-og-opplaring/lokal-kompetanseutvikling-i-barnehage-og-grunnopplaring/desentralisert-ordning-for-grunnskoler-og-videregaende-skoler/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/barnehage-og-opplaring/lokal-kompetanseutvikling-i-barnehage-og-grunnopplaring/kompetanseloftet-for-spesialpedagogikk-og-inkluderende-praksis/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/barnehage-og-opplaring/lokal-kompetanseutvikling-i-barnehage-og-grunnopplaring/kompetanseloftet-for-spesialpedagogikk-og-inkluderende-praksis/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/barnehage-og-opplaring/lokal-kompetanseutvikling-i-barnehage-og-grunnopplaring/kompetanseloftet-for-spesialpedagogikk-og-inkluderende-praksis/
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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.   
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Antall elever i Ås-skolen 
Tabellen er hentet fra Utdanningsdirektoratet https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/tall-
om-elever-og-skoler/  

 

Tilpasset opplæring og spesialundervisning 

Ifølge opplæringsloven skal all undervisning være tilpasset elevenes evner og forutsetninger.  

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 5,6% 
for skoleåret 2020 og har gått ned til 5,1% for 2021. For Viken ligger andelen på 7,3%– landet uten 
Oslo ligger på 7,9%. 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.  

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. Forbedring og utvikling er målet. 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/tall-om-elever-og-skoler/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/tall-om-elever-og-skoler/
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Digitale kvalitetssikringssystemer  

Ås kommune har et felles kvalitetssystem, KSX. KSX er et digitalt verktøy som skal sikre at 
organisasjonen oppnår en helhetlig og god praksis, og er en viktig del av kommunens 
internkontrollsystem. Rektorene i Ås har ansvar for at alle medarbeidere kjenner til, forstår og 
bruker kvalitetssystemet, avviks- og forbedringssystemet.   

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 førte til en markant økning i avviksmeldinger fra 2019 til 2020.  At antallet er noe 
lavere for 2020, antas å ha sammenheng med koronasituasjonen. Avviksmelding har økt fokus i 
2022.   
 
Lokallaget Utdanningsforbundet Ås er ett av seks lokallag i Utdanningsforbundet Viken som er 
piloter i prosjektet «Avvik og varsling» med oppstart i 2022. Målet med prosjektet er: «Ansatte har 
god kultur for avviksmelding og varsling». Prosjektet ser på sammenhengen mellom avviksmelding 
og utvikling av virksomheten. Utdanningsforbundet Ås har ansvaret for opplæring på skolene. 
 
Oversikt over meldte avvik i KSX Ås kommune 2019-2021: 
 

Indikator   2019  2020  2021 

Meldte avvik i KSX   69  89  44 

 

Digital oppfølging av kvalitetssikring i Ås kommunes skoler sikres ved hjelp av Moava.no. Dette er 
et 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.    

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:   
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 blant annet pedagogisk 
utviklingsarbeid. Møtene har vært gjennomført ukentlig eller oftere i hele 2021.  

 Skoleledermøter:  
Pedagogisk utvikling. Temaene hentes fra Ås kommunes pedagogiske utviklingsplan. De 
har vært planlagt 1 gang/måned. Flere møter har måttet avlyses grunnet koronasituasjonen.   

 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.  
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 Dialogbesøk («Skolebesøk») 
Skolene følges opp med årlige dialogbesøk fra virksomhetsleder grunnskole og 
kommunalsjef Oppvekst og opplæring. Skolebesøket er en del av kvalitetssystemet i 
grunnskolen i Ås. Dialogen skal bidra til å sikre at skolen drives i samsvar med gjeldende 
regelverk, samt sikre oppfølging og gi støtte til skolene i arbeidet med utvikling og 
forvaltning, og gi skoleeier innblikk i skolens pedagogiske praksis. Skolebesøket inngår i 
skoleeiers systematiske arbeid med internkontroll, ifølge kommunelovens § 25-
1.Internkontrollen skal bidra til å forebygge og hindre regelverksbrudd, og sikre at 
regelverksbrudd blir oppdaget og korrigert. Dessuten inngår skolebesøket i skoleeiers 
oppfølging av resultatene fra de nasjonale kvalitetsvurderingene. Det legges vekt på at 
vurderinger og synspunkter i dialogen skal gi mulighet for gjensidig informasjon og 
refleksjon. Skolens arbeid med pedagogisk utviklingsplan for Ås kommune vil være et 
viktig element i tillegg til skolens arbeid med resultater av kartlegging av elevene, både 
faglig og sosialt. Det legges vekt på hvordan arbeidet med dette organiseres og 
gjennomføres i praksis. 

 Lærende nettverk:  
I løpet av 2021 har det vært gjennomført 4 lærende nettverk for alle ledere og pedagoger i 
Ås kommune pr skoleår. Temaer 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 og deres veiledere, samt ulike fagnettverk.  

 
Elevenes medvirkning sikres ved at alle skolene har elevråd. Representanter fra elevrådet 
deltar på deler av virksomhetsleders og kommunalsjefs årlige dialogbesøk ved skolen. Dessuten er 
elevmedvirkning ett av flere fokusområder for Ås kommune i innføringen av læreplanverket LK20.  

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. Målet med 
planen er kartlegging av den faglige- og sosiale utviklingen til elevene.  

Sikring av elevenes arbeidsmiljø  

For å sikre alle elever en trygg og god skolehverdag ble opplæringslovens kapittel 9A endret fra 
1.8.2017. 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. I praksis betyr dette at det opprettes en aktivitetsplan nå en elev ikke opplever en 
trygg og god skolehverdag. 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 Statsforvalteren. Skolene melder til virksomhetsleder 
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hver gang det opprettes en aktivitetsplan, en aktivitetsplan avsluttes eller en sak sendes til 
Statsforvalteren. Dette følges opp i dialogsamtaler mellom rektor og virksomhetsleder.  

9A-saker i Ås-skolene 2021:  

Antall oppstartede 9A-
saker 

Antall avsluttede 9A-
saker 

Antall saker til 
Statsforvalteren 

Antall avsluttede saker 
hos Statsforvalteren 

69 60 1 3 

Denne oversikten viser at skolene er raske med å opprette aktivitetsplan dersom det er mistanke om 
at en elev ikke har et godt og trygt skolemiljø. Den viser også at sakene i de aller fleste tilfeller løses 
på skolen, og at dermed svært få saker har gått videre til Statsforvalteren. Når en sak avsluttes hos 
Statsforvalteren, betyr det at eleven har et godt og trygt skolemiljø. 

 

Ås-skolens felles utviklingsområder for 2021 
 

 Læreplanfornyelsen 
Mål: Nytt læreplanverk LK20 innføres ifølge forskrift 
Evaluering: Arbeidet med innføring av nytt læreplanverk er godt i gang og fortsetter på 
den enkelte skole og i samarbeid mellom skoler. Arbeidet følges blant annet opp fra 
Universitetet i Oslo ved avdeling FIKS https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/ og 
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet https://www.nmbu.no/ begge i et 3-årig 
prosjekt. 

 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: Arbeidet er i gang og fortsetter, både på den enkelte skole og mellom skoler, 
blant annet i lærende nettverk for lærere og møter og samlinger for skoleledere. 

 Lesing 
Mål: Alle elever er gode og funksjonelle lesere. Alle skoler i Ås godkjennes som 
dysleksivennlige innen 2022. 
Evaluering: Grunnet korona er dette endret til: Alle skoler godkjennes som 
dysleksivennlig innen 2023. Gode leseresultater på nasjonale prøver på alle trinn kan 
tolkes som at dette arbeidet gir gode resultater. 

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

elevenes læringsutbytte 
 Evaluering: Koronapandemien med perioder med hjemmeskole har gjort læringskurven i 

digitale ferdigheter bratt for mange, og gitt mange en god progresjon. Samtidig ser vi at 
det er forskjell mellom skoler, og mellom enkeltlærere innad på skoler. Nettverket for 
digital-pedagoger vil nå igjen møtes jevnlig, og kompetanseheving på den enkelte skole 
organiseres ut fra behov ved hjelp av arbeid i nettverket. Det er utarbeidet en plan for 
kompetanseheving i valg av digitale læremidler, se utviklingsmelding s.29. 

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

https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/
https://www.nmbu.no/
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Evaluering: Utvikling av skolehage som læringsarena, samarbeid med Vitenparken, 
Dembra-skole og Unicef-skole er alle prosjekter som er i gang og videreføres. Det 
arbeides dessuten med bærekraftig utvikling som ett av temaene i tverrfaglige perioder på 
alle skoler. 

 Gode overganger 
Mål: Alle barn og unge opplever helhet og sammenheng i opplæringsløpet 
Evaluering: Det har i flere år vært arbeidet med rutiner for gode overganger. Dette arbeidet 
fortsetter, ikke lenger som et utviklingsområde, men som en del av den daglige driften på 
skolene og mellom skoler. 

 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 Å-skolen. 
Evaluering: Arbeidet fortsetter – se Tilpasset oppæring og spesialundervisning s. 9. 

 Bedre Tverrfaglig Innsats 

Mål: Barnehager og skoler implementerer en felles samhandlingsmodell for tidlig og 
samhandlet innsats 
Evaluering: Arbeidet med implementering er i gang. Fra høsten 2022 etableres det en 
ressursgruppe med deltakere fra alle enheter i Oppvekst og opplæring, for samordning og 
samarbeid om implementeringen. 

Læringsmiljø 

Elevundersøkelsen 

Les mer om statistikken på Utdanningsdirektoratets nettsider: https://www.udir.no/tall-og-
forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/resultater-fra-elevundersokelsen-pa-7.-og-10.-trinn/  

Tabellen er hentet fra Utdanningsdirektoratets statistikkverktøy: https://www.udir.no/tall-og-
forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/resultater-fra-elevundersokelsen-pa-7.-og-10.-trinn/elevundersokelsen--
laringsmiljo/  

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/resultater-fra-elevundersokelsen-pa-7.-og-10.-trinn/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/resultater-fra-elevundersokelsen-pa-7.-og-10.-trinn/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/resultater-fra-elevundersokelsen-pa-7.-og-10.-trinn/elevundersokelsen--laringsmiljo/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/resultater-fra-elevundersokelsen-pa-7.-og-10.-trinn/elevundersokelsen--laringsmiljo/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/resultater-fra-elevundersokelsen-pa-7.-og-10.-trinn/elevundersokelsen--laringsmiljo/
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Skoleeiers egenvurdering: 
Vi ser at skolene i Ås ligger på eller litt over nasjonalt snitt på alle indikatorer for 7. trinn, og litt 
under på Felles regler og Utdanning og yrkesveiledning på 10.trinn. Generelt er resultatene fra 
Elevundersøkelsen svært sammenfallende med resultatene til landet for øvrig. 
Det er lokale forskjeller mellom skolene. Resultatene analyseres, tiltak settes inn og følges opp 
med nye kartlegginger på hver skole. 
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Mobbing på skolen (prosent) 

 

Mobbing på skolen - Ås kommune sammenlignet med hele landet, 7. og 10. 

trinn 

Tabellen er hentet fra Utdanningsdirektoratets statistikkverktøy: https://www.udir.no/tall-og-
forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/resultater-fra-elevundersokelsen-pa-7.-og-10.-trinn/elevundersokelsen--
mobbing/  

 

 

Skoleeiers egenvurdering: 
Ås kommunes mobbetall er høyere enn landsgjennomsnittet på alle indikatorer. Det er forskjell på 
resultatene ved de ulike skolene i kommunen, og skolene følges tett opp i analyse og oppfølging 
av resultatene. 
Skolene gjennomfører analyser på skole-, klasse-, og individnivå og det settes inn tiltak etter 
drøftinger. Effekten av tiltakene følges opp gjennnom videre kartlegging. 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/resultater-fra-elevundersokelsen-pa-7.-og-10.-trinn/elevundersokelsen--mobbing/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/resultater-fra-elevundersokelsen-pa-7.-og-10.-trinn/elevundersokelsen--mobbing/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/resultater-fra-elevundersokelsen-pa-7.-og-10.-trinn/elevundersokelsen--mobbing/
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Nasjonale prøver 5. trinn 

Nasjonale prøver Ås kommune 5. trinn 
Tabellene er hentet fra Utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-
grunnskole/nasjonale-prover-5.-trinn/  

Utvikling snittpoeng for Ås kommune 

 

Lesing:

 

Regning: 

 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/nasjonale-prover-5.-trinn/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/nasjonale-prover-5.-trinn/
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Engelsk: 

 
 

 

Skoleeiers egenvurdering: 
Ås kommunes samlede resultater har holdt seg stabile de siste årene, med en bedring i 2021-22: 
Lesing: De samlede resultatene 2021-22 for Ås kommunes skoler ligger over snittet for hele 
landet og over Viken. Satsing på lesing over flere år ser ut til å ha gitt resultater. Fokuset på lesing 
fortsetter, da dette er en viktig grunnlegende ferdighet for å lykkes i alle fag. Gode leseferdigheter 
er en viktig forutsetning for samfunnsdeltakelse i voksenlivet. 
Regning: De samlede resultatene for Ås kommunes skoler for 2021-22 ligger over snittet for hele 
landet og for Viken. Det er forskjeller i resultatene mellom skolene, som gjør at regning settes inn 
som eget satsingsområde fra skoleåret 2022-23.  
Engelsk: Her ligger de samlede resultatene over landsgjennomsnittet og over Viken. Flere Ås-
lærere har de siste årene tatt videreutdanning i engelsk. Engelsk-faget har dessuten fått tilført 
ekstra ressurser gjennom en lokal forskrift for Fag- og timefordeling. Denne forskriften skal opp 
til ny politisk vurdering i løpet av høsten 2022. 

 

 

V 

Nasjonale prøver ungdomstrinn 

Nasjonale prøver 8. trinn 

Nasjonale prøver på 8. trinn gjennomføres tidlig i høst-semesteret, og viser dermed resultater fra 
barneskolens mellomtrinn. 

Utvikling snittpoeng for Ås kommune 

Tabellene er hentet fra Utdanningsdirektoratet): https://www.udir.no/tall-og-

forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/nasjonale-prover-8.-og-9.-trinn/  

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/nasjonale-prover-8.-og-9.-trinn/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/nasjonale-prover-8.-og-9.-trinn/
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Lesing: 

 

Regning: 
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Engelsk: 

 

 

Nasjonale prøver 9.trinn 

Nasjonale prøver på 9. trinn er identiske med 8. trinns prøver. Nasjonale prøver i engelsk 
gjennomføres ikke på 9. trinn. 

Utvikling snittpoeng for Ås kommune (tabell hentet fra udir.no): https://www.udir.no/tall-og-

forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/nasjonale-prover-8.-og-9.-trinn/  

 

Lesing: 

 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/nasjonale-prover-8.-og-9.-trinn/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/nasjonale-prover-8.-og-9.-trinn/
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Regning: 

 

 

 

Skoleeiers egenvurdering: 
Ås kommunes resultater er stabile over tid, med god heving av resultatene mellom 8. og 9. trinn.  
Nasjonale prøver i lesing og regning på 8. og 9. trinn er identiske. 8. trinns-elevene 2020-21 er de 
samme som 9. trinns-elevene 2021-22. Vi kan dermed vise at de samme elevene har hatt god 
framgang fra 8. til 9. trinn i både lesing og regning. Engelsk prøves bare på 8. trinn. 
Lesing: Ås kommunes samlede resultat for 8. trinn ligger over Viken og hele landet. Vi antar at 
satsing på lesing over tid, har gitt resultater. Vi ser samtidig at elevenes resultater på 9.trinn er 
bedre enn på 8. trinn. Satsing på lesing fortsetter. 
Regning: Ås kommunes samlede resultater på 8. trinn ligger litt under snittet for landet og Viken. 
8. trinns prøver tas tidlig på høsten, og viser dermed resultater fra barneskolenes arbeid på 
mellomtrinnet. Resultatene her vil analyseres og drøftes med barneskolene og ungdomsskolene i 
fellesskap. Et utviklingsarbeid med mål om å styrke regne-/matematikkopplæringen igangsettes 
skoleåret 2022-23.  
Engelsk: Prøves bare på 8. trinn. Resultatene for 2021-22 ligger over snittet for hele landet, og likt 
med Viken. Resultatene fra den enkelte skole analyseres og drøftes med avgiverskolene (det vil si 
de barneskolene elevene kommer fra). 
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Karakterer og grunnskolepoeng 

Karakterer 

 

Eksamen ble avlyst våren 2020 og våren 2021, her presenteres derfor kun 
standpunktkarakterene. https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-

grunnskole/grunnskolekarakterer/  

 

 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/grunnskolekarakterer/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/grunnskolekarakterer/
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Skoleeiers egenvurdering: 
Ås kommunes resultater er stabilt gode over tid. 
Ås kommunes resultat for 10. trinn ligger over Viken og hele landet, det gjelder for alle 
indikatorer. Resultatene for norsk hovedmål, skriftlig og engelsk har hatt en svak nedgang, mens 
resultatene for matematikk viser en oppgang. De to siste skoleårene har i høy grad vært preget av 
covid 19-pandemien. Det har ført med seg høy grad av ustabilitet for både elever og ansatte på 
bakgrunn av høyt sykefravær og raskt skiftende smitteverntiltak. Dette har i ulik grad påvirket 
elevenes læring. 

 

Grunnskolepoeng 

Tallene er hentet fra Utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/tall-og-
forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/grunnskolepoeng/  

 

Skoleeiers egenvurdering: 
Ås kommunes tall ligger over tallene for hele landet og Viken. 
Dette er som forventet, ut fra demografiske forhold. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Ås har 
en befolkning med gjennomgående god utdanning, selv om det er store forskjeller også her. 
https://www.ssb.no/kommunefakta/as  

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/grunnskolepoeng/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/grunnskolepoeng/
https://www.ssb.no/kommunefakta/as
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Skolebidrag 
Skolebidrag viser skolens gjennomsnittlige bidrag til sine elever sammenlignet med 
landsgjennomsnittet. Dersom skolens bidrag er likt med landsgjennomsnittet, vil skolebidraget være 
lik null. Skolens bidrag vil være positivt dersom elevene i snitt oppnår høyere skalapoeng enn 
forventet ut ifra deres forutsetninger. Skolens bidrag vil være negativt dersom elevene i snitt oppnår 
lavere skalapoeng enn forventet ut ifra deres forutsetninger. 

Skolebidragsindikatoren er en statistisk beregnet verdi hvor det kontrolleres for forskjellene i 
skolenes gjennomsnittlige skalapoeng som skyldes forskjeller i elevenes forutsetninger 
(familiebakgrunn og, for 5.-7. trinn, resultater på nasjonale prøver på 5. trinn). En negativ verdi på 
skolebidraget betyr ikke at elevene ikke har noen progresjon i løpet av 1.-4. eller 5.-7. trinn, eller at 
skolen ikke har bidratt positivt til elevenes læring. En negativ verdi indikerer kun at elevene på 
skolen har hatt lavere progresjon enn andre elever i landet med tilsvarende forutsetninger. 
Skolebidraget forteller ikke hele sannheten om en skoles bidrag til elevenes læring. Beregningene 
har ikke tatt høyde for alle tenkelige forhold som skolen ikke rår over. Det er derfor viktig å se 
resultatene i sammenheng med annen informasjon om skolen i Statistikkbanken, og like viktig, i 
sammenheng med den lokale kunnskapen om elevene som skolen besitter. 

Det er ikke utarbeidet skolebidragsindikatorer for ungdomstrinnet de siste årene ettersom eksamen 
ikke har vært gjennomført. 

Tabellen er hentet fra Utdanningsdirektoratet https://www.udir.no/tall-og-
forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/skolebidrag-barnetrinnet/ og viser skolenes bidrag til 
elevenes grunnleggende ferdigheter i engelsk, lesing og regning sammenlignet med skolenes bidrag 
til elever med tilsvarende elevbakgrunn på landsnivå.  

 

Skoleeiers egenvurdering:  

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/skolebidrag-barnetrinnet/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/skolebidrag-barnetrinnet/
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Ås kommunes resultater har bedret seg gradvis fra år til år, og er for skoleåret 2020-21 jevnt gode. 
Vi har likevel fremdeles ikke forventede resultater på 5. til 7. trinn ut fra demografi. 
Resultatene på 1. til 4. trinn ligger godt over Viken og landet samlet. Det indikerer at Ås-skolen 
gir god begynneropplæring til elevene. Dette underbygges også av resultatene på nasjonale prøver 
på 5.trinn. 
For 5. til 7. trinn ligger resultatene litt under Viken og nasjonalt nivå. Dette antas å ha 
sammenheng med noe svakere resultater på nasjonale prøver i matematikk.  Dette følges opp med 
en satsing på matematikk, se utviklingsmelding for 2022.  

 

Gjennomføring 

Tabellen viser andelen 16-åringer som går i videregående opplæring samme år som de avsluttet 
grunnskolen. 

Tallene er tatt fra Utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/tall-og-
forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/overganger-til-videregaende-opplaring/  

 

Skoleeiers egenvurdering: 
Ås kommunes tall for 2020 lå over tallene for hele landet og Viken, mens tallene for 2021 ligger 
svakt under. 
Ås-skolen har hvert år elever som går direkte fra ungdomsskole til International Baccalaureate 
(IB). Disse elevene registreres ikke i denne statistikken, og tallet er da i realiteten noe høyere. 

 

Svømmeopplæring 
Ås-skolen, som skolene i resten av landet, har i store deler av 2021 ikke kunnet gjennomføre 
ordinær svømmeopplæring i korona-perioden, grunnet smitteverntiltak. 
 
For å ta igjen tapt svømmeundervisning, har det vært gjennomført tiltak både lokalt på den enkelte 
skole og i kommunal regi, i samarbeid med svømmeklubben Ås IL. 
  

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/overganger-til-videregaende-opplaring/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/overganger-til-videregaende-opplaring/
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Gjennomførte tiltak fra kommunen: 
 4 utendørs sikkerhets- og livredningskurs for lærere på Breivoll med 54 deltakere, alle 

godkjent. 
 Oppdatering av livredningsprøve i basseng for lærere: 72 deltakere (6 deltakere mai 2021, 66 

deltakere gjennomført 14. og 17. september 2021) 
 Gratis svømmekurs for 3. og 4. trinns elever (90 plasser) i uke 31 og 32 i regi av Ås 

kommune og svømmeklubben Ås IL. 
 Gratis svømmekurs for elever på 4. og 5. trinn, i regi av Ås kommune og svømmeklubben 

Ås IL, var planlagt i skolenes høstferie 2021 (uke 40), men måtte avlyses grunnet korona. 
Kursene er nå gjennomført i med 60 deltakere i vinterferien 2022 (uke 8).  

 Svømmeklubben har rapportert tilbake til skolene om enkeltelevers svømmekompetanse 
etter kurset. Elevene følges opp på den enkelte skole. 
 

  
Tiltak på den enkelte skole: 

 Kartlegging av elevenes svømmekompetanse umiddelbart etter gjennomført sikkerhets- og 
livredningskurs for lærerne  

 Skolene har satt inn tiltak i form av ekstra svømmeundervisning for elever med behov  
 Tiltakene er fulgt opp med ny kartlegging. 

 
Vurdering: 

 Lærernes kompetanse er sikret, etter at sikkerhets- og livredningskurs er gjennomført 
september 2021.  

 Elever med mangelfull svømmekompetanse er fanget opp via kartlegging på den enkelte 
skole. 

 Kommunale og lokale tiltak er gjennomført ifølge planen 
 

 Det er fremdeles elever i Ås-skolen som ikke oppnår målene i læreplanen. Skolene har god 
oversikt over disse elevene, og de følges fortsatt opp. 

Skolebibliotekene 
Status på skolene:  

 Alle skoler har skolebibliotek. Det er lovpålagt. 

 Alle skolene har egne lokaler til skolebibliotek 

 Alle skolene har avsatt ressurs til skolebibliotekar eller har en fast lærer som har ansvar for 
skolebiblioteket som oppgave. Størrelsen på ressursen varierer fra skole til skole, avhengig 
av skolens størrelse og økonomi. 

 Alle skolene bruker skolebiblioteket aktivt i leseopplæring og i fagene. 
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SFO i Ås kommune  
Ås kommunes SFOer har siden 1.1.2017 hatt felles kommunal rammeplan, samt en årlig 
trivselsundersøkelse. SFO rapporterer på begge i forbindelse med den enkelte skoles 
tilstandsrapport. Gjennomgående viser  

Fra 1.8.2021 ble det innført ny nasjonal rammeplan for SFO. Implementeringsarbeidet har blitt noe 
forsinket grunnet covid19-pandemien. Fra våren 2022 har arbeidet med implementeringen vært i 
gangsatt, i utviklingstid på den enkelte SFO og felles i SFO-ledermøter. Det har vært arrangert felles 
møter med SFO-lederne og rektorene for å koordinere arbeidet og sikre kommunalt samarbeid om 
implementeringen av rammeplanen. 

De to siste årene har pandemien medført utfordringer med vekslende antall påmeldte elever i SFO. 
Det forventes at dette vil stabilisere seg etter pandemien.  

Fra august 2022 innføres 12 timer gratis SFO per uke for elever på 1. trinn. Nasjonale retningslinjer 
for ordningen er ute på høring når dette skrives. Høringsfristen er 29. april. 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-12-timer-gratis-sfo-for-elever-pa-1.-
trinn/id2904801/  

Dekningsgraden i SFO for 2021 i Ås kommune var på  69% i følge Statistisk sentralbyrås tall. 
https://www.ssb.no/kommunefakta/as  

 

Antall barn i SFO i Ås høst 2021 – tallene er tatt fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) – 
skolenes innrapporterte tatt pr. 1.10.21: 
https://gsi.udir.no/app/#!/view/units/collectionset/1/collection/97/unit/8592/  

 
Trinn 

Antall barn på trinnet Antall barn i SFO 

1.-4. 998 707 
5.-7. 803 3 

Totalt 1802 710 

Konklusjon og anbefalte føringer 
 

Basert på resultatene som er lagt fram i denne rapporten, og nasjonale føringer i læreplanverk og 
lovverk, bør Ås-skolen satse på følgende områder for 2022: 

 Regning/matematikk: Egen satsing med oppstart i løpet av skoleåret 2022-23 
- Begrunnelse: Forskjell i resultater mellom skolene.  

 Innføring av læreplanverket LK20 
- Begrunnelse: Fortsatt satsing. Innføring av nyttlæreplanverk krever tid og er en 

pågående prosess  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-12-timer-gratis-sfo-for-elever-pa-1.-trinn/id2904801/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-12-timer-gratis-sfo-for-elever-pa-1.-trinn/id2904801/
https://www.ssb.no/kommunefakta/as
https://gsi.udir.no/app/#!/view/units/collectionset/1/collection/97/unit/8592/
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 Utvikling av læringsmiljø og profesjonsfellesskap 
- Begrunnelse: Dette er bærebjelkene i et godt skolemiljø og avgjørende for god læring 

 Fortsatt arbeid med gjeldende satsingsområder fra Pedagogisk utviklingsplan 2020-23 
- Begrunnelse: Utvikling tar tid, og Ås kommune ønsker at skolene hver for seg og 

felles skal arbeide med utviklingsområdene lenge nok til at praksis er etablert. 

Utviklingsmelding for 2022 
Satsingsområdene er tatt fra Utviklingsplan 2020-23 og skoleeiers egenvurderinger i tilstandsrapport 
for 2021. 

 

Felles satsingsområder for skolene i Ås: 

Satsingsområdene fra 2021 videreføres med fortsatt vekt på arbeidet med innføring av nytt 
læreplanverk, LK20: https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/lareplanverket/. Ut fra resultater på 
nasjonale prøver samt informasjon framkommet på dialogbesøk på skolene, legges det inn en satsing 
på regning/matematikk med oppstart i løpet av skoleåret 2022-23. 

Læreplanfornyelsen  
Ås-skolen har gjennom de siste årene systematisk arbeidet med forberedelse og innføring av LK20. 
Denne satsingen videreføres. 

Mål: Videre arbeid med implementeringen av læreplanverk LK20 i henhold til forskrift. 

Fra kommuneplanen: Barn og unge skal ha kompetanse som styrker dem i møtet med fremtidens 
utfordringer.   

Tiltak 2022:   

 Gjennomføring av 4 lærende ledernettverk for alle skoleledere i kommunen for å forberede 
lærende nettverk og styrke arbeidet på den enkelte skole. Temaene for 2022 er elevaktive 
læringsformer og elevmedvirkning. 

 Gjennomføring av 4 lærende nettverk for alle lærere i kommunen 

 Læreplanfornyelsen er jevnlig tema i ledermøter og dialogsamtaler mellom virksomhetsleder 
og rektorer 

 Temabasert undervisning prøves ut på alle skoler 

  Kurs med fokus på utforskende og undersøkende læring gjennomføres høsten 2022 (for 
ledere og lærere)  
 

Evaluering: Evalueres i forbindelse med tilstandsrapportering 2022  

Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø  
Mål: 

 Elevene i Ås kommune har bedre resultater enn landsnittet når det gjelder 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
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trivsel og mobbing på skolen  
 De ansatte melder om god trivsel på arbeidsplassen 

 Det arbeides målrettet med å videreutvikle et lærende profesjonsfellesskap på 
og mellom skolene i Ås kommune 
 

Fra kommuneplanen:  

 Ås skal være en inkluderende og mangfoldig kommune.  
 Barn og unge opplever trygghet i hverdagen.  

 Kommunen gir barn og unge utfordringer i et trygt og utviklende læringsmiljø 
 

Tiltak 2022:   

Elevenes psykososiale miljø:  

 Skolene arbeider etter enten PALS eller Mitt Valg  

 Alle skoler har en lokal tiltaksplan basert på den kommunale handlingsplanen for å sikre alle 
barn en trygg og god skolehverdag  

 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 

Profesjonsfellesskap:   
 Lærende nettverk videreføres 4 ganger på år med FIKS ved UIO som ekstern ressurs 

https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/    
 Ledernettverk videreutvikles og gjennomføres 4-6 ganger pr år– fokus på utvikling av 

profesjonsfellesskap på den enkelte skole og mellom skolene   
 Ledersamlinger med fokus på lederrollen for alle skoleledere 
 Alle rektorer deltar på lederutviklingsprogrammet PILU (Praktisk Internasjonal 

lederutvikling) i regi av KS  

Evaluering: Evalueres i forbindelse med tilstandsrapportering 2022   

Lesing  
Mål:  

 Elevene i Ås kommune scorer bedre enn landsnitt på nasjonale prøver i lesing på 5., 8. og 
9.trinn 

 Elevene i Ås kommune scorer bedre enn landsnitt på nasjonale prøver i engelsk på 5. og 8. 
trinn 

 Alle skoler i Ås godkjennes som dysleksivennlige innen høsten 2023.  
 

Fra kommuneplanen: Barn og unge skal ha kompetanse som styrker dem i møtet med fremtidens 
utfordringer. 

Tiltak 2022:    

https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/
https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/
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 Skolene utarbeider/videreutvikler lokale leseplaner   
 Alle skoler er sertifisert som dysleksivennlige innen utgangen av 2023  
 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  

 

Evaluering: Evalueres i forbindelse med tilstandsrapportering 2022   

Regning/matematikk 
Mål: Elevene i Ås-skolen scorer på eller over nasjonalt snitt på nasjonale prøver i regning på 5. og 
8.trinn 

Fra kommuneplanen: Barn og unge skal ha kompetanse som styrker dem i møtet med fremtidens 
utfordringer.  
 
Tiltak 2022: Utarbeiding av strategisk plan for kompetanseheving i regning i løpet av skoleåret 
2022-23 

Evaluering: Evalueres i forbindelse med tilstandsrapportering 2022  

Pedagogisk bruk av digitale verktøy  
Mål: Ansatte og elever i Ås-skolen bruker digitale hjelpemidler på en hensiktsmessig, trygg og 
kreativ måte som styrker elevenes læringsutbytte.  

Fra kommuneplanen: Barn og unge skal ha kompetanse som styrker dem i møte med fremtidens 
digitale muligheter og utfordringer  

Tiltak 2022:   

 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 
 Plan for kompetanseheving i valg og bruk av digitale læremidler følges:   

 
* https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/laremidler/kvalitetskriterier-for-laremidler/  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/laremidler/kvalitetskriterier-for-laremidler/
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Evaluering: Evalueres i forbindelse med tilstandsrapportering 2022 

Bærekraftig utvikling  
Mål: Alle skolene i Ås skal ha fokus på bærekraftig utvikling i sin utviklingsplan 

Fra kommuneplanen:  

 Barn og unge skal være aktive i utviklingen av et bærekraftig Ås 
 Kommunen vil inspirere og motivere barn og unge til aktiv medvirkning i demokrati og 

samfunnsdebatt   
 

Tiltak 2022:   

 Samarbeidet med Vitenparken fortsetter  
 Alle skolene har egne prosjekter med utgangspunkt i FNs bærekraftmål  
 Samarbeid med NMBU innenfor med tema skolehage som læringsarena.  

Evaluering: Evalueres i forbindelse med tilstandsrapportering 202  

Bedre tverrfaglig innsats  
Mål: Barnehager og skoler implementerer en felles samhandlingsmodell for tidlig og samordnet 
innsats for barn og unge som strever  

Fra kommuneplanen:  

 Barn og unge skal oppleve trygghet i hverdagen 
 Ås kommune vil gi barn og unge som lever under vanskelige forhold god 

oppfølging 
 

Tiltak 2022:   

 Tverrfaglig ressursgruppe som koordinerer BTI-arbeidet på skolene videreføres.  

 Innføringen av handlingsveilederen for skole fortsetter 

 Kompetanseheving for ulike grupper ansatte gjennomføres ved fagdager  

 Ledernettverk for alle enhetsledere på kommunalområdet videreføres 

Evaluering: Evalueres i forbindelse med tilstandsrapportering 2022 
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