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FORORD

En god barndom varer hele livet. Å bidra til at alle barn får en god start i livet er det viktigste
et samfunn kan gjøre. Barn som vet hvordan de kan få venner og beholde venner, har
trygghet og sosial kompetanse med seg resten av livet. Barn som oppmuntres til
nysgjerrighet og til stadig å forstå og lære noe nytt, har et godt utgangspunkt for videre
utvikling. Barn som leker og lærer sammen med andre barn, har med seg verdier som
respekt og toleranse for ulike mennesker.

Barn og unge er samfunnets framtid, og framtidens samfunn. Det er ønskelig med et
samfunn der alle har mulighet til å utvikle sine evner og til å leve meningsfylte liv.

Barnehagens samfunnsmandat er å ivareta barnas behov foromsorg og lek samt fremme
læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal støtte og ta hensyn til
det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas.

Opplæringen i grunnskolen skal være inkluderende, noe som innebærer at skolen aktivt må
ta hensyn til barn og unges ulike forutsetninger og behov –organisering, innhold og
pedagogikk -og at menneskets unike verdi legges til grunn for skolens møte med den
enkelte. Barn og unge skal utvikle kompetanse og verdier slik at de har et godt utgangspunkt
for livslang læring. Skoledagen skal gjennom et inkluderende læringsmiljø by på opplevelser
og utfordringer som har verdi i seg selv. Trygge og forutsigbare rammer gir et godt
utgangspunkt for å skape trivsel, motivasjon og læring i barn og unges hverdag. Målet for
opplæringen er å ruste barn og unge til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer
sammen med andre.

Det er de voksne i barnehagene og skolene som er avgjørende for hvor god kvalitet disse
institusjonene har. De må ha kompetanse og kunnskaper om barns utvikling og om hvordan
barn skal støttes i sin læring. God ledelse i barnehagene og skolene og at barnehagene og
skolene har en kultur for å oppdatere seg på forskning og ny kunnskap er vesentlig for å
utvikle gode barnehager og skoler.

I HOK-sak 19/11 Kvalitetssystem for barnehager og skolervedtok Hovedutvalget for
oppvekst og kultur planen Kvalitetsdokument- barnehager og skoler. Selv om det kun er 2 år
siden denne ble vedtatt, så man raskt at det var problemer med å lage gode tiltak på
bakgrunn av planen. Planen hang ikke godt nok sammen med resten av planene i
kommunen og den dekket ikke det behovet som barnehagene og skolene hadde.
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Det ble derfor nedsatt en gruppe bestående av:
Ellen Benestad
Vigdis Bangen
Helga Tilley
Kari Eliassen
Borgny Bylterud
Mari Vattekar Pedersen
Trine Tønnesen Heir (ikke med høsten 2013)
Hildegunn Sandvik
Ulrika Oterholm
Marianne Skogvoll
Jeanette Schou
I tillegg har også. Mette Langaard og Helen Ohnstad bidratt.

Med utgangspunkt i planen Kvalitetsdokument - barnehager og skoler ble det utarbeidet en
helt ny plan. Denne planen skal danne utgangspunkt for barnehagenes og skolenes
årsplaner. Innholdet i planen vil gjenspeile seg i ny kommuneplan og handlingsprogrammet
fra og med 2015.

Oppvekst- og kulturetatens kompetanseplan vil fra og med 2014 bygge på tiltakene som
kommer fram av denne planen. Riktig og tilstrekkelig kompetanse er avgjørende for å sikre
kvalitet i tjenestene, effektiv ressursutnyttelse, innovasjon og utvikling.

Evaluering
Planens kapittel 1- 4 er utarbeidet for perioden 2014 –2017. Kapittel 5 vil evalueres i august
hvert år av en arbeidsgruppe etter innspill fra styrerne og rektorene. På den måten kan
endringer komme fram i handlingsprogrammet for året etter.

Å få til varige endringer, som er godt implementert i organisasjonen, krever systematisk
arbeid over lang tid. 4 år kan derfor synes kort. Men våren 2017 må det foretas en større
evaluering for å se om kommunen er på rett vei.

Ås kommune, desember 2013

Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef
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1. MÅL FOR BARNEHAGER OG SKOLER

Ås kommunes felles mål for barnehager og skoler i planperioden er:

Synlig læring og utvikling for alle barn og unge

Barnehagens
fokusområder:

Pedagogisk
dokumentasjon

Språk

Felles fokusområder:

Lederskap

Overganger

Skolens fokusområder:

Synlig læring

Grunnleggende
ferdigheter

Med utgangspunkt i barnets behov på forskjellige utviklingstrinn, barnehagens og skolens
egenart, arbeider vi for å gi barn og unge utfordringer i et trygt og utviklende læringsmiljø.
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2. NASJONALE FØRINGER

Barnehagene har prosessmål og skolene har kompetansemål. Sammen skal vi gi barnet
best mulig utviklingsmuligheter, gjennom en helhetlig pedagogisk tenkning og praksis.

Barnehager
Barnehageloven: Barnehageloven
Forskrifter til barnehageloven: Sentrale forskrifter
Rammeplan for barnehagen: Udir.no - Rammeplan for barnehagens innhold og

oppgaver

Skolen
Opplæringsloven: Opplæringslova
Forskrifter til opplæringsloven: Forskrift til opplæringslova
Læreplan for Kunnskapsløftet: Udir.no - Kunnskapsløftet

Lovverk

Rammeplan/Kunnskapsløftet

Kommuneplan/handlingsprogram

Strategisk plan for barnehage og skole

Enhetenes årsplaner/ virksomhetsplaner

http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html
http://www.lovdata.no/for/sf/sf-20050617-064.html
http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/Rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-oppgaver/
http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/Rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-oppgaver/
http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html
http://www.udir.no/Lareplaner/Kunnskapsloftet/
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2.1 FORMÅLSPARAGRAFENE

Formålsparagrafen skal på et overordnet nivå angi retningen for barnehagens og skolens
arbeid og dermed også si noe om i hvilken retning samfunnet skal utvikle seg.

Formålsparagraf for barnehager
(Barnehageloven § 1)

Barnehagen skal i samarbeid og
forståelse med hjemmet ivareta barnas
behov for omsorg og lek, og fremme
læring og danning som grunnlag for
allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge
på grunnleggende verdier i kristen og
humanistisk arv og tradisjon, slik som
respekt for menneskeverdet og naturen,
på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse,
likeverd og solidaritet, verdier som
kommer til uttrykk i ulike religioner og
livssyn og som er forankret i
menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede,
undring og utforskertrang. De skal lære å
ta vare på seg selv, hverandre og
naturen. Barna skal utvikle
grunnleggende kunnskaper og
ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning
tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og
respekt, og anerkjenne barndommens
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og
glede i lek og læring, og være et
utfordrende og trygt sted for fellesskap og
vennskap. Barnehagen skal fremme
demokrati og likestilling og motarbeide
alle former for diskriminering.

Formålsparagraf for skoler
(Opplæringsloven § 1)

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og
forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida
og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt
og forankring. Opplæringa skal byggje på
grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og
tradisjon, slik som respekt for menneske-verdet og
naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving,
likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i
ulike religionar og livssyn og som er forankra i
menneskerettane.

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og
forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles
internasjonale kulturtradisjon. Opplæringa skal gi innsikt
i kulturelt mangfald og vise respekt for den ein-skilde si
overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og
vitskapleg tenkjemåte.

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og
holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne
delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få
utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og
handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og
rett til medverknad. Skolen og lærebedrifta skal møte
elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi
dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle
former for diskriminering skal motarbeidast.

3. KOMMUNALE FØRINGER

Kommunale barnehager i Ås har utviklet en visjon og pedagogisk plattform. Skolene har
utviklet en felles visjon. Felles for begge er en tro på barnets muligheter og iboende lærelyst.
De ansatte må være bevisst sitt ansvar for å skape en støttende kultur, trygge rammer og et
inkluderende fellesskap der gode relasjoner er utgangspunkt for læring og utvikling.
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Barnehagenes pedagogisk plattform Skolenes felles visjon

Småforskerne i Ås kan, vil og våger
”… et barn har hundre språk, men blir frarøvet
nittini” Loris Malaguzzi

Barn er kompetente, nysgjerrige og forskende. I
samspill med andre og miljøet rundt, skaper barn
ny kunnskap og egen identitet.

I barnehagen møter barn voksne som ser det
unike hos hvert barn. Barna får rike muligheter til å
utvikle tanker, mot og kunnskap. Vi voksne er
lyttende, ser og utfordrer barnets tanker og
handlinger og lar oss inspirere av barnets
nysgjerrighet og spørsmål. Vi tilrettelegger for at
det enkelte barn blir kjent med seg selv i relasjon
til omverdenen. Vi formidler verdier som er
grunnleggende for demokratiet og
samfunnsutviklingen.

Læringsmiljøet er fleksibelt og tilrettelegges slik at
det utfordrer barna, gir opplevelser og rike
læringsmuligheter. Det fysiske miljøets muligheter
kommer tydelig fram, gir mening, skaper helhet og
sammenheng og er en støtte i det pedagogiske
arbeidet. Miljø og innhold struktureres slik at barn
opplever medvirkning, positiv samhandling og får
et rikt utvalg av førstehåndserfaringer innenfor
tydelige rammer.

Prosjektarbeid gir mulighet for å gå i dybden på et
tema slik at barn og
voksne får flere
perspektiver og kan
dele erfaringer og
skape ny felles
kunnskap.

Pedagogisk
dokumentasjon er
utgangspunktet for
felles refleksjon, nye tanker, valg, vurdering og
nye planer. Dokumentasjonen brukes som et
refleksjonsverktøy for oss voksne og sammen
med barna.

Ås-skolen – med blikket rettet mot fremtiden

Ås-skolen er solid og nyskapende og har blikket rettet mot
framtidens utfordringer. Elevene har tro på seg selv og egne
muligheter. De tar initiativ, er reflekterte, kreative, kritisk
tenkende og har evne til å løse problemer.

I Ås-skolen brukes arbeidsmetoder som stimulerer til
nysgjerrighet, trener tenkning og åpner for ny erkjennelse.
Elevene filosoferer, undrer seg og får ny forståelse i gode
dialoger med lærere som stiller spørsmål. Verden utenfor
trekkes inn i skolen, og kulturfagene skaper liv og glede i
læringsarbeidet. Elevene har et mangfold av uttrykksmåter og
mestrer de grunnleggende ferdighetene som å kunne uttrykke
seg muntlig og skriftlig, å kunne lese, regne og bruke digitale
verktøy. I Ås-skolen opplever elevene at det er trygt å møte
utfordringer og ta sjanser. Elevene vet hva som skal læres og
får tilbakemeldinger som motiverer for videre arbeid.

Ås-skolen har et kunnskapsrikt, kompetent og ansvarsbevisst
personale. De har god relasjonskompetanse og tar ansvar for
relasjonens kvalitet i møte med elever og foresatte. Alle som
jobber i Ås-skolen bidrar til en positiv profilering av
virksomheten utad, og bruker ressursene i lokalsamfunnet
aktivt til beste for elevenes utvikling. Personalet får nødvendig
kompetanseheving, utnytter hverandres kunnskap og
erfaringer på de ulike læringsarenaene og ved å jobbe godt i
team.

I Ås-skolen er det tydelig ledelse på alle nivåer, og alle ledere
vet hva som forventes av dem. Det er felles forståelse av hva
som er god ledelse og hva som må prioriteres. Lederne har tid
til å følge opp sine ansatte og være støttespillere samtidig som
de utfordrer, ansvarliggjør og er gode sparringspartnere.

Det er gjennom de menneskelige ressursene framtiden
skapes. I fellesskap nyter vi godt av hverandres kompetanse,
inspirerer hverandre og finner de gode løsningene på tvers i
organisasjonen. Vi drar i samme retning, og utnytter friheten vi
har til gode lokale løsninger.

Skolens kjerneverdier:

Vi behandler hverandre med respekt
Alle opplever tilhørighet i fellesskapet
Vi har et trygt læringsmiljø og liker utfordringer

o Vi er selvstendige, positive, nysgjerrige,
samhandlende og løsningsorienterte

o Vi vektlegger refleksjon og kritisk tenkning og
arbeidsmetoder som stimulerer
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4. FORSKNING VI STØTTER OSS PÅ

4.1 BARNEHAGE

De kommunale barnehagene i Ås er inspirert av Reggio Emilia filosofien. Reggio Emilia har
igjen latt seg inspirere av mange kjente teoretikere. Malaguzzi, barnepsykolog og lærer,
regnes som grunnleggeren av Reggio Emilia-filosofien. I 1945 skapte og introduserte han en
ny tenking om det rike barnet som har 100 språk: Han framhevet dialogen som utgangspunkt
for all utvikling og læring. Reggio Emilia har videreutviklet ideen om det muntlige språket,
som opprinnelig kom med Lev Vygotsky, en russisk psykolog som har hatt stor betydning for
utviklingspsykologien. Han er blant annet kjent for sine tanker om voksne som et støttende
stillas for barns læring. Denne tenkningen er sentral i Reggio Emilia filosofien.

John Dewey, amerikansk professor i pedagogikk og filosofi, hevder at læring er en aktiv
prosess, og ikke en overføring av kunnskap, altså at kunnskap ikke er noe som er, men blir
til. Reggio Emilia filosofien baserer seg på prosjektarbeid som etverktøy for å lære gjennom
en aktiv prosess. Det veksler mellom å lytte til barna, la de medvirke, prøve ut og åpne opp
for det man ikke allerede vet i prosessene. Sentralt i arbeidet med prosjektene er barnas
egen forståelse av verden.

James, Prout & Jenks (1998) bruker metaforene ”human beings” og ”human becomings”. I
stedet for å se barn som noe som hele tiden må forandres til noe annet enn det de er her og
nå –altså ”human becomings” - så blir utfordringen i det nye barndomssynet å møte dem
som individer.

Professor Berit Bae (Hioa), har publisert en artikkel på Kunnskapsdepartementets sider, hvor
hun skriver; I psykologisk teori understrekes det at å anerkjenne barn somsubjekt betyr å
møte den enkelte som et individ som kan forholde seg til seg selv, med rettigheter i forhold til
egne tanker og følelser. (Schibbye 2002, Bae 2004) At barn har rett til å bli erkjent som frie
og ansvarsfulle deltakere, er også sentralt i den norskeBarnehageloven fra 2006.

Alt dette gjenspeiler det barnesynet vi i Ås legger til grunn for det pedagogiske arbeidet i våre
barnehager.
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4.2 SKOLE

Visible Learning(Hattie, 2009) er en sammenstilling og analyse av pedagogisk forskning fra
hele verden. Den omfatter i dag over 1000 metaanalyser av hva som har effekt på læring.
Forskningen siteres og anvendes verden over. Konklusjonene er relativt entydige; alt har
ikke like god effekt på elevenes læring. Det er hva læreren gjør og ikke gjør, som har størst
betydning for elevenes læring og utvikling. Diskusjonen bør starte med hva som
sannsynligvis vil ha størst effekt på elevenes læring, og iverksette tiltak som støtter dette.

Tiltak som ifølge studien har hatt stor effekt på elevenes læring:

Utvikle elevens vurderingskompetanse ved å jobbe med klare læringsmål og kriterier
for måloppnåelse, det vi kjenner bedre som vurdering for læring og elevens egne
forventninger til egen læring og utvikling.
Formativ vurdering1 til læreren på lærerens egen praksis. (Herunder skolevandring,
kollegaveiledning og elevresultater som tilbakemelding på lærers praksis).
Utvikle gode systemer for tilbakemeldinger. Dette går igjen i mange av tiltakene som
har vist god effekt på elevenes læring. Gjelder på alle nivåer –elev/elev, lærer/elev,
lærer/lærer, lærer/leder

Hattie introduserer begrepet synlig læring. Læreren må se læringen gjennom elevenes øyne;
det skal være tydelig og synlig for elevene hva de skal lære, de skal kunne se hvor de er i
egen læring, og også hva som er neste steg (progresjon). Læreren må se elevens læring
som tilbakemelding på egen praksis, og undervisningen må tilpasses deretter.

Noen nøkkelfaktorer er viktige for å skape varig endring i skolen. Det må være stor
sannsynlighet for at tiltakene som settes i verk vil ha stor effekt på elevenes læring. Det skal
være få, målrettede tiltak, og de må arbeides med over tid. I tillegg må det evalueres
underveis slik at man vet at man er på rett spor, og for eventuelt å justere tiltak. (Ontario
Ministry of Education, 2010).

Ingen forskning vil kunne garantere gode
resultater, men evidensbasert forskning vil kunne
fortelle oss hva som sannsynligvisvil ha en god,
positiv effekt og hva som sannsynligvis ikke vil det.
Slik forskning bør i større grad få en plass i
skolens utviklingsarbeid, enn hva som har vært
tilfelle så langt.

Det bør ikke fokuseres ensidig på elevenes
resultater. Resultater alene forteller oss ikke om
en skole er god. Ås-skolen bør være kjent for at de sikrer alle elever god progresjon.

1 Formativ vurdering: Underveisvurdering
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4.3 FELLES

4.3.1 Lederskap
De to mest alminnelig aksepterte påstandene om lederskap er:

Gode ledere må ha visjoner og være sterke og engasjerte.
Godt lederskap er situasjonsbestemt. Det vil si at det som fungerer i en
sammenheng, ikke nødvendigvis trenger å fungere i en annen.
(Bolman & Deal,1994)

Hva som er godt lederskap, og hvilke krav man bør stille til lederen vil i stor grad bli påvirket
av hvilket nivå i organisasjonsstrukturen lederen har ansvaret for. Effektive ledere bidrar til å
etablere en visjon og mål, sette standarder for prestasjoner, og gir organisasjonen retning å
arbeide etter. De kommuniserer visjonen og målene til organisasjonen og er opptatt av at
organisasjonen fungerer godt. Gode ledere har evnen til å vekke tillit og bygge relasjoner og
har sterk tro på menneskets muligheter.

For å skape best mulig utvikling og læring for barn og unge i Ås skal lederne formidle klare
mål og høye forventninger både til medarbeiderne og barn og unge. Ledere skal være
opptatt av hvordan barn og unge tilegner seg kunnskap og på hvilken måte personalet kan
støtte og utfordre barn og unge. De må kunne lede refleksjons- og læringsprosesser, slik at
alle bidrar til at barnehagene og skolene blir lærende organisasjoner i kontinuerlig utvikling.
Dette krever ledere som har gode system- og individanalytiske evner. Man må klare å se ting
i ulike perspektiv, samtidig som man er i stand til oppdage svake/sterke sider, muligheter,
trusler, problemer og løsninger innenfor og på tvers avperspektivene.

Å være leder krever at man kan kommunisere og bygge nettverk med alle interessegruppene
i og rundt organisasjonen som kan ha interesse av å påvirke lederens ansvarsområde.
Ledere må arbeide aktivt for å skape en felles kultur og et felles verdigrunnlag.

Alle organisasjoner er i utvikling og forholdene rundt organisasjonene er i stadig endring.
Dette krever fleksible og endringsvillige ledere som er i stand til å tilpasse seg de stadig
skiftende omgivelsene og som har systemer for å drive kontinuerlig utvikling av
organisasjonen. Det kreves ledere som kan vise vei og skape oppslutning og som har en
bevissthet om retningen og kan kommunisere denne.
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4.3.2 Overganger
Overganger kan føre til at et barns utvikling går litt saktere, stopper opp eller går litt tilbake i
en periode (Hattie, 2009). Overganger skal tilrettelegges best mulig for det enkelte barn.

Med overganger mener vi:

fra hjem til barnehage
fra barnehage til skole
fra barneskole til ungdomsskole
fra ungdomsskole til videregående opplæring
overganger innenfor hver organisasjon, både planlagte og ikke planlagte
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5. FOKUSOMRÅDER

Ås kommunes felles mål for barnehager og skoler i planperioden er:

Synlig læring og utvikling for alle barn og unge

Barnehagens fokusområder:

Pedagogisk
dokumentasjon
Språk

Felles fokusområder:

Lederskap
Overganger

Skolens fokusområder:

Grunnleggende ferdigheter
Besluttes etter
kartleggingen våren 20142

Både barnehage og skole skal foreta en kartlegging av egen virksomhet. Barnehage skal
kartlegge pedagogisk dokumentasjon, og skolene skal kartlegge etter en modell fra Synlig
læring (Visible Learningplus)

For 2014 vil våre felles fagdager (for enhetsledere i barnehager og skoler) ha overganger
som tema.

5.1 BARNEHAGE

5.1.1 Pedagogisk dokumentasjon
Dokumentasjon synliggjør praksis, mens pedagogisk dokumentasjon utvikler den.
Dokumentasjoner kan være bilder, tekst, video, fortellinger, barns arbeid, en plan eller et
vurderingsverktøy. Det er først når personalet reflekterer, setter det i en sammenheng og
utfordrer egen praksis og tenkemåter at dokumentasjoneneblir til pedagogisk
dokumentasjon. Denne forståelsen av pedagogisk dokumentasjon bygger på Reggio Emilia
filosofien.

Pedagogisk dokumentasjon åpner opp for kritisk og reflekterende praksis rundt barnas
opplevelser/læring og for å forandre og utvikle praksisen i barnehagen. Det er et komplekst

2 Å vurdere og analysere situasjonen i skolen før endringsarbeidet settes i gang øker sannsynligheten for at
tiltakene fører til målet. Forskning viser at god brukav analyseverktøy skaper arenaer for refleksjon og utvikling
av en felles kultur (Udir.no, rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2013-2017).
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verktøy og det skal kartlegges hvordan den enkelte barnehage jobber med pedagogisk
dokumentasjon, for å kunne se hvordan barnehagen kan videreutvikle seg.

Erfaringer tilsier at det er nødvendig med en form forstruktur/system, og at det settes
mål/fokusområde/hypotese –hva skal undersøkes? Man må være kritiske til egen praksis og
la refleksjonene få konsekvenser for videre handlinger. En forutsetning vil være at alle
medarbeidere er kjent med hva pedagogisk dokumentasjon er og at de får mulighet og tid til
refleksjon. Det skal utarbeides et kartleggingsskjema hvor den enkelte medarbeider skal
definere hva de selv legger i begrepet pedagogisk dokumentasjon, beskrive hvordan det blir
brukt i barnehagen og hvordan de selv bruker det. Kartleggingen oppsummeres avdelingsvis,
per barnehage og i styrergruppen. Dette vil gi et bredt grunnlag for å vurdere og iverksette
videre tiltak.

Tiltak 2014 Når Hvem skal delta Ansvarlig

Utarbeide
kartleggingsskjema

Jan-februar Styrergruppen Prosjektgruppen

Gjennomføre kartlegging i
hver barnehage

Mars Hele personalgruppen Styrer i hver
barnehage

Analysere resultater
avdelingsvis og
oppsummere per barnehage

April-mai Teamene

Ledergruppene

Teamleder

Styrer

Analysere resultater og
utarbeide videre felles tiltak

Juni Styrergruppen Prosjektgruppen

5.1.2 Språk
Språkstimulering er en av barnehagens viktige oppgaver, og barna skal møte og være en del
av et rikt og variert språkmiljø.

Et godt språkmiljø betyr at det finnes og gis rom for mange ulike former for kommunikasjon
gjennom fysiske, estetiske og verbale uttrykk. Uttrykksformene kommer til syne i uformelle
og formelle læringssituasjoner i barnehagehverdagen. Et godt språkstimuleringsmiljø er
preget av at personalet bruker språket i samspill med barna hele dagen.

Språklig kompetanse er avgjørende for å kunne kommunisere med andre, delta i lek og ha
medinnflytelse i hverdagen. Barna lærer best når de holder på med noe de er opptatt av og
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interessert i, og når de bruker språket sammen med andre. Alle barn skal oppleve at noen
lytter til og viser interesse for det de sier og gir uttrykk for hver dag.

Personalet har ansvar for å legge til rette for at alle får varierte og positive erfaringer med å
bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for egne tanker og for å uttrykke
egne meninger og følelser. Personalet skal tilpasse språklige aktiviteter til barnas språklige
ferdigheter, interesser og initiativ. Det sentrale er hvordan personalet kan fremme god
språkutvikling gjennom de vanlige aktivitetene i barnehagehverdagen.

Tiltak 2014 Når Hvem skal delta Ansvarlig

Tilbakemelding fra skolene
på språk etter første
kartlegging på skolen

Okt Skoleleder/Leseveileder/1.
trinnslærere

Styrer/teamledere

Oppvekst- og
kultursjef

Utarbeide
kartleggingsskjema

Sept Styrergruppen Prosjektgruppen

Gjennomføre kartlegging i
hver barnehage

Okt Hele personalgruppen Styrer i hver
barnehage

Analysere resultater
avdelingsvis og
oppsummere i hver
barnehage

Nov Teamene

Ledergruppene

Teamleder

Styrer

Analysere resultater og
utarbeide videre felles tiltak

Des Styrergruppen Prosjektgruppen
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5.2. SKOLE

5.2.1 Synlig læring

Kartleggingen som skal gjøres ved den enkelte skole i
perioden januar-mai, vil bli avgjørende for det videre
arbeidet. Kartleggingen tar utgangspunkt i en modell fra
Visible Learningplus, og tar for seg fem hovedområder;

Den synlig lærende elev
Kjenn din innvirkning
Effektive tilbakemeldinger
Inspirerte og engasjerte lærere
Den synlig lærende skole.

Når kartleggingen er klar, vil det sees på hvilke tiltak som
må settes i verk ved den enkelte skole. Skolene har allerede
utarbeidet en rekke systemer og strukturer. Tiltak kan

hentes fra systemer og strukturer som allerede finnes, men det kan også være behov for nye
tiltak. Skulle kartleggingen vise at det er samme behov ved mange/alle skolene vil tiltak
gjennomføres på kommunalt nivå.

Tiltak 2014 Når Hvem skal delta Ansvarlig

Kartlegging på skolene for å
fastsette kommunens
nåværende ståsted innenfor
de fem hovedområdene:

Den synlig lærende elev
Kjenn din innvirkning
Effektive tilbakemeldinger
Inspirerte og engasjerte
lærere

Den synlig lærende skole

Januar Ressursgruppa Synlig
Læring

Ressursgruppa
Synlig Læring

Analyse av resultater og
utarbeiding av tiltak for
skoleåret 2014-15 på
bakgrunn av resultater fra
datainnsamlingen.

Mai Ledergruppa og
ressursgruppa Synlig
Læring

Oppvekst- og
kultursjef

Skolens mål:

God og synlig
progresjon for alle

elever



17

5.2.2 Grunnleggende ferdigheter
Noen grunnleggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i skole,
arbeidsliv og samfunnsliv. I Kunnskapsløftet er disse definert som å kunne lese, regne,
muntlige ferdigheter, skriftlige ferdigheter og digitale ferdigheter.

Disse ferdighetene er avgjørende redskaper for læring i alle fag og samtidig en forutsetning
for at eleven skal kunne utvikle sin fagkompetanse. For å sikre kontinuerlig utvikling av
elevenes grunnleggende ferdigheter gjennom hele den 13-årige grunnopplæringen, er
ferdighetene integrert i kompetansemålene for de enkelte fag.

Tiltak 2014 Når Hvem skal delta Ansvarlig

Utarbeide en helhetlig plan
for engelskfaget

Oppstart
januar

Gruppe bestående av
lærere fra forskjellige
skoler

Pedagogisk veileder

Utarbeide kartleggingsplan
for alle skolene i Ås

Våren Pedagogisk
psykologisk senter og
ledere fra barne- og
ungdomsskolen

Pedagogisk
psykologisk senter

Utarbeide en helhetlig plan
for matematikk

Oppstart
våren

Gruppe bestående av
lærere fra forskjellige
skoler

Rådgiver i oppvekst-
og kulturetaten
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5.3 FELLES FOR BARNEHAGE OG SKOLE

Felles fokusområder for barnehager og skoler er lederskap og overganger.

5.3.1 Fokusområde lederskap
Velfungerende ledelse av pedagogiske institusjoner kjennetegnes ved at lederen aktivt
engasjerer seg i barnehagens eller skolens pedagogiskevirksomhet. Det er en indirekte
sammenheng mellom det lederen gjør som faglig leder av personal-fellesskapet og de
resultater som barn og unge oppnår. En forutsetning for å få til en positiv utvikling er at
lederen har tilstrekkelig tid, mot og kompetanse til å engasjere seg i virksomhetens
pedagogiske arbeid.

Tiltak 2014 Når For hvem Ansvarlig

Legge til rette for
videreutdanning i
ledelse

Ledere uten formell
lederutdanning.

Oppvekst- og
kultursjef

Legge til rette for
etterutdanning for
ledere

Ledere i barnehager og skoler Oppvekst- og
kultursjef

Tilby intern
ledertrening til
aktuelleledere.

Januar Ledere i barnehage og skole. Oppvekst- og
kultursjef

Felles konferanser og
studiebesøk

Gjennom
året

Lederteam ved alle
barnehagene/skolene

Oppvekst- og
kultursjef

Utarbeide plan for
opplæring av nye
ledere i oppvekst- og
kulturetaten

Innen
høsten

Gruppe bestående av
rådgivere og ledere

Oppvekst- og
kultursjef
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5.3.2 Fokusområde overganger
Vi arbeider sammen for bedre helhet og sammenheng i opplæringsløpet gjennom
barnehagen, barneskolen og ungdomsskolen. Vi vil derfor se på hvordan vi kan gjøre
overganger best mulig for det enkelte barn og barnegruppe.

Tiltak 2014 Når For hvem Ansvarlig

Tema på fagdagene
er overganger

Våren og
høsten

Alle ledergrupper i barnehage
og skole.

OK-sjef
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6. KOMPETANSEPLANER

6.1 KOMPETANSEUTVIKLING BARNEHAGE 2014
FORANKRING
Statlig satsingsområde
Lokalt satsingsområde

Tiltak / innhold Ressurspersoner

Pedagogisk ledelse –
barnehagen som lærende
organisasjon

Kommunalt fokusområde

*Hva er en bhg? Grunnleggende innføring i
samfunnsmandat, ansvar og innhold
Nyansatte uten barnehagefaglig kompetanse
Halvdagskurs
*Veiledning av nyutdannede barnehagelærere og
pedagoger med annen høgskoleutdanning
* Pedagogisk leder på dispensasjon.
Mange veier å gå, mange valg å ta.
Fagarbeidere /assistenter
*Fra tanke til praksis.
Nyansatte
*Prosesstenkning
Kursrekke
*«Vennskap og deltakelse. Pedagogen som aktiv
medforsker»
Erfaringsdeling på felles styrermøte og halvdagskurs.
* Videreutvikle gode lekemiljøer i barnehagen
Erfaringsdeling på felles styrermøte og evn
halvdagskurs. Ikke bestemt
*Vurdering/ Pedagogisk dokumentasjon Kommunalt
fokusområde

- Utarbeide kartleggingsskjema, kartlegge,
analysere, tiltak

- Forelesning felles plandag
- Felles tiltak, ikke bestemt

*Yngste barna -ikke bestemt

Intern kursholder

Interne kursholdere
CK SK
Intern kursholder ML

Intern kursholder ML
Intern kursholder ML

Interne kursholdere
Sag og Sør bhg
Interne kursholdere
Priv bhg

Prosjektgruppen,
styrer, teamleder
Ekstern foreleser
Ann Åberg

Danning og kulturelt
mang-fold

*Likestilling og likeverd i praktisk pedagogisk
arbeid i barnehagen
*Flerkulturelt arbeid / Minoritetsspråklige barn.
Ikke bestemt

Interkommunalt
samarbeid
Interkommunalt
samarbeid

Fagområder
Språk, tekst,
kommunikasjon
Et godt språkmiljø for
alle barn
Kommunalt fokusområde

Antall, rom og form
/matte

*Vurdering. Personalets arbeid med
språkstimulering
Kommunalt fokusområde
Kartlegge, analysere, tiltak
*P4C Level 1 eller oppfølgingskurs 1-2 dager eller
Level 2
*Kommunikasjon, ikke bestemt

*Fenomener som påvirker barnehagebarns
utvikling og læring

Prosjektgruppen
/styrer/teamleder

James Nottingham
Intern foreleser

B. L Theglander

Barn med særskilte
behov

*Relasjon “The circle of security”
*Barns trivsel –voksnes ansvar,
Veileder fra Udanningsdirektoratet.
Felles styrermøte
-Relasjoner –krenkelser? Kurs, ikke bestemt
*Mangfold og likeverd. Voksenrollen, hvordan møter
vi barna, ikke bestemt

Stig Torsteinsson
Ekstern ressursperson

Marion Arntzen
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Helhet og sammenheng i
opplæringsløpet
Kommunalt felles fokus-
område for barnehage og
skole

*Fagdag Faglig påfyll innenfor temaet overganger. 2
vår og 2 høst

Interne og eksterne
ressurspersoner

Lederskap
Kommunalt felles fokus-
område for barnehage og
skole

For kommunale ledere

Kurs i saksbehandling: Opplæringsloven og
forvaltningsloven

*Legge til rette for videreutdanning i ledelse
*Legge til rette for etterutdanning for ledere
*Ledertrening, eget opplegg
*Felles konferanser og Studiebesøk
*Utarbeide plan for opplæring

Ekstern ressursperson

Livredningskurs: høst
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6.2 KOMPETANSEUTVIKLING SKOLE 2014
Forankring /
område:

Tiltak / innhold Kompetansemiljø /
ressurspersoner

Fag Statlig videreutdanningsordning for lærere.
Prioriterte områder og fag (kommunalt og
nasjonalt)

Statlig videreutdanningsordning

Grunnleggende
ferdigheter

*Grunnleggende tall og symbol-forståelse,
veiledning til lærere på 1., 2. og 3.trinn
*Lesing / skriving - lærerkurs
*Grunnleggende ferdigheter er inkludert i alle
fagkurs for lærere

Britt-Louise Theglander

Gerd Fredheim

Formålsparagrafen *P4C (Filosofi som pedagogisk metode)
Level 1 og 2 eller oppfølgingskurs for lærere
over 2 dager

Barry Hymer
Will Ord
James Nottingham

Helhetlig pedagogikk /
progresjon/ kartlegging /
analysekompetanse

*Synlig læring i Ås-skole
Forskningsbasert kompetanseutvikling,
skoleledere og lærere
*Kartleggings- og analysekompetanse,
Resultatoppfølging, skoleledere og lærere

Marianne Skogvoll
James Nottingham
Martin Renton

Vurdering for læring *Inkludert del av alle fagkurs
(videreutdanning)
*Analysekompetanse, resultatoppfølging:
viktig område i veiledningen i grunnleggende
ferdighet regning (og i alle fagkurs)
*Deling mellom skolene
*Synlig læring i Ås-skolen

Statlig opplegg
BLT

Kommunale ressurspersoner
(PPS, skolene)

Skolebasert
kompetanseutvikling for
ungdomstrinnet /
Ungdomstrinn i utvikling
(Nasjonalt program)
(Nordbytun og Ås
ungdomsskoler)

*Klasseledelse, begge ungdomsskoler
*Lesing, begge ungdomsskoler

Universitetet i Oslo
UiO
Nasjonalt program, oppstart
august 2014

SFO-kurs *Kvalitet i ås kommune SFO Ikke bestemt

Opplæringsloven,
Forvaltningsloven

*Kurs Jus for skoleledere Ekstern

Lederskap *Ledertrening, felles barnehage- og
skoleledere)
*Rektorskolen
*Organisasjonsutvikling, pedagogisk
lederskap
*Synlig læring, læringsledelse

Eget kommunalt opplegg
Statlig opplegg
OUR education network, internt
og eksternt
Visible Learning, internt og
eksternt

Helhet og sammenheng
i opplæringsløpet
(kommunalt felles
fokusområde for
barnehage og skole)

*Fagdager (2 vår, 2 høst): faglig påfyll
innenfor temaet Overganger
Felles for ledere i barnehager og skoler

Interne og eksterne
ressurspersoner
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