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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide
en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det
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at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og
kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å
følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Kommuner har ansvar for
utarbeidelse av årlig tilstandsrapport.

Opplæringsloven § 13 -10. Ansvarsomfang:
……. Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om
tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til
læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av
skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private
grunnskolane.

Krav til innhold i tilstandsrapporten
Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og
læringsmiljø, men skoleeier står fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten ut fra
lokale behov. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som
grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden.
I St.meld. nr.16 (2006-2007) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre
elevenes ferdigheter og faglige utvikling. De dataene som er tilgjengelig i
Skoleporten, inneholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren må derfor
evt. benytte andre kilder for datainnhenting.

Det generelle systemkravet
Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er
en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf
opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Kravet til internkontroll omfatter alle plikter som
påligger skoleeier etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor videre
enn det tilstandsrapporten dekker.

Personvern
For å sikre at det ikke blir publisert opplysninger som indirekte kan identifisere
enkeltelevers personlige forhold, har Utdanningsdirektoratet laget åtte prikkregler for
publisering av resultatene på nasjonale prøver. 3 av disse kan være aktuelle.

Prikkregler 1, 2 og 4::

1. Dersom verdien for ett eller flere mestringsnivå er basert på resultater for 1 til
4 elever og totalt antall elever i utvalget er mindre enn 30, skal verdiene på
samtlige mestringsnivåer unntas offentlighet.

2. Dersom 100% av elevene er plassert på samme mestringsnivå, skal verdiene
på samtlige mestringsnivåer unntas offentlighet.

4. Verdien for gjennomsnitt skal unntas offentlighet dersom gjennomsnittet er
basert på færre enn 10 elever.

Det er spesielt prikkeregel 1 som kommer til anvendelse, da flere av elevgruppene
som har avlagt nasjonale prøver i Ås er færre enn 30 elever.

Rapportene fra hver enkelt grunnskole følger som vedlegg til saken. De resultatene
på nasjonale prøver som omfattes av taushetsplikten, er strøket ut i den enkelte
skoles rapporter, men legges fram for lukket møte i hovedutvalget.
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Rapportene kan allikevel inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. Dette kan
være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller
personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Det minnes om at disse
opplysningene må behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller
personopplysningslovens bestemmelser.

Sammendrag av den felles tilstandsrapporten for Ås-skolen 2013:
Gruppestørrelse
Ås kommune har svært store grupper på ungdomstrinnet, langt større enn Akershus

og landsgjennomsnittet. Det siste året har gjennomsnittsstørrelsen på gruppene i
Akershus og i landet gått ned. Nedgangen skyldes innføring av valgfag hvor
gruppene skal være mindre enn i ordinær undervisning. I Ås kommune har derimot
gjennomsnittsstørrelsen på gruppene økt betraktelig. Det arbeides nå med å endre
økonomimodell i skolene slik at ungdomstrinnet blir tilført mer midler. Dette vil
imidlertid gå på bekostning av barnetrinnet og en konsekvens av dette vil være større
grupper på barnetrinnet og færre ressurser til tidlig innsats.

Nasjonale prøver
Lesing
Det er store forskjeller mellom skolene på barnetrinnet. Dette preger også elevene
når de begynner på ungdomsskolen.
5. trinn
Ås kommune ligger på samme gjennomsnittlige nivå som Akershus i 2013 når det
gjelder 5. trinn. Det er imidlertid for mange som leser på laveste mestringsnivå og for
få som er på høyeste nivå. Det er store variasjoner mellom skolene, fra den skolen
som har 6% på laveste nivå til den som har 56%. Tilsvarende er det store variasjoner
mellom skolene på høyeste nivå, fra 10% til 60%.
8. trinn
Ås kommune ligger under snittet i Akershus på 8. trinn, men over
landsgjennomsnittet. Resultatene på 8. trinn er barneskolens resultater. Det varierer
fra en barneskole som har 0% på de 2 laveste mestringsnivåene til en barneskole
som har 25%. På samme måte varierer det mellom en skole som har 0% på de to
øverste mestringsnivåene til en som har 62% på de to høyeste nivåene.
9. trinn
Ås ligger under snittet i Akershus på 9. trinn, men over landsgjennomsnittet. Elevene
heves en del fra 8. til 9. trinn. Det er i snitt 16% på de to laveste nivåene og 49% på
de to høyeste. Det er fortsatt for mange elever som ikke er gode lesere når de går på
9.trinn.

Regning
Ås kommune ligger i regning på landsgjennomsnittet på 5. trinn, men under snittet i
Akershus. På 8. og 9. trinn ligger man over landsgjennomsnittet og på snittet i
Akershus.
5. trinn
I gjennomsnitt er det 23% av elevene på 5. trinn som regner på laveste
mestringsnivå, mens det variere mellom skolene fra 12% til 42% av elevene som
skårer på laveste mestringsnivå. Tilsvarende er det 26% som regner på høyeste
nivå. Også her varierer det mellom skolene fra 5% til 42%. Det er noe mindre
variasjon enn året før.
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8. trinn
På 8. trinn er det 25 % av elevene som ligger på de 2 laveste mestringsnivåene. Det
er 46% som skårer på de to høyeste mestringsnivåene.

Det er store forskjeller mellom skolene fra en skole som har 52% av elevene på de
2 laveste mestringsnivåene til den som har 6%. På samme vis er variasjonen like
stor på de 2 høyeste nivåene; fra 16% til 57%. Barneskolen med færrest elever på
laveste trinn (6%) er også skolen med flest elever på høyeste trinn (57%). Som
skolen selv sier, dette trinnet har hatt lærer med spisskompetanse innen faget.
9. trinn
På 9. trinn er det 16% på de to laveste mestringsnivåene og 46% på høyeste. I 8.
klasse hadde dette trinnet 29% på de to høyeste nivåene og 31% på de 2 laveste
nivåene. Begge ungdomsskolene har hevet elevnivået omtrentlig likt.

Engelsk
For andre år på rad ligger Ås kommune under landsgjennomsnittet og snittet for
Akershus på 5. trinn, men har i 2013 nådd snittet i Akershus for 8. trinn. Dette kan
tyde på at læringstrykket i engelsk ikke er høyt nok de første årene, men øker på
mellomtrinnet. .
5. trinn
Ser man på elevene som gikk på 5. trinn i 2012/13 og 2013/14 så er det flere som
skårer på laveste mestringsnivå og færre på høyeste mestringsnivå enn tidligere. Det
må settes inn en innsats på mellomtrinnet for å heve nivået i engelsk før disse
elevene begynner på ungdomsskolen. I tillegg må læringstrykket i engelsk være
høyere fra første stund på skolen.
Også her varierer resultatene mellom skolene; fra 14 til 41% på laveste
mestringsnivå til mellom15 og 39% på høyeste mestringsnivå.
8. trinn
Her varierer resultatene mellom skolene fra 0% til 34% på de to laveste nivåene. På
de høyeste nivåene varierer det mellom 16% til 50%. Deter samme skole som har
0% på laveste mestringsnivå og samtidig har prosentvis flest elever på høyeste
mestringsnivå.

Karakterer
Skriftlige eksamenskarakterene er likt eller bedre enn Akershus i alle fag bortsett fra i
matematikk. Standpunktkarakterene er omtrent som tidligere.

Grunnskolepoeng
Grunnskolepoeng blir i flere sammenhenger brukt som indikator på læringsresultat
og baserer seg på standpunkt og eksamensresultater. Det er variasjoner i
grunnskolepoengene i Ås kommune gjennom de siste 4 årene. Ås kommune ligger i
2013 for første gang siden 2009/2010 under Akershus. Men deter liten forskjell
mellom Ås kommune og snittet i Akershus. Generelt er grunnskolepoengene økende
i hele landet. Snittet i landet er i 2013 40,1, mensdet i Akershus er 41,1. .Ås
kommune har 41,0.

Gjennomføring 1. år videregående skole
I 2012 fullførte og bestod 87% av elevene som gikk ut av 10. trinn i 2011 fra Ås
ungdomsskole og 84,8% av elevene som gikk ut av Nordbytun ungdomsskole.
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Skolene i Ås har tidligere ligget under gjennomsnittet i Akershus når det gjelder å
fullføre og bestå 1. år på videregående skole, men det har snudd.

IKT
Utstyret begynner å bli foreldet og bør skiftes ut både på barnetrinnet og
ungdomstrinnet.
Det må foretas et investeringsløft når det gjelder IKT i barneskolen og
ungdomsskolen ellers blir elevene i Ås hengende etter.

Elevenes læringsmiljø
Resultatene fra elevundersøkelsen er sterkt forsinket og foreligger ikke ennå.

Sammendrag av de enkelte skolers tilstandsrapporter 2013:
Under presenteres hver enkelt rektors sammendrag og vurderinger av sin skole i
2013:

Brønnerud skole er hjertet i Vestbygda. Det er et sterkt engasjement for skolen i
lokalmiljøet. Skolekretsen representerer mangfoldet i Ås med gårder, boligfelt, NMBU
og med elever fra flere nasjonaliteter.
Det er svært ujevne kull på de ulike årstrinn, noe som girutfordringer ift organisering
av elevgrupper og klasser. Det medfører at det kan bli store variasjoner i resultater i
nasjonale prøver. Ved å regne resultatene som et snitt over flere år, vil tallene gi et
riktigere bilde.
Elevenes læringsresultater vist ved nasjonale prøver, ligger samlet sett omtrent på
gjennomsnitt i Ås kommune. I noen år og i noen fag med høyere skår enn snittet, og i
noen fag og år med lavere snitt.
Personalet har høy kompetanse og med en bred dekning av spisskompetanse i
mange fag samlet sett.
Kontaktlærers oppfølging av den enkelte elev har høy prioritet. Forskning viser at
relasjon mellom lærer og elev er viktig for elevens læringsutbytte. Elevsamtaler og få
elever pr kontaktlærer er faktorer som styrker lærers mulighet for å skape en god
relasjon og for tett oppfølging av hver elev.

Kroer skoles resultater på nasjonale prøver 5.trinn og kartleggingsprøver på 1. –
3.trinn er tilfredsstillende og vi har nådd målene våre i årsplanen for 2013.
Resultater på nasjonale prøver 8.trinn indikerer at vi fortsatt må ha fokus på lese- og
regneopplæringen på 5. –7.trinn.
Arbeid med egen vurderingspraksis har ført til atelevene i større grad opplever at de
får tydelige tilbakemeldinger om hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som
stilles til dem i det faglige arbeidet. Vurdering for læring er et av våre
satsningsområder.
Skolen har stort fokus god klasseledelse. Relasjon mellom lærer og elev er helt
avgjørende for et godt læringsutbytte.
Egen trivselsundersøkelse på 1. –4.trinn viser at elevene trives på skolen. Vi
avventer resultatene på Elevundersøkelsen 2013. Arbeid med sosial kompetanse og
kjerneverdier preger undervisningen hele året.
Skolen har hatt fokus på tidlig innsats og styrket opplæringen på småtrinnet, spesielt
på 1.-2.trinn. Dette omfatter styrking av språk-, leseferdigheter og andre ferdigheter
som er grunnlag for senere læring. Det er viktig å fange opp og følge opp de elevene
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som trenger hjelp og støtte så tidlig som mulig i opplæringsløpet. Vi håper derfor å
kunne videreføre leseveilederstillingen på skolen også neste skoleår.
Tiltak i forhold til arbeidsmiljøet i personalet har vært også gjennomført. Resultatene
på Medarbeiderundersøkelsen 2014 vil vise om tiltakene våre har hatt effekt. Dette er
viktig for å legge til rette et godt læringsmiljø for elevene.
Personalet har god kompetanse og vi er opptatt av å dele kunnskaper med
hverandre.

Nordby skole er i en overgangsfase der eldre ansatte slutter og nye ansatte kommer
inn. Skolen går nå også inn i en videre utvikling av vårt engasjement i OUR-network,
Synlig læring eller Visible Learning, basert på Hatties forskning. Grunnleggende
ferdigheter, filosofi for barn og generelt økt læringstrykk vil være i fokus fremover,
begrunnet i hva vi kan lese ut av de forskjellige resultatene. Svært mye går bra på
Nordby skole, og svært mye kan bli bedre. Skolen tar med seg resultatene fra 2013
og gjør nødvendige endringer i praksis som på sikt vil føre til gode læringsresultater
for våre elever.

Rustad skoles resultater på nasjonale prøver 5. trinn er tilfredsstillende ut i fra at
elevene har hatt god framgang. Dette trinnet har hatt en del utfordringer, men viser
nå god framgang. I engelsk er det strålende resultater. Målene for enkeltelever er
nådd.
Resultatene på nasjonale prøver 8. trinn er svært gode og ligger godt over nasjonalt
nivå.
Skolen kartlegger grundig på alle trinn og har jevnlig dialog med lærerne om tiltak,
tilpasset opplæring for den enkelte og tilbud om bistand fra leseveileder og
ressursteamet. Dette gjelder også innenfor klassemiljøarbeidet og utvikling av sosial
kompetanse på individ og gruppenivå.
Lærerne mestrer i større grad «Vurdering for læring», de utvikler læringsmål på en
mer kompetent måte og elevene på mellomtrinnet medvirker i kriterieutviklingen.
Elevene har fått større forståelse for hva de skal lære og hvordan de må arbeide for
å nå målene.

Skolen har hatt og har høyt trykk på grunnopplæringen 1. –3. trinn. Dette gjelder
både lese- og skriveopplæringen og i matematikk. Det er etutstrakt samarbeid
mellom lærerne på disse trinnene, de deler erfaringer og bistår hverandre i
kompetanseheving. Dette gjøres systematisk. Skolen har lojale, hardt arbeidende og
motiverte lærere som lar seg begeistre over den kompetansehevingen de har fått.
Endringene i grunnopplæringen har skapt noe uro i foreldregruppa. Vi vil derfor tilby
mer informasjon i tiden framover. Dette gjelder spesielt opplæringen i tallforståelse.

Ressursteamet ved Rustad består av to spesialpedagoger, en vernepleier med
pedagogisk utdanning og leseveileder. Disse jobber i team og tilbyr utredning,
kartlegging, veiledning, direkte undervisning, IKT opplæring, spesialundervisning,
lesekurs og individuell oppfølging av enkeltelever og hele klasser. Teamet har høy
kompetanse og er svært effektive. Deres innsats har ført til stor nedgang i
spesialundervisningen. Det blir raskt satt inn tiltak. Vi har også et meget godt
samarbeid med PPS til gjensidig nytte. Elevene verdsetter dette arbeidet høyt og
deres undervisning og bistand har høy status blant elevene.
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4. trinn prøver ut Ipad i ordinær opplæring. Dette krever mye av lærerne. Både elever
og lærere synes dette er spennende. Nå er det gått knappe 6 mnd siden prosjektet
startet. De er godt i gang, men det tar tid å få dette til å bli en integrert del av fagene.
Det har vært en del tekniske vansker som har hindret framgangen.

Ipad som læringsbrett for dyslektikere og for elever med behovfor mer tilpasset
opplæring, har vært en suksess. Elevene er blitt mye mer aktive i læringen og jobber
mer konsentrert og mer selvstendig enn tidligere. De skanner tekster, setter på seg
øretelefoner og får opplest alle tekster de har behov for å høre. Dysleksien hindrer
dem ikke i faglæringen. I tillegg lærer de Touch og blir effektive i skriveprosesser.

Det er et dyktig, aktivt og kompetent personale ved Rustad skole. De bidrar til intern
kompetanseheving, bistår hverandre og deler erfaring.

Sjøskogen skole har hatt fokus på elev- og læringsmiljøet gjennom hele 2013.Selv
om resultatene fra elevundersøkelsen 2013 ikke foreligger, har skolen grunnlag for å
melde at det er et godt elev og læringsmiljø ved Sjøskogen skole. Arbeidsmiljøet i
timene er godt, og det er få alvorlige konflikter i friminuttene. Mobbing og krenkende
atferd forekommer, og dette blir tatt tak i i hht skolens prosedyrer. Sosial læreplan er
under utarbeidelse.

Skolens SFO tilbud er blant de beste i landet, takket være god ledelse og dyktige
ansatte.
Alt dette gir et godt utgangspunkt for intensivering av det faglige arbeidet på skolen.

Når PALS-arbeidet (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling) innføres
for elevene inneværende skoleår, er det en forventning til at dette skal ha positiv
effekt på læringsmiljøet, mobbing og også danne grunnlag for økt læring og mestring
hos elevene.

Skolen har hatt fokus på arbeid med grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og
engelsk.
Dette arbeidet er intensivert helt fra 1. trinn. Skolen har nå leseveileder, og en
leseveileder er i videreutdanning. Skolen har også matematikkveileder. I tillegg
deltar lærerne på småskolen i kommunens prosjekt for å sikre elevenes mestring av
grunnleggende ferdigheter i regning (Theglander)

De tiltak skolen har igangsatt for faglig utvikling hos elevene, mener en å se positiv
effekt av. Dette arbeidet videreføres derfor. I tillegg har skolen forventning til det
kommunale satsningsprosjektet Visible learning / Synlig læring, som fokuserer på
hva skolen kan gjøre for å øke læringstrykk og læringsutbytte.

Ustabilt og tregt datanettverk virker demotiverende både på elever og lærere i forhold
til å kunne nytte IKT som verktøy i opplæringen.

Klasseromskapasiteten er nå fullt utnyttet, også vedr. reservekapasitet.
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Solberg skoles resultater som det vises til i denne rapporten, er fra nasjonale prøver
på 5. trinn. Det blir i tillegg tatt kartleggingsprøver på flere trinn hvert år.
Elevundersøkelsen tatt høst 2013, er ikke publisert på skolenivå ennå.

Skolen jobber godt med lesing og skriving. Der har vi prioritert en 60% stilling til
«leselærer» som har veiledningssamtaler med alle elever på skolen minst en gang i
året. I tillegg følges alle «svake lesere» tett med treningsøkter og veiledning på
videre framgang. Foreldrene blir informert på foreldremøter og utviklingssamtaler.
Resultatene er lavere enn forgående år; det er som forventet. Vi vet hvor vanskene
befinner seg hos enkelt elever på 5. trinn dette skoleåret.

Skoleringen vi har startet opp i forbindelse med prosjektet synlig læring, gjør at vi er i
gang med å utvikle gode vurderingsrutiner.

Det er vanskelig over tid å jobbe i så trange lokaler som det nå er på Solberg. Vi har
ikke lenger plass til å undervise i mindre grupper. Det er derfor vanskelig å få til
optimal tilpasset opplæring.
De praktisk estetiske fagene mangler gode lokaler. Kunst og håndverksavdelingen
vår er flyttet ut på Solberg gård.
Musikkrommet er lite og må pakkes vekk etter dette skoleåret for å gi plass for
høstens 1.trinnelever.
Skolen mangler areal for gode aktiviteter i naturfag og matematikk. For en del av
elevene våre er det et tydelig savn at det meste av undervisningen kun kan foregå i
store grupper i vanlige klasserom.

Skolen er glade for at kommunestyret vedtok å bygge ny skole på møtet i mars 2014.
Det er viktig at planleggingen starter så raskt som mulig.

Åsgård skole: CDE ( Community Designed Education) prosessen har skapt et
høyere refleksjonsnivå i personalet. De pedagogiske diskusjonene er bedre
teoriforankret og undervisningen i større grad relatert til forskning. Det kommunale
fokuset på «Synlig læring» passer derfor godt inn i vårt utviklingsarbeid.
I visjonen har skolen som mål å undervise på en variert måte, tilpasset den enkelte
elev. Skolen skal begeistre barna og ha klare forventninger i forhold til prestasjonene.
Skolen har fokus på faglig utvikling hos elevene, og i hjem-skole planen er tiltak rettet
inn mot foreldrenes ansvar for den faglige utviklingen hos barna.
Systemarbeidet rundt elevene som vi nå har hatt i fokus over mange år har god
effekt. Skolen har en rolig og fornøyd elevgruppe. Det drives godt elevrådsarbeid og
trivselsleder ordningen fungerer. De voksne er tett på elevene både ute og inne, stor
grad av årvåkenhet og reaksjon på uønsket adferd. Rask og tett kontakt med
hjemmet dersom det er saker av mer alvorlig karakter. Skolens «Plan for positivt
skolemiljø» ( Beredskapsplanen) er en god plan som er i bruk.

Nordbytun ungdomsskole
Store klasser gjør at det er vanskelig å få gitt alle elevene den tilpassede
opplæringen de har krav på. Stadig flere elever krever også stadig mer individuell
opplæring, og dette byr på utfordringer. Dette krever store ressurser.
Vi har lærere som er godt faglig kvalifisert, og det gir utslag på elevenes resultater.
Det ser vi blant annet på grunnskolepoengene som ligger over snittet både i
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Akershus og nasjonalt. Vi har en lærerstab med høy utdanning, og det er lett å
rekruttere lærere med høy utdanning.
PALS-arbeidet på Nordbytun gir et positivt utslag på skolemiljøet. Vi har elever som
trives og som har en god adferd. Det rapporteres om lite mobbing, og det vi
oppdager tar vi tak i umiddelbart.
Medarbeiderundersøkelsen og medarbeidersamtalene viser at det er høy trivsel blant
personalet, og mellom lærerne og elevene. Lærerne samarbeider godt med fagene
både innad på trinnet og på tvers av trinnene.
Vi har også svært fine lokaler, både til elevene og til de som jobber på Nordbytun.
Dette er med på å skape trivsel.

Ås ungdomsskole
1. Skolen har en lavlærerdekning og det er krevende å dekke de økende

behovene i elevgruppa. Det er stadig flere elever med spesielle behov. Flere
av disse har vedtak som medfører stor grad av ekstra bemanning.
Valgfagene er krevende både ressursmessig og organisatorisk.

2. Skolen hever elevenes leseferdigheter betydelig fra 8. til 9. trinn. Betydelig
heving av matematikkresultatene også, men dårligere utgangspunkt(8.trinns
resultat)

3. Gode eksamensresultater til muntlige eksamen
4. Gode eksamensresultater både i matematikk, engelsk og norsk hovedmål.
5. Relativt mange elever med spesialundervisning som begynte i 8. klasse

høsten 2013. Flere med store behov. Krevende å dekke opp deres
rettmessige behov.

6. Godt faglig kvalifisert personale. To lærere påbegynte videreutdanning i
matematikk høsten 2013.

7. Høy utdanning hos skolens lærere. 46 % med lektor og lektor med tilleggsutd.
Det betyr også dyre lærere

8. Flere får etterutdanning –mye av det foregår i skoletida Utvikariering er et
stort problem. Det medfører ekstrabelastning for de som er igjen og ofte et
dårligere tilbud til elevene.

9. Gode lokaler.
10.Fornøyde elever i forhold til karriereveiledning. God oppfølging av rådgiverne.
11.De aller fleste elevene opplever at det nok utfordringer og de har bra

mestringsopplevelse.
3 elever tar videregående pensum i matematikk med vg1-eksamen våren
2014.

12.Lite sykefravær i personalet
13.Medarbeidersamtalene indikerer svært høy trivsel i personalgruppa og god

faglig delingskultur. Lærernes trivsel er avgjørende viktig for elevenes trivsel.
Vi har høyt fokus på å skape gode relasjoner mellom elever og lærere. Det er
av avgjørende betydning for godt læringsutbytte.

Vurdering:
Det utføres mye godt arbeid i skolen med fokus på elevers læringsutbytte. Det er
utarbeidet en strategisk plan for skoler og barnehager i Ås for perioden 2014 - 2017.
Følgende felles mål og tiltak skal arbeides med i 2014:

Synlig læring –hva gir den beste læringsprogresjonen for elevene
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Tiltak i 2014
Kartlegging på skolene for å fastsette kommunens nåværende ståsted
innenfor de fem hovedområdene:

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

Analyse av resultater og utarbeiding av tiltak for skoleåret 201 4-1 5 på
bakgrunn av resultater fra datainnsamlingen.

Grunnleggende ferdigheter
Elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk på nasjonale prøver må
heves og innen 2017 ha nådd følgende målsetting:
5. trinn: Minst 1 /3 av elevene på høyeste mestringsnivå. Færre enn 1 /5 av
elevene på laveste mestringsnivå.
8. trinn: 40 – 45% av elevene på de 2 høyeste mestringsnivåene og færre enn

1 5% på de 2 laveste mestringsnivåene.
9. trinn: Minst 50% av elevene på de 2 høyeste mestringsnivåene og ikke flere

enn 2% på laveste mestringsnivå.

Tiltak i 2014
Utarbeide en helhetlig plan for engelskfaget
Utarbeide kartleggingsplan for alle skolene i Ås
Utarbeide en helhetlig plan for matematikk

Ut fra den strategiske planen, elevundersøkelsen, nasjonale prøver, medarbeider-
undersøkelse og andre kartlegginger utarbeider skolene sine tiltak for å nå
målsettingen om at alle elever skal ha progresjon i sitt læringsløp og at elevenes
ferdigheter i lesing, regning og engelsk skal bedres.

Under følger hva den enkelte skole mener er de viktigste tiltakene som skolen skal
gjennomføre for å bedre elevenes og skolens resultater i løpet av 201 4

Brønnerud
Grunnleggende ferdighet i regning.
B-L.Theglander prosjektet , nå for 1.-3.trinn
Veiledning og kompetanseheving for alle lærerne på småtrinnet.
Høy lærertetthet i innlæringen i matematikk.
Høy lærertetthet i leseopplæringen på småtrinnet.
Videreutvikling av leseveilederfunksjonen.
Individuell oppfølging av leseferdigheten til alle elevene på småtrinnet.
Styrking av engelsk på småtrinnet. Trinndelte grupper. Lærer med god kompetanse i
faget.
Økt kompetanse i personalet i arbeidet med elevenes skole –og læringsmiljø. ART-
utdanning for en gruppe i personalet.
Treningsgrupper i sosial kompetanse for elevene på alle trinn.
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Naturfagkompetanse. Prosjekt i samarbeid med
U i O/Naturfagsenteret.Den naturlige skolesekken. (DNS) Kompetanseheving for
personalet
DNS-prosjekt,. Utvikling av/ tverrfaglig undervisningsopplegg for alle klassetrinn.

Kroer
- Følge kommunens kompetanseutvikling i forhold til matematikk
- En lærer har søkt videreutdanning i matematikk
- Drøfte metoder og arbeidsmåter i engelskundervisningen
- Kompetanseheving
Lesing:

- Kunne videreføre leseveilederstilling
- Fortsatt kompetanseheving:
^ Lese- og læringsstrategier
^ Veiledet lesing
- Daglig lesing på alle trinn
- Aktiv bruk av skolebibliotek og bibliotekbuss

Synlig læring –fokus på elevenes progresjon
Skolemiljøutvikling –vurdere og finne fram til program for daglig trening av sosiale
ferdigheter

Nordby
Gjennomføre minst 3 trinnmøter i løpet av året.
Tilsette to inspektører
Opprettholde leseveilederstilling
Videreføre satsning på synlig læring
Videreføre lesekurs og regnekurs
Arbeide videre med å styrke kompetansen i engelskfaget
Videreføre og utvide I-Pad prosjektet dersom det finnes midler til dette.
KOM-prosjektet videreføres.
Videreføre PALS (positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen)
Ha fokus på viktigheten av grunnleggende ferdigheter i alle fag.

Rustad
-Fortsette å følge kommunens kompetanseutvikling i matematikk (økt kompetanse i
hvordan arbeide med grunnleggende ferdigheter i matematikk).
- To lærere har søkt videreutdanning i matematikk, men fått signaler på at bare en får
plass.
- Øker innsatsen med å automatisere addisjonstabellen og gangetabellen ved bruk av
Tempolex.
- Internt samarbeid/erfaringsdeling om begynneropplæringen i matematikk.
- Kompetanseheving i matematikk for mellomtrinnet v/ Mona Røssland.

Intern kompetanseheving:
Lærerne underviser etter prinsippene i Læringssløyfa. Årlig repetisjon og
opplæring av nye lærere.
Hva og hvordan trene i automatiseringsferdigheter i lesing, regning og engelsk.
Ressursteamet ved skolen lærer opp.
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Elevmedvirkning i læringsprosessen
Klasseledelse
Skolens og kommunens lese- og skriveutviklingsplan. Erfaringsdeling og
tiltaksplaner lages på trinn og team.
Matematikk på mellomtrinnet, 4. –7.trinn. Kurs med Mona Røssland og intern
erfaringsdeling.
Erfaringsdeling i å sette undervisningsmål og å utvikle kriterier.

Synlig læring: Vi videreutvikler systemet med å gjøre læringen synlig for elevene. Vi
lærer å regne oss fram til progresjon etter John Hattie sin metode.
Skolens sosiale læreplan videreutvikles. Grunnleggende ferdigheter i sosial kompetanse
skal inngå i det daglige arbeidet.
Ukentlig filosofi på alle trinn. Videreføre opplæringen i filosofi. Kun et trinn mangler
kompetanse.

Sjøskogen
Delta i kommunal satsning på Synlig læring
Videreutvikle veiledning i lesing
Fortsatt videreutdanning av veileder i lesing
Fokus på veiledning og god praksis i regning / matematikk
Større grad av variasjon i matematikkopplæringen
Videreutvikle skolen som PALS-skole
Utarbeide og iverksette sosial læreplan for skolen

Solberg
Synlig læring
Matematikk på småtrinnet
Utarbeide en plan for systematisk arbeid med kjerneverdiene
Opplæring av ny(e) leselærer(e)
Rydde plass til 32 nye 1. trinnselever til høsten

Åsgård
All undervisning i norsk, matematikk og engelsk har klare mål og kriterier slik at elevene
vet hva som er målet for undervisningen og hva de må gjøre for å nå det
Utarbeide egen plan for lese- og skriveopplæringen ved skolen.
Revidere skolens plan for kartlegging og oppfølging av faglige resultater.
Ta i bruk verktøy for registrering av resultater
Alle bruker leseutviklingsskjemaet.
All undervisning planlegges i forhold til holdninger og ferdigheter i tillegg til det faglige
innholdet (ASK-modellen)
Hva vi gir av lekser, omfanget og oppfølgingen. Nyere forskning må styre praksis.

Nordbytun
Høsten 2014 er vi med i gruppe 2, satsingen «Ungdomstrinn i utvikling».
Satsingsområdene våre: Lesing i alle fag + klasseledelse i fag.
Fortsetter med Ny Giv på alle trinn.
Fortsetter å sette inn ekstra ressurser i matematikk.
Parallell-legger timeplanen i de grunnleggende fagene (matematikk, norsk, engelsk) slik
at lærerne kan utnytte ressursene ved å være to lærere i større gruppe. Mer fleksibilitet.

Bli bevisste på alle elevene i klassen sin progresjon (jfr skolenes satsing på «Synlig
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læring»).
Arrangerer lesekurs for grupper på alle trinn.
Skolevandring –lærende samtale i etterkant.

Ås ungdomsskole
Høsten 2014 starter vi opp med skolebasert kompetanseheving i samarbeid med
Universitetet i Oslo. Dette er et ledd i den statlige satsingen «Ungdomstrinn i utvikling»
Våre fokusområder er klasseledelse og grunnleggende ferdighet i lesing. Universitetet i
Oslo vil være våre veiledere gjennom alle de 3 semestrene prosjektet varer.
Synlig læring –hva gir best læringseffekt/best progresjon i elevenes læringen? Vil bli en
del av den skolebasert kompetanseutviklingen i pkt. 1
Målrettet arbeid med grunnleggende ferdigheter og oppfølging av nasjonale prøver
Målrettet jobbing i forhold til eksamen. Gjøre elevene så godt forberedt som mulig i
forhold til de vurderingskriteriene som legges til grunn for eksamensvurderingen.
Vurdering for Læring:
Jobbe med strategier som utvikler elevenes egenvurderingskompetanse og at de i større
grad nyttiggjør seg lærernes tilbakemeldinger og framovermeldinger.
Gi de skoleflinke elevene utfordringer og tilbud om opplæring videregående nivå.
Arbeide videre med NyGIV pedagogikken i forhold til de grunnleggende ferdighetene på
alle trinn –alle basisfaglærere kurses.
Forsterket fokus på hva som er god matematikkundervisning.

Økonomiske konsekvenser:
De fleste av tiltakene har økonomiske konsekvenser, men det tas innenfor
budsjettene som skolene har. De største utfordringene er imidlertid store grupper på
ungdomstrinnet og IKT som må styrkes både når det gjelder investering,
kompetanseheving og drift. Det er ikke ressurser til å øke bemanningen på
ungdomstrinnet uten at det går på bekostning av barnetrinnet.
Når det gjelder IKT, finnes det i dag ikke ressurser til å gjennomføre en styrking når
det gjelder investering, kompetanseheving og drift.

Konklusjon med begrunnelse:
Det arbeides godt i skolene i Ås med sterk fokus på å øke elevens læringsutbytte,
styrke relasjonen mellom lærere og elever, arbeide med de grunnleggende
ferdigheter, vurdering og finne hva som gir best progresjon for elevenes
læringsutbytte.

En av store utfordringene er den økende elevgruppen med stor atferdsproblematikk.
Dette kommer ikke fram i skolenes tilstandsrapporter, da dette er taushetsbelagte
opplysninger på skolenivå. Dette er elever som krever mye ressurser, for enkelte
godt over kr 1 mill i året. Disse midlene må tas fra skolebudsjettene og fører til at det
blir mindre ressurser til tilpasset opplæring og andre tiltak som bedrer elevenes
læringsutbytte. Sammen med en økning i tilmeldinger til PPS og dermed flere som
skal sannsynligvis har rett til spesialpedagogisk hjelp, opplever skolene at det er
mindre ressurser enn tidligere til vanlig undervisning.

Kan vedtaket påklages?
Nei


	Gruppestørrelse
	Nasjonale prøver
	Lesing
	Regning
	Engelsk

	Karakterer
	Grunnskolepoeng
	Gjennomføring 1. år videregående skole
	IKT
	Ut fra den strategiske planen, elevundersøkelsen, nasjonale prøver, medarbeider-undersøkelse og andre kartlegginger utarbeider skolene sine tiltak for å nå målsettingen om at alle elever skal ha progresjon i sitt læringsløp og at elevenes ferdigheter ...
	Under følger hva den enkelte skole mener er de viktigste tiltakene som skolen skal gjennomføre for å bedre elevenes og skolens resultater i løpet av 2014

