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1. Tilstandsrapport 2013 for skolene i Ås kommune

1.1 Innledning skole
Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om
tilstanden i opplæringen.

Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å
vurdere hvor langt skoleeier er kommet med å nå målene.

Stortingsmelding 31 (2007-08) viser til 3 hovedmål, og det er disse som skal vurderes i
tilstandsrapporten:
1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende
ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv
Indikatorene som blir benyttet for å vurdere grad av måloppnåelse og trend er følgende:
• På nasjonalt nivå: Andelen elever som presterer på laveste kompetansenivå i de
internasjonale undersøkelsene i lesing og matematikk
• På lokalt nivå: Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing og regning ved
de nasjonale prøvene sammenlignet med det nasjonale gjennomsnittet.

2. Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skalgjennomføre videregående opplæring
med kompetansebevis som anerkjennes for videre studier eller i arbeidslivet

3. Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring
Indikatorene som blir benyttet for å vurdere grad av måloppnåelse og trend er følgende:
• Andelen som trives godt
• Andelen som mobbes
• Andelen som får faglig veiledning

1.2 Krav til innhold i tilstandsrapporten
Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø.

Det er data fra Skoleporten, som er et verktøy for vurdering av kvalitet i grunnopplæringen,
som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men det
følger av St.meld. nr. 31 (2007-2008) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp
konkrete målsettinger for hva som skal oppnås innenforde målområder som er satt opp.

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.
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2. Sammendrag

2.1 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.

2.2 Nasjonale prøver

2.2.1 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% på høyeste nivå.

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 Det
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.

2.2.2 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.

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
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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.

2.2.3 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%. Det er samme skole som har 0% på
laveste mestringsnivå og samtidig har prosentvis flest elever på høyeste mestringsnivå.

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

2.4 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 det er liten forskjell mellom Ås kommune og snittet i
Akershus. Generelt er grunnskolepoengene økende i hele landet. Snittet i landet er i 2013
40,1, mens det i Akershus er 41,1. .Ås kommune har 41,0.

2.5 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. 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.

2.7 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.
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3. Mål og tiltak for skolene i Ås i 2014

Det overordnede målet for skoler og barnehager i Ås i perioden 2014 –2017 finnes i
Strategiplan for barnehager og skoler 2014 –2017::

Synlig læring og utvikling for alle barn og unge.

Ås kommunes mål for skolene i 2014 er:
Synlig læring
Grunnleggende ferdigheter
Lederskap
Overganger

Synlig læring
Synlig læring/Visible Learning (Hattie, 2009) er en sammenstilling og analyse av pedagogisk
forskning fra hele verden. Den omfatter i dag over 1000metaanalyser 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.

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

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 2014-15 på bakgrunn
av resultater fra datainnsamlingen.

Grunnleggende ferdigheter
Noen grunnleggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i skole,
arbeidsliv og samfunnsliv. I Kunnskapsløftet er dissedefinert som å kunne lese, regne, muntlige
ferdigheter, skriftlige ferdigheter og digitale 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 15%

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

2% på laveste mestringsnivå.
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Tiltak i 2014
Utarbeide en helhetlig plan for engelskfaget
Utarbeide kartleggingsplan for alle skolene i Ås
Utarbeide en helhetlig plan for matematikk

Lederskap
Velfungerende ledelse av pedagogiske institusjoner kjennetegnes ved at lederen aktivt engasjerer
seg i barnehagens eller skolens pedagogiske virksomhet. 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 i 2014
Legge til rette for videreutdanning i ledelse
Legge til rette for etterutdanning for ledere
Tilby intern ledertrening til aktuelle ledere
Felles konferanser og studiebesøk
Utarbeide plan for opplæring av nye ledere i oppvekst- og kulturetaten

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 i 2014
Tema på fagdagene er overganger

4. Evaluering av tiltakene som ble igangsatt i 2013

Følgende tiltak skulle igangsettes i 2012 Resultater

Overganger ved pedagogskifter og mellom
barnehage og skole, barneskole og
ungdomsskole må styrkes.

Fagdagene som avholdes 4 –5 ganger per
år og er en samarbeidsarena mellom
barnehager og skoler, ble i 2013 viet
overganger. Dette fortsetter i 2014.

Ås-elevenes grunnleggende ferdigheter er
styrket. (Det er å kunne uttrykke seg muntlig
og skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og
kunne bruke digitale verktøy, ref.
Kunnskapsløftet).

I engelsk og lesing er ikke resultatene blitt
bedre sett i forhold til landet og Akershus. . I
regning er resultatene på ungdomstrinnet
blitt bedre.

Ås-elevenes resultater i engelsk, sett i
forhold til 2012, er styrket.

Engelsk på ungdomstrinnet lå dette året på
samme nivå som snittet i Akershus, altså
bedre enn i 2012.

Ås-skolen kan dokumentere at tidlig innsats i
lesing og regning gir effekt.

Dette er vanskelig å dokumentere, men vi
ser ut fra spesialundervisning at de skolene
som greier å få til tidlig innsats også bruker
mindre på spesialundervisning.
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Det innføres mottaksklasser for
minoritetsspråklige som ikke har tilstrekkelig
norskkunnskaper til å følge den vanlige
opplæringen i skolen.

Er innført både på barnetrinnet og
ungdomstrinnet.

Ås-skolen bruker kartleggingsprøver
systematisk og har utviklet rutiner for
systematisk oppfølging av resultatene.

Utarbeidet kartleggingsplan som er felles for
alle skolene i hele kommunen.

Ås-skolen kan vise til en bedring i
resultatene mellom nivågruppene på de
nasjonale prøvene og eksamenskarakterene
sett i forhold til 2012.

Det varierer mellom fag og trinn på om det er
blitt en bedring. Noen flere elever skårer på
de høyeste nivåene. Det er ingen
signifikante forskjeller.
Eksamenskarakterene er blitt bedre i 2013

enn i 2012, men det er kun ca 75 elever
som går opp i hvert fag, så dette må ses på
gjennom år.

Ås-skolens ansatte har økt sin kompetanse i
individvurdering for at elevene skal oppnå en
høyere måloppnåelse i læreplanens
kompetansemål.

Jobbes systematisk med.

Faglig sterke elever får faglige utfordringer Skolene forsøker å gi de faglig sterke
elevene faglige utfordringer. Men med lite
ressurser er det vanskelig å få til tilbud
utover det som kan gis innenfor klassens
rammer.

Skolene stiller klare faglige krav og
forventninger til elevene og tydeliggjør
forventninger til de foresatte.

Skolene blir stadig bedre til å stille faglige
krav og forventninger til elevene.

Skolene har gode elev - lærer relasjoner
som skaper forpliktelse og motivasjon i
læringsarbeidet og dermed økt læringstrykk

Venter på resultatene fra elevundersøkelsen
for å se om dette området er blitt bedre.

Forskningsbasert utvikling i barnehager og
barne- og ungdomsskoler skal gi
kunnskap om effektive tiltak.

Opptatt av forskningsbasert læring. Arbeides
med. Arbeides med.

Samarbeidet mellom skole og pedagogisk
psykologisk senter videreutvikles når det
gjelder veiledning av lærere og oppfølging
av elevresultater og læringsmiljø

Det er en sterk økning av tilmeldinger til
pedagogisk psykologisk senter (PPS). Det vil
si at mye av deres ressurser går med til
følge opp henvisningene. Det gis veiledning
til lærerne og oppfølging av elevresultater og
læringsmiljø innenfor de ressurser PPS har
til rådighet.
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5 Statlige og kommunale føringer

5.1 Nasjonale føringer for skole
Staten styrer skole gjennom opplæringsloven med forskrifter og læreplanverket. Etter at
Stortingsmeldinger er vedtatt i Stortinget kommer endringer i opplæringsloven med forskrifter
som kommunen må følge.

I 2011 kom Stortingsmeldingen 22 (2010-11) Motivasjon- Mestring –Muligheter om
ungdomstrinnet. Denne meldingen omtaler spesielt følgende:

Økt valgfrihet
Økt valgfrihet kan skape bedre motivasjon hos elevene og gi økt lyst til læring.. Skolene skal
få noe større frihet i hvordan de vil disponere tiden, og elevene vil få tid til valgfag. Tilbudet
om valgfag skal gi alle elever faglige utfordringer

Bedre klasseledelse
Lærerens evne til å være en god leder av klassen er en forutsetning for å skape en variert
opplæring, der elevene er motiverte og får et godt læringsmiljø. Klasseledelse er derfor
sentralt i strategien for gjennomføring.

Bedre opplæring i regning og lesing
Elevene skal møte faglige utfordringer og ha et godt læringsutbytte slik at de er best mulig
rustet til å gjennomføre videregående opplæring. Meldingen legger opp til en særskilt satsing
på å styrke ferdighetene i regning og matematikk og videreføre lesesatsingen.

Andre tiltak
Tilpasset opplæring og differensiering bygger på premisset om opplæring innenfor
fellesskapets rammer. Virkelighetsnær og variert opplæring, både i de praktiske og estetiske
fagene og som arbeidsmåter i alle fag er viktig. Økt motivasjon og læring gjennom IKT er
også omtalt i meldingen. Selv om det satses særskilt på regning og lesing, bygger meldingen
på et bredt læringssyn.

God kultur for tilbakemeldinger og vurdering er viktige faktorer for motivasjon og læring.

Et av målene for grunnopplæringen er at elevene skal gjennomføre videregående opplæring.
Det er viktig med tiltak for å sikre gode overganger mellom ungdomstrinnet og videregående
opplæring, og mellom barnetrinnet og ungdomstrinnet. Satsingen Ny GIV er sentralt tiltak i
dette arbeidet.

Hjemmet har stor betydning for elevenes læring og motivasjon for skolearbeidet.

Som et resultat av meldingen ble det videreført 1,5 time valgfag for 8. trinn og innført 1,5 time
valgfag for 9. trinn fra høsten 2013. Fra høsten innføres 1,5 time valgfag for 10. trinn.

I løpet av fem år skal alle skoler med ungdomstrinn få tilbud om etterutdanning i
klasseledelse, lesing, skriving og regning. Ungdomsskolene i Ås går inn i dette tilbudet fra
høsten 2014.

Prinsippet om tilpasset opplæring skal gjelde for alle elever, også de høyt presterende.
Ordningen for at elever kan ta fag fra videregående opplæring er derfor utvidet fra og med
høsten 2012. Ordningen omfatter alle fellesfag og alle programfag med sluttvurdering etter et
år. Beslutningsmyndigheten er lagt til kommunen. Det er et mål at flere skal få tilbud om
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ordningen. Elevene trenger ikke alltid å reise til den videregående skolen for å delta:
Opplæringen kan også bestå av IKT-basert opplæring med selvstendig arbeid på egen skole.

5.2 NY GIV – overgangsprosjekt
Overgangsprosjektet som blant annet består av et forpliktende samarbeid mellom kommuner
og fylkeskommuner. I samarbeidet utarbeides det tiltak som bedrer elevens forutsetninger for
å gjennomføre og bestå videregående opplæring. I løpet av treårsperioden fra 2011 til 2013
er Ny GIV Overgangsprosjektet blitt innført i alle kommuner og fylkeskommuner.

Målgruppen for Ny GIV er de ti prosent svakest faglig presterende elevene i kommunen. I
løpet av siste halvår på 10.trinn gis disse elevene tilbud om intensiv opplæring noen timer
hver uke i de grunnleggende ferdighetene å lese, å skrive og å regne. Informasjon om
elevene og deres resultater overføres til den videregående skolen eleven kommer inn på, slik
at eleven får tett oppfølging umiddelbart etter oppstart i videregående.

Med erfaringene som er gjort har begge ungdomsskolene innført NY GIV både på 8, 9., og
10 trinn i lesing, skriving og regning.

5.3 IKT
Som man ser i skolenes tilstandsrapporter, er IKT-utstyret på barnetrinnet og ungdomstrinnet
nedslitt. Det bør foretas et investeringsløft når det gjelder IKT i barneskolen og
ungdomsskolen eller blir elevene i Ås hengende etter. De fleste skolene velger å la være å ta
kartleggingsprøven i IKT på 4. trinn da utstyret er så dårlig at elevene ikke har fått trent slik
de burde ha gjort. Det vil si at de møter på ungdomsskolen med mindre kunnskap enn det er
forventet.

Også ungdomsskolens maskinvare begynner å bli foreldet. Skal skolene følge med, greie å
gjennomføre nasjonale prøver, må mer midler settes av til IKT. Det er også behov for midler
til kompetanseheving og drift.

5.3.1 OPPAD
Skolenes administrative datasystem er OPPAD. Dette systemet ble i 2012 tatt i bruk for
registrering av elevenes fravær både i barne- og ungdomsskolen. For å hindre frafall,
redusere skolevegringsproblematikken er det viktig at tiltak ved fravær blir igangsatt raskt.

5.3.2 It’s learning
Datasystem som brukes av både barne- og ungdomsskoler for å kommunisere med foreldre,
elever, gi arbeidsplaner etc.

5.3.3 Mobilskole
Alle skolene har innført mobilskole som gir skolene en enkel mulighet å kunne gi og
ta imot beskjeder fra foreldre via SMS . Dette er også en del av skolenes beredskap
for å kunne gi foreldre rask beskjed ved en eventuell krisesituasjon.
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6 Nøkkeltall

6.1 Skolene i Ås kommune
Elevene får undervisning ved 7 barneskoler, 2 ungdomsskoler samt Steinerskolen.
Kommunen har ett alternative skoletilbud for multifunksjonshemmede elever, Rustadtunet.
De 7 barneskolene og Steinerskolen har alle skolefritidsordning for elever i 1.- 4. trinn og
funksjonshemmede elever til 7. trinn.

I tillegg er kommunen medeier i Follo barne- og ungdomsskole og disponerer 8 plasser. I
skoleåret 2013/14 brukte Ås kommune 12 plasser. Når kommuner ikke fyller kvoten sin
åpnes det opp for at andre kommuner kan kjøpe plasser. Kommunen prioriterer å kjøpe
plasser til de eldste elevene for å ivareta denne elevgruppens sosiale utvikling.

6.2 Elever i skolen
Indikator og nøkkeltall 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
Ås kommune 2 202 2 185 2 183 2 221 2 245
Tall fra Skoleporten

Per 01.10.13 gikk det 2245 elever i Åsskolen. Elevtallet viser en økende tendens.

6.3 Spesialundervisning
Antall elever i grunnskolen som får
spesialundervisning

2009 2010 2011 2012 2013

Ås kommune 6,5% 6,0% 5,7% 5,9% 6,1%
Akershus 6,2% 6,5% 7,3% 7,2% 7,1%
Nasjonalt 7,8% 8,2% 8,6% 8,5% 8,3%
Tall fra Kostra

Ås kommune ligger under landsgjennomsnittet og snitteti Akershus når det gjelder
spesialundervisning. Behovet for spesialundervisning er i ferd med å stige noe. Med god
tilrettelagt undervisning vil behovet for spesialundervisning bli mindre.

Men store grupper som f.eks. på ungdomstrinnet, vil gi økt behov for spesialundervisning da
det blir vanskeligere å tilrettelegge innenfor klasserommet.

Kommunen er i ferd med å se på en omlegging av de økonomiske ressursene mellom barne-
og ungdomstrinnet. Dette vil kunne føre til mindre grupper på ungdomstrinnet, men så lenge
det ikke blir tilført nye ressurser så må midlene tas fra barnetrinnet. En omlegging av
økonomimodellen i skolene vil derfor gi større grupper på barnetrinnet og kunne føre til et økt
behov for spesialundervisning på barnetrinnet. (Se pkt 3.6.1 lærertetthet).

Atferdsproblematikk er en økende utfordring i skolen og enkelte elever medfører store
utgifter for kommunen. Enkelte elever kan koste godt over 1 million kr som for det meste tas
av skolenes budsjetter. Dette går utover den vanlige undervisningen.
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6.4 Ressurser - Økonomi

Ressurser - Økonomi
Indikator og nøkkeltall Ås kommune Akershus

fylke
Nasjonalt

Driftsutgifter per elev 91 328 86 100 98 353

Lønnsutgifter per elev 75 582 67 494 77 913

Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,0 78,4 80,0

Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 538 829 845

Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 082 1 252 1 387

Tall fra Skoleporten

6.5 Bemanning i skolen

6.5.1 Andel årstimer gitt av personalet med godkjent utdanning
Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning:

Indikator og nøkkeltall 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
Ås kommune 93,3 91,7 89,5 90,2 90,8
Akershus fylke 93,1 93,4 93,6 93,7 94,7
Nasjonalt 95,9 96,0 96,4 96,4 96,8
Tall fra Skoleporten

Kommentar:
Det er fremdeles en for høy del av undervisningstimene som gis av lærere uten godkjent
utdanning. Mange av disse har godkjente fag, men mangler PPU, eller mangler ett fag.
Imidlertid bør ikke skoleeier være fornøyd før tilnærmet 1 00% av de som underviser har
godkjent utdanning.

6.5.2 Lærertetthet 1.-7. og 8. – 10. trinn
Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.-7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i
forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer
timer til spesialundervisning og timer til særskilt norskopplæring for språklige minoriteter.

Indikator og nøkkeltall 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Lærertetthet 1.- 7. trinn –Ås kommune 12,3 12,3 12,0 12,3 12,6

Lærertetthet 1.- 7. trinn –Akershus 14,7 14,9 14,6 14,8 15,0

Lærertetthet 1.- 7. trinn –Landet 12,9 13,0 12,9 13,0 13,1

Lærertetthet 8.- 10. trinn –Ås kommune 16,6 16,6 16,8 16,1 17,7

Lærertetthet 8. - 10. trinn –Akershus 15,3 15,8 15,9 16,1 15,4

Lærertetthet 8. –10. trinn –Landet 14,3 14,3 14,4 14,4 14,1

Tall fra Skoleporten

Kommentar:
Lærertettheten på 1.- 7. trinn er litt under gjennomsnittet i landet, men langt under snittet i

Akershus. Dette skyldes stort sett at det er to små skoler i Ås som på enkelte trinn har små
klasser.
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Ungdomstrinnet: Ås kommune har svært store grupper, 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.

7 Resultater skole
Under dette området presenteres resultatene for Ås kommune. De enkelte skolers
resultater kan ses i skolenes rapporter som følger som vedlegg.
Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er
ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. I
tilstandsrapporten har Ås kommune med disse resultatindikatorene:
• nasjonale prøver på 5. og 8. trinn i lesing, engelsk og regning
• standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk
• grunnskolepoeng

7.1 Nasjonale prøver

7.1.1 Nasjonale prøver lesing
Nasjonale prøver i lesing på 5. , 8. og 9. trinn kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål
for den grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert ikompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer
at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i selve norskfaget.

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skalvise at de kan:
1. finne informasjon
2. forstå og tolke
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold

Barneskolen - 5.trinn:

Gjennomsnitt av 3 nivåer
Indikator 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Ås –5. trinn 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1

Akershus –5. trinn 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Nasjonalt –5. trinn 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Prosentvis fordeling av elever på 3 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest
Indikator 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
Mestringsnivå 1 19,9 21,5 22,8 23,3 18,9
Mestringsnivå 2 61,2 42,4 49,4 41,7 53,5
Mestringsnivå 3 18,9 36,1 27,8 35,0 27,6

http://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?rapportid=60&enhetsid=0214&vurderingsomrade=11&underomrade=28&skoletype=0&sammenstilling=4&trinn=5&periode=2008-2013&orgAggr=A&sammensattindikator=True&fordeling=2&artikkelvisning=False&indikator=153#rapport
http://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?rapportid=60&enhetsid=0214&vurderingsomrade=11&underomrade=28&skoletype=0&sammenstilling=4&trinn=5&periode=2008-2013&orgAggr=A&sammensattindikator=True&fordeling=2&artikkelvisning=False&indikator=153#rapport
http://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?rapportid=60&enhetsid=0214&vurderingsomrade=11&underomrade=28&skoletype=0&sammenstilling=4&trinn=5&periode=2008-2013&orgAggr=A&sammensattindikator=True&fordeling=2&artikkelvisning=False&indikator=153#rapport
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Ungdomsskolen
Gjennomsnitt av 5 nivåer.
Indikator 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Ås –8.trinn 3,3 3,3 3,3 3,1 3,2
Akershus –8. trinn 3,2 3,2 3,3 3,2 3,3
Nasjonalt –8. trinn 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
Ås –9. trinn 3,8 3,8 3,6 3,5

Akershus - 9. trinn 3,6 3,6 3,6 3,6
Nasjonalt - 9. trinn 3,5 3,5 3,5 3,4

8. trinn
Prosentvis fordeling av elever på 5 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest
Indikator 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
Mestringsnivå 1 3,3 2,8 3,0 8,7 4,8
Mestringsnivå 2 15,2 19,4 17,0 18,8 17,0
Mestringsnivå 3 42,9 30,6 43,0 40,1 40,4
Mestringsnivå 4 26,2 34,4 20,0 23,2 25,0
Mestringsnivå 5 12,4 12,8 17,0 9,2 12,8

9. trinn
Prosentvis fordeling av elever på 5 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest
Indikator 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
Mestringsnivå 1 2,7 2,6 2,8 0,6

Mestringsnivå 2 9,8 7,7 11,3 15,3

Mestringsnivå 3 25,0 31,4 31,1 35,0

Mestringsnivå 4 27,2 26,8 31,6 29,9

Mestringsnivå 5 35,3 31,4 23,1 19,2

Kommentar
9. trinns elever 2013/2014
Elevene som gikk på 5. trinn i 2009/10 er de samme elevene vi finner på 8. trinn i 2012/13 og
9. trinn i 2013/14. Ved å sammenlikne resultatene så servi at det er bortimot 50% som leser
på de 2 øverste mestringsnivåene på 9. trinn, mens det var i underkant av 20% som leste på
høyeste nivå på 5. trinn. På 8. trinn leste ca 32% på de 2 øverste nivåene.

Det er 16% som leser på de to laveste nivåene på 9. trinn, mens det var i underkant av 20%
som leste på laveste nivå på 5-trinn og ca 27% som leste på de to laveste nivåene på 8.
trinn.

Det vil variere fra et år til et annet når det gjelder kommunens leseresultater. Dette kullet har
de svakeste leseresultatene på mange år.

8. trinns elever 2013/14
Elevene som gikk på 5. trinn i 2010/11 er de samme elevene som vi finner på 8. trinn i
2013/14, Det er omtrentlig den samme fordelingen på de laveste og høyeste
mestringsnivåene på 5. og 8. trinn. Mere enn 1/3 av elevene leste på høyeste mestringsnivå

http://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?rapportid=12&enhetsid=0214&vurderingsomrade=11&underomrade=29&skoletype=0&sammenstilling=4&trinn=8&periode=2008-2013&orgAggr=A&sammensattindikator=True&fordeling=2&artikkelvisning=False&indikator=75#rapport
http://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?rapportid=12&enhetsid=0214&vurderingsomrade=11&underomrade=29&skoletype=0&sammenstilling=4&trinn=8&periode=2008-2013&orgAggr=A&sammensattindikator=True&fordeling=2&artikkelvisning=False&indikator=75#rapport
http://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?rapportid=12&enhetsid=0214&vurderingsomrade=11&underomrade=29&skoletype=0&sammenstilling=4&trinn=8&periode=2008-2013&orgAggr=A&sammensattindikator=True&fordeling=2&artikkelvisning=False&indikator=75#rapport
http://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?rapportid=12&enhetsid=0214&vurderingsomrade=11&underomrade=29&skoletype=0&sammenstilling=4&trinn=9&periode=2008-2013&orgAggr=A&sammensattindikator=True&fordeling=2&artikkelvisning=False&indikator=75#rapport
http://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?rapportid=12&enhetsid=0214&vurderingsomrade=11&underomrade=29&skoletype=0&sammenstilling=4&trinn=9&periode=2008-2013&orgAggr=A&sammensattindikator=True&fordeling=2&artikkelvisning=False&indikator=75#rapport
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på 5 trinn og mer enn 1/3 leser på samme nivå på 8. trinn. Det er imidlertid for mange som
leser på laveste mestringsnivå, ca 22%.

Konklusjon
På 5. trinn burde det vært flere som leste på høyeste mestringsnivå. Målet må være at 1/3 av
elevene leser på dette nivået på 5. trinn og 40 –45% leser på de 2 øverste nivåene på 8.
trinn. På 9. trinn bør målet være at minst 50% leser på de to øverste nivåene.

Det er imidlertid like viktig å få ned antallet elever som leser på de 2 laveste nivåene. Ikke
flere enn 2 % av elevene bør lese på mestringsnivå 1 når de går på 9. trinn. På 5. trinn bør
det ikke være flere enn 20% som leser på laveste mestringsnivå og på 8. trinn bør ikke flere
enn 1 5% lese på de 2 laveste mestringsnivåene.

Det er imidlertid store forskjeller mellom skolene på barnetrinnet . Dette preger også elevene
når de begynner på ungdomsskolen. Å få opp elevenes leseresultater er svært viktig for
elevenes framgang og interesse for alle skolefag.

7.1.2 Nasjonale prøver regning
Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende
ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i
læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag.

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder:
• tall
• måling
• statistikk

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette
innebærer at elevene forstår hvordan de:
• kan løse en gitt utfordring
• kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner
• kan vurdere om svarene er rimelige
• kan ha effektive strategier for enkel tallregning

Barneskolen - 5.trinn:

Gjennomsnitt av 3 nivåer
Indikator 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Ås –5. trinn 2,1 2,0 2,1 2,0 2,0

Akershus –5. trinn 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Nasjonalt –5. trinn 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Prosentvis fordeling av elever på 3 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest
Indikator 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
Mestringsnivå 1 19,6 24,3 18,1 28,7 23,0
Mestringsnivå 2 51,5 47,0 49,2 45,0 51,3
Mestringsnivå 3 28,9 28,7 32,8 26,3 25,7

http://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?rapportid=60&enhetsid=0214&vurderingsomrade=11&underomrade=28&skoletype=0&sammenstilling=4&trinn=5&periode=2008-2013&orgAggr=A&sammensattindikator=True&fordeling=2&artikkelvisning=False&indikator=153#rapport
http://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?rapportid=60&enhetsid=0214&vurderingsomrade=11&underomrade=28&skoletype=0&sammenstilling=4&trinn=5&periode=2008-2013&orgAggr=A&sammensattindikator=True&fordeling=2&artikkelvisning=False&indikator=153#rapport
http://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?rapportid=60&enhetsid=0214&vurderingsomrade=11&underomrade=28&skoletype=0&sammenstilling=4&trinn=5&periode=2008-2013&orgAggr=A&sammensattindikator=True&fordeling=2&artikkelvisning=False&indikator=153#rapport
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Ungdomsskolen
Gjennomsnitt av 5 nivåer.
Indikator 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Ås –8.trinn 3,1 3,2 3,0 3,0 3,2

Akershus –8. trinn 3,3 3,2 3,3 3,3 3,2

Nasjonalt –8. trinn 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

Ås –9. trinn 3,5 3,7 3,3 3,5

Akershus - 9. trinn 3,5 3,5 3,6 3,5

Nasjonalt - 9. trinn 3,4 3,4 3,4 3,4

8. trinn
Prosentvis fordeling av elever på 5 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest
Indikator 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
Mestringsnivå 1 8,9 5,8 7,6 7,5 4,3
Mestringsnivå 2 18,3 18,8 21,3 23,5 20,9
Mestringsnivå 3 41,5 38,6 42,6 40,4 38,7
Mestringsnivå 4 18,8 19,8 15,7 19,7 23,4
Mestringsnivå 5 12,5 16,9 12,1 8,9 12,8

9 trinn
Prosentvis fordeling av elever på 5 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest
Indikator 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
Mestringsnivå 1 5,7 4,1 1,9 3,4

Mestringsnivå 2 12,4 7,3 22,1 13,0

Mestringsnivå 3 34,4 37,3 35,1 39,1

Mestringsnivå 4 25,4 19,2 21,2 23,2

Mestringsnivå 5 22,0 32,1 19,7 21,3

Kommentar:
Generelt er det relativt jevne resultater gjennom alle år. Vi ser at vi ligger i snitt mellom
Akershus og landet. Kommunen hadde i 2011/12 og 2012/13 2 år store dataproblemer og
det ga seg utslag i resultatene særlig på de høyeste nivåene. Dette var ikke tilfellet i 2013/14.

9. trinns elever 2013/2014
Elevene som gikk på 5. trinn i 2009/10 er de samme elevene vi finner på 8. trinn i 2012/13 og
9. trinn i 2013/14. Ved å sammenlikne resultatene så servi at det er bortimot 45% som
regner på de 2 øverste mestringsnivåene på 9. trinn, mens det var i underkant av 29% som
regnet på høyeste nivå på 5. trinn. På 8. trinn var det også ca 29% som regnet på de 2
øverste nivåene. Det vil si at det ikke har vært noen framgang på antall elever som presterer
på de øverste nivåene.

Det er 16% som regner på de to laveste nivåene på 9. trinn, mens det var i underkant av
20% som regnet på laveste nivå på 5-trinn og ca 31% som regnet på de to laveste nivåene
på 8. trinn.

http://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?rapportid=12&enhetsid=0214&vurderingsomrade=11&underomrade=29&skoletype=0&sammenstilling=4&trinn=8&periode=2008-2013&orgAggr=A&sammensattindikator=True&fordeling=2&artikkelvisning=False&indikator=75#rapport
http://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?rapportid=12&enhetsid=0214&vurderingsomrade=11&underomrade=29&skoletype=0&sammenstilling=4&trinn=8&periode=2008-2013&orgAggr=A&sammensattindikator=True&fordeling=2&artikkelvisning=False&indikator=75#rapport
http://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?rapportid=12&enhetsid=0214&vurderingsomrade=11&underomrade=29&skoletype=0&sammenstilling=4&trinn=8&periode=2008-2013&orgAggr=A&sammensattindikator=True&fordeling=2&artikkelvisning=False&indikator=75#rapport
http://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?rapportid=12&enhetsid=0214&vurderingsomrade=11&underomrade=29&skoletype=0&sammenstilling=4&trinn=9&periode=2008-2013&orgAggr=A&sammensattindikator=True&fordeling=2&artikkelvisning=False&indikator=75#rapport
http://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?rapportid=12&enhetsid=0214&vurderingsomrade=11&underomrade=29&skoletype=0&sammenstilling=4&trinn=9&periode=2008-2013&orgAggr=A&sammensattindikator=True&fordeling=2&artikkelvisning=False&indikator=75#rapport
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Her kan det se ut som om mellomtrinnets undervisning i regneferdigheter ikke har vært god
nok da 5. trinnets og 9. trinnets resultater er samstemte. .

8. trinns elever 2013/14
Elevene som gikk på 5. trinn i 2010/11 er de samme elevene som vi finner på 8. trinn i
2013/14, Det er omtrentlig den samme fordelingen på de laveste mestringsnivået på 5. og de
2 laveste på 8. trinn, ca 25%. Når det gjelder høyeste mestringsnivå var det 29% som regnet
på det nivået på 5. trinn, mens det er 36% som regner på det nivået på 8. trinn. Her har
elevene hatt en brukbar utvikling.

Konklusjon
På 5. trinn burde det vært flere som regnet på høyeste mestringsnivå. Målet må være at 1/3
av elevene regner på dette nivået på 5. trinn og 40 –45% regner på de 2 øverste nivåene på
8. trinn. På 9. trinn bør målet være at minst 50% regner på de to øverste nivåene.

Det er imidlertid like viktig å få ned antallet elever som regner på de 2 laveste nivåene. Ikke
flere enn 2% av elevene bør regne på mestringsnivå 1 når de går på 9. trinn. På 5. trinn bør
det ikke være flere enn 20% som regner på laveste mestringsnivå og på 8. trinn bør ikke
flere enn 15% regne på de 2 laveste mestringsnivåene.

Det er imidlertid store forskjeller mellom skolene på barnetrinnet. Dette preger også elevene
når de begynner på ungdomsskolen. Det vil ta noen år å få opp resultatene på det nivået
som er skissert over.

7.1.3 Nasjonale prøver engelsk 5. og 8.trinn, mestringsnivå
Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i
læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag –engelsk.

5.trinn –nasjonale prøver:
Resultatene presenteres som et gjennomsnitt av 3 nivåer. Utdanningsdirektoratet har
beregnet snittet.
Indikator 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

» Engelsk - Ås 2,2 2,1 1,9 1,9

» Engelsk - Akershus 2,1 2,1 2,1 2,1

» Engelsk - Nasjonalt 2,0 2,0 2,0 2,0

8.trinn –nasjonale prøver
Resultatene presenteres som et gjennomsnitt av 5 nivåer. Utdanningsdirektoratet har
beregnet snittet.
Indikator 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

» Engelsk - Ås 3,2 3,2 3,1 3,1 3,2

» Engelsk - Akershus 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2

» Engelsk - Nasjonalt 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

http://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?rapportid=60&enhetsid=0214&vurderingsomrade=11&underomrade=28&skoletype=0&sammenstilling=4&trinn=5&periode=2008-2013&orgAggr=A&sammensattindikator=True&fordeling=2&artikkelvisning=False&indikator=190#rapport
http://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?rapportid=60&enhetsid=0214&vurderingsomrade=11&underomrade=28&skoletype=0&sammenstilling=4&trinn=5&periode=2008-2013&orgAggr=A&sammensattindikator=True&fordeling=2&artikkelvisning=False&indikator=190#rapport
http://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?rapportid=60&enhetsid=0214&vurderingsomrade=11&underomrade=28&skoletype=0&sammenstilling=4&trinn=5&periode=2008-2013&orgAggr=A&sammensattindikator=True&fordeling=2&artikkelvisning=False&indikator=190#rapport
http://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?rapportid=12&enhetsid=0214&vurderingsomrade=11&underomrade=29&skoletype=0&sammenstilling=4&trinn=8&periode=2008-2013&orgAggr=A&sammensattindikator=True&fordeling=2&artikkelvisning=False&indikator=159#rapport
http://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?rapportid=12&enhetsid=0214&vurderingsomrade=11&underomrade=29&skoletype=0&sammenstilling=4&trinn=8&periode=2008-2013&orgAggr=A&sammensattindikator=True&fordeling=2&artikkelvisning=False&indikator=159#rapport
http://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?rapportid=12&enhetsid=0214&vurderingsomrade=11&underomrade=29&skoletype=0&sammenstilling=4&trinn=8&periode=2008-2013&orgAggr=A&sammensattindikator=True&fordeling=2&artikkelvisning=False&indikator=159#rapport
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Engelsk 5.trinn:
Oppgavene er knyttet til disse ferdighetene:
• finne informasjon
• forstå hovedinnholdet i enkle tekster
• forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid
• forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
• bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre
mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på
mestringsnivåer.

Indikator 2009-10 2010-
11

2011-12 2012-13 2013-14

Mestringsnivå 1 12,8 22,3 * 30,3 28,3

Mestringsnivå 2 55,1 48,5 * 47,1 48,7
Mestringsnivå 3 32,1 29,3 * 22,6 23,0

*I 2011/2012 var det tekniske problemer i hele landetunder gjennomføring av engelsk

Engelsk 8.trinn
Oppgavene er knyttet til disse ferdighetene:
• finne informasjon
• forstå og reflektere over innholdet i teksterav ulik lengde og forskjellige sjangere
• beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
• forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
• forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 8. trinn presenteres ved en skala med fem
mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på
mestringsnivåer.

Indikator 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
Mestringsnivå 1 6,1 5,3 8,1 6,6 7,0
Mestringsnivå 2 17,5 14,4 23,9 20,7 18,0
Mestringsnivå 3 42,0 46,6 34,5 42,3 42,1
Mestringsnivå 4 23,1 23,1 21,8 22,1 18,4
Mestringsnivå 5 11,3 10,6 11,7 8,5 14,5

Kommentar:
I engelsk er det kun barneskolens resultater som framkommer. De 2 siste årene har Ås
kommune ligget under landsgjennomsnittet og snittet i Akershus når det gjelder 5. trinn. de
Generelt er det noe sprikende resultater i engelsk. relativt jevne resultater gjennom alle år. Vi
ser at vi ligger i snitt mellom Akershus og landet. Kommunen hadde i 2011/12 og 2012/13 2
år store dataproblemer og det ga seg utslag i resultatene særlig på de høyeste nivåene.
Dette var ikke tilfellet i 2013/14.

8. trinns elever 2013/14
Elevene som gikk på 5. trinn i 2010/11 er de samme elevene som vi finner på 8. trinn i
2013/14. Fordelingen på det laveste mestringsnivået på 5. trinn var 22% og på 8. trinn 25%.
Når det gjelder høyeste mestringsnivå var det 29% som skåret på høyeste nivå på 5. trinn,
mens det er 33% som skåret på de 2 høyeste nivåene på 8. trinn.
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Konklusjon
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.

På 5. trinn burde det vært flere som skåret på høyeste mestringsnivå. Målet må være at 1/3
av elevene skårer på dette nivået på 5. trinn og 40 –45% skårer på de 2 øverste nivåene på
8. trinn.
Det er imidlertid like viktig å få ned antallet elever som skårer på de 2 laveste nivåene. Ikke
flere enn 20% av elevene bør skåre regne på mestringsnivå 1 når de går på 5. trinn. På 8.
trinn bør det ikke være flere enn 15% som skårer på de to laveste mestringsnivåene.

Lokale mål for nasjonale prøver for 2013:
Ved nasjonale prøver på 5.trinn skal andelen elever med resultater på mestringsnivå 1 reduseres
med 20 % i forhold til 2012.

Målet ble nådd i lesing og regning, men ikke i engelsk.

Ved nasjonale prøver på 9.trinn skal andelen elever med resultater på mestringsnivå 4 og 5 ha
økt med 10% i forhold til 2012.
Målet ble ikke nådd verken i regning eller lesing.

7.2 Karakterer - matematikk, norsk og engelsk
Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør sluttvurderingen. Denne
vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i
læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren:

1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget
2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget
3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget
4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget
5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget
6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget

Karakterskalaen er 1- 6. Beste karakter er 6. Karakterene visessom gjennomsnitt.
Karakterer 10. trinn 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 Akershus

2012/13

Norsk hovedmål skriftlig
eksamen

3,5 3,8 3,4 3,5 3,7 3,5

Norsk hovedmål standpunkt 4,0 4,0 4,1 4,2 4,0 3,9

Norsk sidemål skriftlig
eksamen

3,2 3,6 3,3 3,1 3,3 3,3

Norsk sidemål standpunkt 3,8 3,8 3,7 3,9 3,8 3,7

Matematikk skriftlig
eksamen

3,6 3,3 3,1 3,2 3,2 3,3

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

Engelsk skriftlig eksamen 3,9 3,8 3,7 3,8 3,9 3,8

Engelsk skriftlig standpunkt 4,0 3,6 4,3 4,0 3,9 4,0
Tallene er hentet fra Skoleporten.no
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Lokale mål for 2013
Karakternivået i Ås kommune skal i gjennomsnitt ligge over karakternivået i Akershus.

Vurdering av resultatene:
Målet er nådd. Ås kommune ligger i snitt over snittet i Akershus.

Det er kun 1/3 av kullet som går opp til eksamen i hvert fag, altså ca 75 elever.

7.3 Grunnskolepoeng
Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med
karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole.
Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10.

Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skaldet ikke regnes ut poeng for eleven. Grunnskolepoeng
presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal.

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

Ås kommune skoleeier 40,2 39,9 42,0 41,4 41,0

Akershus fylke 40,6 40,7 40,8 41,0 41,1

Nasjonalt 39,5 39,8 39,8 39,9 40,1

Nordbytun 39,0 37,2 41,0 41,0 41,4

Ås 40,9 41,3 42,7 41,7 40,8

Lokale mål for 2013
Grunnskolepoengene for elevene i Ås kommune skal ligge på samme nivå eller bedre enn
gjennomsnittet i Akershus fylke.

Vurdering
Målet ble ikke nådd i 2012/13. Grunnskolepoengene for Ås som helhet ligger knapt under
Akershus. Det gledelige er at Nordbytun ungdomsskole hevetgrunnskolepoengene sine og
ligger over snittet i Akershus.

7.4. Gjennomføring etter 1. året i videregående skole :

Disse resultatene er fra de elevene som gikk ut av 10. trinn sommeren 201 1.

Gjennomføring etter 1. året i videregående skole :
Antall elever som gikk ut av grunnskolen ett skoleår fordeles på 7 grupper etter hva de har oppnådd i
Vg 1 skoleåret etter grunnskolen. Gruppene definerespå følgende måte:

Antall elever: Elevene fra Ås ungodmsskole, Nordbytun ungdomsskole og Steinerskolen.

Fullført og bestått: Elever som har fullført skoleåret og bestått alle fag som programområdet
inneholder.

Fullført og ikke bestått: Elever som har fullført skoleåret, men har fått karakter 1 i ett eller flere fag.
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Mangler grunnlag: Elever som har fullført skoleåret, men som mangler grunnlag for vurdering i ett eller
flere fag. For avgangselever i 2008 er gruppene ”Fullført ikke bestått” og ”Mangler grunnlag” slått
sammen.

Sluttet i løpet av skoleåret: Elever som i løpet av skoleåret har avbrutt opplæring. Elever som bytter
programområde eller skole i løpet av året, regnes ikke som avbrutt på det første
programområdet/skolen.

Holder på: elever som er i et utdanningsløp som ikke er avsluttende dette skoleåret. I hovedsak elever
som det er planlagt et Vg1 over 2 år for.

Alternativ opplæring: Elever som har fått utarbeidet en individuell opplæringsplan, hvor det ikke tas
sikte på full kompetanse i alle fag for gjeldende skoleår.

Ikke begynt i videregående opplæring: Elever som vi ikke finner verken i fylkeskommunale skoler eller
private skoler skoleåret etter grunnskolen.

Året de gikk
ut av 1. år på
videregående
skole

Antall
elever i Ås
som gikk ut
avgrunn-
skolen*

Fullført
og
bestått

Fullført
ikke
bestått

Mangler
grunnlag

Sluttet i
løpet av
året

Holder
på

Alternativ
opplæring

Ikke begynt i
videregående
opplæring

2012 233 84,1 4,3 4,3 1,7 0,4 4,7 0,4
2011 218 84,4 2,8 3,2 3,2 0,0 5,0 1,4
2010 235 86,4 1,7 3,8 2,6 0,4 3,8 1,3
2009 238 76,5 3,4 5,5 4,6 1,7 7,6 0,8
2008 220 80,0 10,9 4,5 0,0 2,7 1,8

Akershus
2012

7566 84,6 3,4 4,2 1,9 1,9 2,8 1,2

I tallene ligger også Steinerskolen.

Skolene i Ås har tidligere ligget under gjennomsnittet i Akershus når det gjelder å fullføre og
bestå 1 . år på videregående skole. Det har imidlertid snudd, og det skyldes at det først og
fremst er betraktelig flere elever fra Nordbytun ungdomsskole som nå fullfører og består 1 .
året på videregående skole.

I 201 2 fullførte og bestod 87% av elevene som gikk ut av 1 0. trinn i 201 1 fra Ås
ungdomsskole og 84,8% av elevene som gikk ut av Nordbytun ungdomsskole. At tallet endte
på 84,1 % skyldes at fra Steinerskolen fullførte og bestod kun 56,3% av elevene.

Ser man på grunnskolepoengene til disse elevene så var de på 42 poeng, altså et
karaktersnitt på 4,2 da de gikk ut av grunnskolen i 201 1 .

På 8. trinn var 37% av elevene på de 2 høyeste mestringsnivåene i lesing på nasjonale
prøver og 1 8% på de 2 laveste mestringsnivåene. I regning var 35% på de 2 høyeste
mestringsnivåene og 24% på de to laveste. Mens i engelsk var 32% av elevene på de 2
øverste mestringsnivåene og 20% på de to laveste.

Det er gjort en del forskning på hvilke faktorer som er de mest betydningsfulle for manglende
gjennomføring og frafall. Generelt har man sett at elevenes individuelle skoleprestasjoner er
den enkeltfaktoren som har størst betydning for å fullføre videregående opplæring. I tillegg
har elevenes fravær fra undervisning stor betydning for gjennomføringsgraden.
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For å bedre gjennomføringen i videregående skole må målet være å bedre lese- og
regneferdighetene og ha tett oppfølging av elever som har et høyt fravær.

8 Læringsmiljø, resultater fra elevundersøkelsen
Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er
pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn. Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt
sammen til indekser som ligger i Skoleporten.
Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat i trivsel og faglig veiledning. I Mobbing er lav verdi positivt.

Trivsel er todelt:
• Sosial trivsel: Indeksen viser elevenes sosiale trivsel på skolen, inkludert trivsel med medelever
• Trivsel med lærer: Indeksen viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at
lærerne er hyggelige.
Mobbing: Indikatoren viser andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste
månedene.
Faglig veiledning: Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning. Denneindeksen inkluderer i hvor stor
grad de får vite hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet.
Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen.
Faglig utfordring: Indikatoren viser elevenes opplevelse av faglige utfordringer på skolen.

RESULTATENE FOR 2013/14 ER FORSINKET OG FORELIGGER IKKE ENNÅ.

8.1 Resultater 7. trinn
Resultater elevundersøkelsen 7. trinn 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13* 2013-14**

Sosial trivsel 4,4 4,4 4,3 -

Trivsel med lærere 4,0 4,1 3,9 -

Mobbing (så lav skår som mulig) 1,4 1,3 1,4 -

Faglig veiledning 3,3 3,4 3,4 -

Mestring 3,9 3,9 3,9 -

Faglig utfordring - - 4,0 -

8.2 Resultater 10 trinn
Resultater elevundersøkelsen 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13* 2013-14**

Sosial trivsel 4,2 4,3 4,1

Trivsel med lærere 3,6 3,8 3,7

Mobbing (så lav skår som mulig) 1,5 1,4 1,4

Faglig veiledning 2,9 2,9 2,9

Mestring 3,8 3,9 3,8

Faglig utfordring 4,1 4,1 3,9

Karriereveiledning 3,5 3,4 3,6
* Ingen undersøkelse skoleåret 2012/13.
** Resultatene for 2013/14 foreligger ikke ennå
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Lokale mål for 2013 om læringsmiljøeti Ås kommune

Andel elever som opplever mobbing skal være redusert.

Elevene i Ås-skolen skal ha et læringsmiljø hvor faglig veiledning og faglig utfordring ligger likt eller
over nivået i Akershus. De skal ha et læringsmiljø som gir dem lyst til å lære.

9. System for oppfølging (internkontroll)

Et internkontrollsystem retter seg både mot skolens produksjon av tjenester samt kontroll av
lovligheten av de handlinger som er foretatt.

Ås kommune har et felles kvalitetssystem hvor prosessbeskrivelser og retningslinjer
er nedfelt.
Innen oppvekst- og kulturetaten arbeides det kontinuerlig med å tilpasse kravet i
Opplæringsloven § 13-10 om kvalitetssystem til kommunens system. Alle
prosessbeskrivelser og retningslinjer revideres etter behov, og det utarbeides nye.

Høsten 2011 ble det kjøpt inn et enkelt datasystem, 1310-systemet, for å bedre
oppfølgingen av §13-10 i opplæringsloven når det gjelder lovlighetskontroll av skoler.
Systemet er både en påminnelse til skolene om arbeid som må utføres og en
kontrollmulighet for om ting er gjennomført..

Skolene skal følges opp med årlige dialogbesøk fra oppvekst- og kultursjefen..
Besøkene er ressurskrevende, men oppleves som verdifulle. I disse møtene
diskuteres resultater fra nasjonale prøver, elevundersøkelsen, karakterer, tilstanden
på skolene, lærerressurser og andre ting som er aktuelle for den enkelte skole.

Oppvekst- og kultursjefen gjennomfører årlige ledersamtaler hvor resultater etc.
drøftes og det lages lederavtaler.

I tillegg til ledersamtalen gjennomføres det 2 oppsatte samtaler mellom rektor og
oppvekst- og kultursjefen med lederne.

Nye ledere følges opp.

For å følge opp resultater får noen skoler oftere oppfølging.

Det gjennomføres heldags rektormøter ca 1 - ganger per måned hvor internkontroll
og utvikling er en del av møtet.

2-dagers seminar en gang per år hvor utvikling er en vesentlig del

Egne møter med ledelsen ved ungdomsskolene for å diskutere ungdomsskolens
utfordringer.
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Etaten har en veileder innen skoleutvikling som følger opp skolenes
utviklingsområder.

Egne møter et par ganger i måneden med veiledningstjenesten, leder av PPS og
oppvekst- og kultursjef hvor kompetanseutvikling diskuteres.

Egen kvalitetsgruppe som arbeider med felles kvalitetsutvikling og satsningsområder i
barnehage og skole.

Nært samarbeid mellom PP-tjenesten og rektorene. Hver skole har sin PP-rådgiver.

Det er egne møter med barnehage- og skolesekretærer for å informere og veilede
dem i aktuelle retningslinjer og sikre at Opplæringsloven overholdes.

Det er egne møter med SFO-lederne for å sikre at Opplæringsloven overholdes.

Det er møter med videregående skoler i Follo for å følge opp overgangen mellom
ungdomsskolen og videregående opplæring.

10. Ressurser og rammebetingelser
Kunnskapsdepartementet stiller krav om kommunal egenandel for å gjennomføre planlagte
tiltak til etter- og videreutdanning.

10.1 Videreutdanning av lærere og skoleledere
Det ble for 2013 satt av kr 1 mill i kommunale midler til ordningen om videreutdanning av
lærere. I tillegg fikk kommunen i statlige tilskudd for 2013 kr 400.500, for våren og kr
437.500, for høsten.

I skoleåret 2012/13 var det 6 lærere som fikk videreutdanningsmidler, mens det i 2013/14
har vært 7 lærere som har fått videreutdanningsmidler der staten dekker 50 % av
vikarutgiftene, kommunen dekker 25 % + utgifter til reise, læremidler etc. og den enkelte
lærer dekker 25 %.

Lærerne i Ås tar i 2013/14 følgende fag: 2 i lesing, 3 i matematikk, 1 spesialpedagogikk og 1
kunst og håndverk.

Ås kommune satte opp følgende kriterier for utvelgelse til videreutdanning:
Grunnleggende ferdigheter
Norsk
Matematikk
Engelsk

10.2 Etterutdanning for lærere og skoleledere
I 2013 har det vært holdt etterutdanning innen følgende satsningsområder:

Fag og grunnleggende ferdigheter
Relasjonsbasert klasseledelse
Vurdering og resultatoppfølging
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