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Skolens vi sjon
På Brønnerud skole lærer vi for livet.

På Brønnerud skole og sfo setter vi eleven i sentrum. Vi lytter til elevens meninger og legger
vekt på å skape gode relasjoner mellom elevene og mellom elever og voksne. Vi tar hver elev
på alvor og jobber med å skape gode holdninger hos elevene. I faste plansamtaler og i arbeidet
med planbok, er elevene aktivt med i å planlegge, sette læringsmål og vurdere sin egen læring.
Elevene lærer å stille spørsmål og å være aktive og selvstendige lærende elever.. Gjennom
mappevurdering får elevene vurdering underveis i læringsarbeidet. Vi legger vekt på elevenes
vekst og utvikling og at de opplever mestring. De voksne er opptatt av å gi feedback som gjør
dem i stand til å møte utfordringer som er nødvendig for videre læring og for å kunne tilegne seg
kunnskap i framtiden.

Vi organiserer undervisningen og prioriterer lærerressursene slik at jevnlige samtaler
gjennomføres. Teamene er opptatt av å legge til rette for elevene. Alle lærere i alle fag
vektlegger leseopplæringen høyt og å lære elevene å anvende gode læringsstrategier. Vi
streber etter at elevene utvikler en kritisk, etisk og fornuftig holdning til bruk av nettressurser.
Samt å styrke elevenes digitale ferdigheter. Vi vektlegger derfor veiledning i bruk av digitale
hjelpemidler.

Brønnerud skole har en unik beliggenhet og vi bruker vårt varierte uteområde som læringsarena.
Skolehage og uteskole er arena for læren om balansen i naturen og for å lære natur- og
miljøvern. Læringen foregår i en praktisk sammenheng og integreres i alle fag.

Vi har romslige og gode lokaler. Godt utstyrte spesialrom gir muligheter for varierte
arbeidsformer og gruppesammensetninger ut fra ulike behov og til ulike aktiviteter. Noe vi aktivt
benytter.

På Brønnerud skole har vi et tett og godt samarbeid mellom sfo og skole. Dette ivaretar vi
gjennom felles forum, kurs og prosjekter. Tett samarbeid mellom sfo og skole gir foreldrene
trygghet for at deres barn får god oppfølging. Planbok og mappevurdering gir god kontakt og
informasjon mellom hjem og skole om elevenes utvikling og læring.

Vi er et engasjert personale med høy kompetanse. Vi evaluerer jevnlig for å skape en best mulig
skole. Vi søker inspirasjon og påfyll gjennom kurs og etterutdanning for å være oppdatert faglig,
og i bruk av digitale hjelpemidler. Vi er fleksible, endringsdyktige og søker gode løsninger.
Skolen fokuserer på å videreutvikle plansamtaler, planbok og mappevurdering som viktige
redskap i vurderingsarbeidet. Skolen prioriterer ressurser til dette. Brønnerud skole er ett
personale som utvikler det voksne teamfellesskapet til beste for elevene.

På Brønnerud skole legger vi til rette for at elever og ansatte skal få bruke sin kompetanse til
glede for alle. Vi har jevnlig fellesprosjekter for hele eller deler av skolen hvor vi oppløser vanlig
organisering. Som oftest munner det ut i et arrangement eller et produkt lokalmiljøet får ta del i.

På Brønnerud skole føler både elever og voksne at de er verdsatt. Elevene opplever å møte
annerkjennelse, respekt og romslighet i et støttende og trygt miljø. Elevene lærer å håndtere
utfordringer på en god og konstruktiv måte
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Konklusjon
Sammendrag av dine vurderinger og konklusjoner i rapporten
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 gir utfordringer 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 høyprioritet. 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.

Resultatene fra elevundersøkelsen 2013 foreligger ikke innen fristen for å levere rapporten.

De viktigste tiltakene som skolen skal gjennomføre for å bedre elevenes og skolens
resultater i løpet av 2014

1 . Grunnleggende ferdighet i regning.
B-L.Theglander prosjektet , nå for 1.-3.trinn
Veiledning og kompetanseheving for alle lærerne på småtrinnet.

2. Høy lærertetthet i innlæringen i matematikk.

3. Høy lærertetthet i leseopplæringen på småtrinnet.

4. Videreutvikling av leseveilederfunksjonen.

5. Individuell oppfølging av leseferdigheten til alle elevene på småtrinnet.

6. Styrking av engelsk på småtrinnet. Trinndelte grupper. Lærer med god kompetanse i
faget.

7. Økt kompetanse i personalet i arbeidet med elevenes skole –og læringsmiljø. ART-
utdanning for en gruppe i personalet.

8. Treningsgrupper i sosial kompetanse for elevene på alle trinn.

9. Naturfagkompetanse. Prosjekt i samarbeid med
U i O/Naturfagsenteret.Den naturlige skolesekken. (DNS) Kompetanseheving for
personalet

1 0. DNS-prosjekt,. Utvikling av/ tverrfaglig undervisningsopplegg for alle klassetrinn.
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Hvorledes gikk det med de viktigste tiltakene som skolen skulle gjennomføre for å bedre
elevenes og skolens resultater i 2013

Hvorledes gikk det i 2013?
Matematikkprosjekt for 1 . og 2.trinn i
samarbeid med de øvrige barneskolene i Ås.

Personalet har økt sin kompetansen i matematikk
Økt motivasjon i personalet for arbeidsmetoden.
Det gir elevene bedre forståelse i regning. Det er
gjennomført 2 foreldrekurs i denne metoden. God
tilbakemelding fra foreldrene.

Utvidelse av leseveileder funksjonen.
Leseveiler starter opp systematisk oppfølginga
v 1 .trinns elevene fra jan.1 3

Leseveileder veileder kontaktlærerne på småtrinnet i
arbeidet med individuell oppfølging av den enkeltes
elevs leseferdighet

Omdisponerer ressurser til lesegruppe av
leseferdigheter for elever på 5.trinn. Nivådelte
og små grupper med lesing

Svake lesere blir fanget opp og får tilpasset lesetrening.

Matematikk prosjektet-Erfaringsdeling i
teamene slik at alle lærerne på småtrinnet får
del i ny kompetanse.

Alle lærerne får veiledning av B.L. Theglander og deltar i
matematikkundervisningen på småtrinnet.

Leseveileder bruker sin kompetanse og
veileder de øvrige lærere på småtrinnet.

Kontaktlærer har bedre kjennskap til den enkelte elevs
leseferdighet.

Engelsk på småtrinnet. Engelsk-tiden
skjermes ytterligere, spesielt for 3. og 4.trinn. I
tillegg drypp av engelsk i daglige rutiner.

Styrket engelsk undervisning på alle 4 trinn.
Alle trinn har engelsklærer med spisskompetanse i
faget.

Engelsk på mellomtrinnet. Styrke de trinndelte
gruppene med ekstra lærer for å gi tilpasset
opplæring

Styring av voksenressurs gir en bedre
undervisningssituasjon.

Øke skolen kompetanse i arbeid med elever
med store atferdsvansker. Ønsker flere
fagperson til dette arbeidsfeltet. Opplæring i
ART eller annen metodikk for sinnemestring

4 ansatte har gjennomført ART utdanning og har
gjennomført 2 serier med elevgrupper med trening i
sosial kompetanse. Nye treningsgrupper i verk-settes
våren 1 4. Gjennomført veiledning med ressurspersoner
fra Frambu kompetansesenter.

Fokusere på grunnleggende ferdighet i alle
fag. Arbeide med å se ferdighetene inn i
aktiviteter..

Kurs for lærere på alle trinn i lesing og skriving i alle fag.
Kursing av nye lærere og vikarer i lese- og
læringsstrategier..

Øke elevenes fysiske aktiviteter for å skape
økt trivsel og god helse, som igjen gir grunnlag
for økt kvalitet i hele skoledagen

Bruk av personalressurs til å lede og inspirere TL-ledere
og FYSAK-aktiviteter. Fornyelse av utstyr til økt variert
aktivitet.
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1 .0 Elever og undervisningspersonale

1.1 Antall elever og lærerårsverk
Antall elever
Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle skoleåret.

Sum årsverk for undervisningspersonale
Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til undervisning og beregnede
årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det erbenyttet 741 timer på
barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet.

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

Tallet på elever –Brønnerud skole 100 97 88 97 96

Sum årsverk til undervisning –
Brønnerud skole

8,8 9,7 9,6 11,0 10,5

Andel årstimer til undervisning gitt
av undervisningspersonale på
Brønnerudskolemed godkjent
utdanning

92,4 83,8 86,1 90,4 94,4

Egen vurdering

Personalet har høy kompetanse. Kun en ansatt som underviser i en liten del-stilling, mangler
formell godkjenning av sin lærerkompetanse.

1.2 Lærertetthet
Lærertetthet 1.-7. 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.
Indikator og nøkkeltall 2009-

10
2010-

11
2011-

12
2012-

13
2013-

14

Lærertetthet 1.-7. trinn –Brønnerud skole 12,5 11,0 10,2 10,0 10,5

Lærertetthet i ordinær undervisning Brønnerud skole 14,2 15,8 14,4 14,0 15,0

Egen vurdering
Det er et lavt elevtall i klasser/grupper. Antall elever pr årskull er ujevnt. For å få egnede klasse-
/gruppestørrelser, er elevene organisert i aldersblandede klasser. Det gir klassestørrelser med
bedre muligheter for å arbeide med klasse- og læringsmiljøet. Det gir også større fleksibilitet og
bedre ressursutnyttelse.

http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no/personlig/diagramvisning.aspx?rapportid=2f8d976e-514b-4509-99b0-5c8661e2b85d&enhetsid=964948798&skoletype=0&sammenstilling=13&trinn=0&periode=2000-9999&orgAggr=O&sammensattindikator=True&fordeling=2&indikatorsettinstansid=88e29ad0-8781-4aa7-adcb-cf7478c12630&kvalitetsrapportvisningsid=f9fe7219-4e83-42c1-962c-fbc27be0bf71&rapporturl=rapportvisning.aspx&rapporttype=K&uc=Kvalitetsrapport%2fVurderIndikatorsett&husksistevisning=1,1&visningid=f9fe7219-4e83-42c1-962c-fbc27be0bf71&kanviseprikking=1&indikator=efb18ded-e7fd-473b-8d15-8d2a7fa8557b#rapport
http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no/personlig/diagramvisning.aspx?rapportid=2f8d976e-514b-4509-99b0-5c8661e2b85d&enhetsid=964948798&skoletype=0&sammenstilling=13&trinn=0&periode=2000-9999&orgAggr=O&sammensattindikator=True&fordeling=2&indikatorsettinstansid=88e29ad0-8781-4aa7-adcb-cf7478c12630&kvalitetsrapportvisningsid=f9fe7219-4e83-42c1-962c-fbc27be0bf71&rapporturl=rapportvisning.aspx&rapporttype=K&uc=Kvalitetsrapport%2fVurderIndikatorsett&husksistevisning=1,1&visningid=f9fe7219-4e83-42c1-962c-fbc27be0bf71&kanviseprikking=1&indikator=efb18ded-e7fd-473b-8d15-8d2a7fa8557b#rapport
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1.3 Timer til spesialundervisning

Indikator og nøkkeltall Gjelder skoleåret
2011/12

Gjelder skoleåret
2012/13

Gjelder skoleåret
2013/14

Antall elever som får spesial-
undervisning 1. –4. trinn, i
prosent –Brønnerud skole

7,15% 6,67 5,66

Antall elever som får spesial-
undervisning 5. –.7. trinn, i
prosent –Brønnerud skole

6,39 13,96 11,12

Egen vurdering
Det er en høy andel elever med spesialundervisning. Det inkluderer elever med ulik bakgrunn,-
og elever med andre hjemme-kommuner. Det øker prosentandelen. Detter inkluderer barn med
store vansker som er svært ressurskrevende. Vi har som mål å gi god tilpasset opplæring tidlig
bl.a. gjennom bruk av økt lærertetthet for etterhvert å kunne redusere behovet for
spesialundervisningen på mellomtrinnet.

1.4 Etter- og videreutdanning av personalet i 2013

Antall ledere som har skolelederutdanning 1
Antall ledere som er i gang med skolelederutdanning -
Antall lærere som er i gang med skolelederutdanning 1
Antall lærere som har tatt videreutdanning

Antall lærere som har fått etterutdanning på plandager 1 0
Antall lærere som har fått etterutdanning utenom plandager 1 0
Antall assistenter som har fått etterutdanning på plandager 4
Antall assistenter som har fått etterutdanning utenom plandager 4

Kommentarer
Hva er det gitt etterutdanning i på plandagene?
Synlig læring, bruk av Hatties forskning.
ART. Sosial kompetanse
Den Naturlige skolesekken. Utvikling av prosjekt med tverrfaglig undervisningsopplegg, basis i naturfag.
Ny Giv. Lesing og Skriving som grunnleggende ferdighet, mellomtrinnet/ungdomstrinnet.

Hva er det gitt etterutdanning i utenom plandagene?
P4C, matematikk/B.L.Theglanderopplegget., Livredning,
Grunnleggende ferdighet skriving i alle fag, Grunnleggende ferdighet lesing i alle fag.
Lese- og læringsstrategier., Samfunnsfag: Grunnloven og demokratiet. Plan for grunnleggende lese- og

skriveopplæring, Skolehagearbeid.

I hvilke fag gis det videreutdanning?
Kunst og håndverk.
Det er viktig med jevnlig etter- og videreutdanning for å holde et høyt faglig nivå i personalet..



8

1.5 Pedagogenes høyeste utdanningsnivå

Høyeste utdanningsnivå Antall
Lektor m/opprykk (godkjent mastergrad, hovedfagseksamen og som samlet har godkjent
utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende 6 års normert studietid (360 studiepoeng / 120
vekttall) eller mer)

2

Lektor (mastergrad, hovedfagseksamen eller godkjent videreutdanning på
hovedfags/mastergradsnivå)

0

Adjunkt m/opprykk (har godkjent utdanning tilsvarende minst 5 års normert studietid (300
studiepoeng/100 vekttall)

4

Adjunkt (samlet har godkjent utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende 4 års normert
studietid (240 studiepoeng/80 vekttall))

4

Lærer med 3-årig høyskole (samlet har godkjent utdanning fra universitet eller høgskole
tilsvarende 3 års normert studietid (180 studiepoeng/60 vekttall))

0

Lærer med 2-årig høyskole samlet har godkjent utdanning fra universitet eller høgskole
tilsvarende 2 års normert studietid (120 studiepoeng/40 vekttall))

2.0 Læringsmiljø

2.1 Trivsel med lærerne
Indeksen viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at lærerne er hyggelige.
Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.

Trivsel med lærerne 7. trinn
Indikator og nøkkeltall 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-04

Trivsel med lærerne –
Brønnerud skole

3,6 3,9 3,7 Ingen
undersøkelse

Egen vurdering

2.2 Sosial trivsel
Indeksen viser elevenes sosiale trivsel på skolen, inkludert trivsel med medelever.
Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.

Sosial trivsel 7. trinn
Indikator og nøkkeltall 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Sosial trivsel –Brønnerud
skole

4,2 4,6 4,4 Ingen
undersøkelse

Egen vurdering
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2.3 Mobbing på skolen
Indikatoren viser andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene.
Skala: 1 -5. Lav verdi betyr liten forekomst av mobbing

Mobbing på skolen 7. trinn
Indikator og nøkkeltall 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Mobbing på skolen –Brønnerud skole 1,5 1,2 1,1 Ingen
undersøkelse

Egen vurdering

2.4 Faglig veiledning
Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning. Denne indeksen inkluderer i hvor stor grad de får
vite hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet.
Skala: 1 -5. Høy verdi betyr positivt resultat.

Faglig veiledning 7. trinn
Indikator og nøkkeltall 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Faglig veiledning –Brønnerud skole 3,5 4,1 3,5 Ingen
undersøkelse

Egen vurdering

2.5 Mestring
Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen.
Skala: 1 -5. Høy verdi betyr positivt resultat.

Mestring 7. trinn
Indikator og nøkkeltall 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

» Mestring –Brønnerud skole 3,7 3,9 3,7 Ingen
undersøkelse

Egen vurdering

http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no/personlig/diagramvisning.aspx?rapportid=e22c3d59-30d7-4a2f-9600-4727d1c0b049,e22c3d59-30d7-4a2f-9600-4727d1c0b049&enhetsid=964948798&skoletype=0&sammenstilling=13&trinn=7&periode=2000-9999&orgAggr=O&sammensattindikator=True&fordeling=2&indikatorsettinstansid=58a25c99-ded0-4d72-95cc-04b34b2e6026&kvalitetsrapportvisningsid=76a0b158-28e8-4686-ad59-e854e29c4694&rapporturl=rapportvisning.aspx&rapporttype=K&uc=Kvalitetsrapport%2fVurderIndikatorsett&husksistevisning=1,1&visningid=76a0b158-28e8-4686-ad59-e854e29c4694&kanviseprikking=1&indikator=a87aacd7-b6bd-457b-8f84-f16963487618#rapport
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2.6 Faglig utfordring

Indeksen viser elevenes opplevelse av faglige utfordringer i skolearbeidet.
Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.

Faglig utfordring 7. trinn

Indikator og nøkkeltall 2011-12 2012-13 2013-14

» Faglig utfordring - Brønnerud skole 3,8 Ingen undersøkelse

Egen vurdering

3.0 Resultater

3.1 Nasjonale prøver 5. trinn – gjennomsnittsresultater

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
Engelsk –Brønnerud skole 2,0 1,8 - 1,7 1,8

Lesing - Brønnerud skole 1,9 2,0 2,2 1,6 2,1

Regning - Brønnerud skole 1,8 2,2 2,1 1,4 2,3

Egen vurdering
Vi er fornøyd med årets resultat i regning der vi ligger over Ås kommunes gjennomsnitt. Resultat i lesing
er på Ås-gjennomsnitt og er tilfredsstillende. Engelsk resultatet er for lavt og det settes inn tiltak for å
styrke engelsk undervisningen på de laveste årstrinnene.
Det er 1 7 elever på 5.trinn i denne perioden. En elev er fritatt for prøve i lesing. Eleven har annen språklig
bakgrunn og har ikke forutsetninger for å gjennomføre prøven. Andre elever med annen språklig bakgrunn
deltar i leseprøven. Elever med spesialundervisning deltar og prøvesituasjonen tilrettelegges etter deres
behov..Tabellen viser at det er ujevne resultat i årene 2009 -- 201 3.Det er små årskull og resultatene må
sees som et gjennomsnitt over flere år.

http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no/personlig/diagramvisning.aspx?rapportid=e22c3d59-30d7-4a2f-9600-4727d1c0b049,e22c3d59-30d7-4a2f-9600-4727d1c0b049&enhetsid=964948798&skoletype=0&sammenstilling=13&trinn=7&periode=2000-9999&orgAggr=O&sammensattindikator=True&fordeling=2&indikatorsettinstansid=58a25c99-ded0-4d72-95cc-04b34b2e6026&kvalitetsrapportvisningsid=76a0b158-28e8-4686-ad59-e854e29c4694&rapporturl=rapportvisning.aspx&rapporttype=K&uc=Kvalitetsrapport%2fVurderIndikatorsett&husksistevisning=1,1&visningid=76a0b158-28e8-4686-ad59-e854e29c4694&kanviseprikking=1&indikator=a87aacd7-b6bd-457b-8f84-f16963487618#rapport
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3.2 Nasjonale prøver lesing 5.trinn
Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende
ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan:

1. finne informasjon
2. forstå og tolke
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold

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

Mestringsnivå 1 - Brønnerud skole

Mestringsnivå 2 - Brønnerud skole

Mestringsnivå 3 - Brønnerud skole

3.3 Nasjonale prøver i lesing 8. trinn (Brønnerud skoles elever)
Indikator og nøkkeltall 2011-12

(5.trinn 2008-
09)

2012-13

(5.trinn 2009-
10)

2013-14

(5.trinn 2010-
11)

Gjennomsnitt 3,4 2,5 2,7

Mestringsnivå 1 -

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Mestringsnivå 4

Mestringsnivå 5

Egen vurdering
Leseresultatet for 5.trinn 201 3 ligger under nasjonalt nivå. Leseutviklingen for elevene på
mellomtrinnet mellom testene på 5.trinn (201 0) på 8.trinn (201 3) er ikke god nok. På 8.trinn er
det en større andel av elevene som har middels ferdighet og færre elever som skårer på de
øverste nivåene sammenliknet med deres egne prøveresultater da de var på 5.trinn..
Det er nødvendig å styrke oppfølgingen av leseutviklingen på mellomtrinnet.

3.4 Nasjonale prøver regning 5.trinn
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
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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

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

Mestringsnivå 1 - Brønnerud skole

Mestringsnivå 2 - Brønnerud skole

Mestringsnivå 3 - Brønnerud skole

3.5 Nasjonale prøver i regning 8. trinn (Brønnerud skoles elever)
Indikator og nøkkeltall 2011-12

(5.trinn 2008-
09)

2012-13

(5.trinn 2009-
10)

2012-13

(5.trinn 2010-
11)

Gjennomsnitt 2,9 2,5 3,3

Mestringsnivå 1 -

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Mestringsnivå 4

Mestringsnivå 5

Egen vurdering
Vi er godt fornøyd med resultatene i regning. På 8.trinn ligger de godt over nasjonalt
gjennomsnitt. Resultatet for de samme elevene da de var 5 trinn, lå også godt over både Ås
kommunes og nasjonalt gjennomsnitt. Resultatet for årets 5.trinn ligger også godt over Ås
kommune, Akershus fylke og nasjonalt gjennomsnitt.
Det vektlegges å arbeide med konkreter og det gir flere elever en bedre forståelse i faget.
Matematikkprosjektet forventes å gi gode resultater i årene framover.

3.6 Nasjonale prøver engelsk 5.trinn
Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetenesom er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i
LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag –engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) 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.
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Indikator og nøkkeltall 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Mestringsnivå 1 - Brønnerud skole

Mestringsnivå 2 - Brønnerud skole

Mestringsnivå 3 - Brønnerud skole

3.7 Nasjonale prøver i engelsk 8. trinn (Brønnerud skoles elever)
Indikator og nøkkeltall 2011-12

(5.trinn 2008-
09)

2012-13

(5.trinn 2009-
10)

2012-13

(5.trinn 2010-
11)

Gjennomsnitt 3,3 2,5

Mestringsnivå 1 -

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Mestringsnivå 4

Mestringsnivå 5

Egen vurdering
Andelen av våre elever på 5.trinn som skårer på høyeste nivå har økt over de årene nasjonale
prøver har blitt gjennomført. Likevel er gjennomsnittet lavt og andelen som skårer på laveste
nivå stor. Gjennomsnittet er under Ås gjennomsnitt.
Elevene på 8.trinn skårer lavere enn nasjonalt gjennomsnitt og andelen som skårer høyeste nivå
er lavt og andelen på laveste nivå for stor. Sammenliknet med deres skår da de var 5.trinn viser
de at både andel på høyeste og laveste nivå har økt.
Resultatene i engelsk er ikke tilfredsstillende og utfordrer til videre arbeid med å forbedre
undervisningsmetodene i faget.

4.0 Elevers fravær skoleåret 201 2-1 3
1.- 4. trinn 5.- 7. trinn

Antall elever x antall
skoledager 1 0.070 8.740
Antall dager med lovlig
fravær 293 428
Antall dager med fravær
uten tillatelse 0 0

Egen vurdering
Det er høyere fravær på mellomtrinnet enn på småtrinnet. Noe av fraværet skyldes
skolevegring hos 1 eller 2 elever. Forøvrig ansees fraværet som forventet
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5.0 Sykefravær blant de ansatte
Sett inn tabell over korttidssykefraværet og langtidssykefraværet for 2010, 2011, 2012 og 2013.

2010 2011 2012 2013
Korttidsfravær 2,75 3,37 4,01 3,40
Langtidsfravær 5,88 5,00 6,57 7,20
Total fraværs prosent. 8,63 8,38 10,58 10,59

Egen vurdering
Samlet sykefravær er høyt. I perioden har enkelt personer i personalet hatt oppgaver med
ekstraordinær stor belastning. Dette har medført både økt korttids- og langtidsfravær.
Oppgavene er nå omorganisert i en teammodell med flere ansatte og med økt andel av
personale med faglig kompetanse. Ulike styrkingstiltak og kompetanseheving blir videreført i
kommende år. BHT har over lang tid vært inne som fast rådgiver i dette arbeidet.

6.0 System for oppfølging

Beskriv det systemet du har for oppfølging av lærere, resultater av kartleggingsprøver, nasjonale prøver og ,
karakterer.
Oppfølging av personalet.
-Teammøter med erfaringsdeling
-Deltakelse i teammøter, samarbeidsmøter, ansvarsgruppemøter
-Deltakelse i tilgjengelighet i skoledagen
-Daglig oppfølging /samtaler med ansatte med spesielt utfordrende oppgaver.

- Skolevandring
-Medarbeidersamtaler.

Oppfølging av læringsresultater
-oppfølging av nasjonaleprøver og kartleggingsprøver i team og med veileder.
-analyse av resultat og vurdering av tiltak
-vurdering av enkeltelevers behov for tilpassetopplæring og evt
behov for spesialundervisning

-vurdering i teamledelsen: Arbeidsmiljø i klassene, undervisingsmetoder og kompetanse i
personalet.

6.1 Ståstedsanalyse
Har skolen gjennomført ståstedsanalyse i 2012?
Når ble den sist gjennomført, evt. når har du planer om å gjennomføre denne?
Ikke gjennomført. Er ikke pålagt, kan bli aktuelt seinere år.
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7.0 Fysiske forhold

7.1 Fysiske forhold ute
Hvorledes er uteområdet tilrettelagt for undervisning og lek?

Skolen har et variert og stort uteområde. Det er behov for flere lekeapparater og uteanlegg som
utfordrer til økt fysisk aktivitet. FAU har planer og søknad om å anlegge skatepark og
klatrevegg. Skolens omgivelser med Kvestadskogen, Årungen og NMBU fungerer som et
utvidet skoleområde og som læringsarena. Skolen har en godt opparbeidet skolehage som er
sentral i skolen faglige utviklingsarbeid.

7.2 Fysiske forhold inne
Hvorledes er de fysiske forholdene inne? Er det nok arbeidsplasser for lærerne, møterom, spesialrom etc
Skolen har romslige lokaler. Det er tilstrekkelig med klasserom, grupperom og spesialrom.
Det er tilfredsstillende arbeidsplasser og møterom for personalet
Skolen har behov for innvendig vedlikehold både i hovedbygget og i aktivitetsbygget.
Aktivitetsbygget har utvendige skader og har over flere år ventet på nødvendig rehabilitering.
Tidligere SFO er nå barnehage og er rehabilitert utvendig og innvendig.
Tidligere Ås Herredshus venter på videre gjenoppbygging i regi av frivillige organisasjoner i Ås.
Låven er rehabilitert med ny kledning og tak og i grei stand.

8.0 IKT
2012 2013

Antall elever per brukbar PC 1,7 elev pr pc. 1,7 elev pr pc
Antall digitale tavler 3 3
Prosentvis antall lærere som lar elevene bruke data i
undervisningen flere ganger i uken

100% 100%

Prosentvis antall lærere som lar elevene bruke data i
undervisningen noen ganger i måneden

0

Prosentvis antall lærere som aldri lar elevene bruke data i
undervisningen

0

Prosentvis antall lærere som ikke har nok datakunnskaper til å
bruke IKT i undervisningen

0 0

Egen vurdering
IKT er i bruk i alle klasser flere ganger i uka. Det er økende bruk av IKT i de fleste fag og
elektronisk tavle er i bruk for alle elevene på mellomtrinnet og i noen grad for elevene på
småtrinnet. Det er økt bruk av ITL som informasjonskanal mellom hjem og skole.
Trege maskiner er en faktor som begrenser elevenes bruk av ulik programvare.

Brønnerud, 21 . mars 201 4

Torbjørg Refsnes Jørgensen
Rektor


	Konklusjon
	De viktigste tiltakene som skolen skal gjennomføre for å bedre elevenes og skolens resultater i løpet av 2014
	Hvorledes gikk det med de viktigste tiltakene som skolen skulle gjennomføre for å bedre elevenes og skolens resultater i 2013
	1.0 Elever og undervisningspersonale
	1.1 Antall elever og lærerårsverk
	1.2 Lærertetthet
	1.3 Timer til spesialundervisning
	1.4 Etter- og videreutdanning av personalet i 2013
	1.5 Pedagogenes høyeste utdanningsnivå

	2.0 Læringsmiljø
	2.1 Trivsel med lærerne
	2.2 Sosial trivsel
	2.3 Mobbing på skolen
	2.4 Faglig veiledning
	2.5 Mestring
	2.6 Faglig utfordring

	3.0 Resultater
	3.1 Nasjonale prøver  5. trinn – gjennomsnittsresultater
	3.2 Nasjonale prøver lesing 5.trinn
	3.3 Nasjonale prøver i lesing 8. trinn (Brønnerud skoles elever)
	3.5 Nasjonale prøver i regning 8. trinn (Brønnerud skoles elever)
	3.6 Nasjonale prøver engelsk 5.trinn
	3.7 Nasjonale prøver i engelsk 8. trinn (Brønnerud skoles elever)

	4.0 Elevers fravær skoleåret 2012-13
	5.0 Sykefravær blant de ansatte
	6.0 System for oppfølging
	6.1 Ståstedsanalyse

	7.0 Fysiske forhold
	7.1 Fysiske forhold ute
	7.2 Fysiske forhold inne

	8.0 IKT

